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RESUMO

Em Campo Grande-MS, falar em qualidade
ambiental, necessariamente, implica

avaliar o papel que o sistema de espaços
livres públicos desempenha efetivamente

no meio urbano. Na atualidade, Campo
Grande dispõe de um sistema de parques

e de praças (ambos em processo de
expansão) e de extensa área de reserva

pública. Tais componentes deveriam
proporcionar a constituição de um ambiente

urbano mais equilibrado e propício ao
convívio humano. Entretanto o que se

observa é uma disparidade refletida pelo
desvio de função das áreas de reserva,

uma desproporcionalidade entre o
contingente de reserva e os espaços

implantados, pelo rápido declínio do uso de
algumas áreas urbanizadas, pela

dilapidação progressiva dos recursos
naturais. Vários são os fatores e os agentes

que contribuíram para a construção dessa
realidade. Porém, o que aqui se contempla,

visa demonstrar como a relação entre os
processos de formação do território urbano

e os valores nele atribuídos contribuíram
para a caracterização desse problema.

Pautado em bases documentais primárias
(acervos fotográficos, leis, mapas, projetos)

e secundárias (publicações), este estudo
se constitui como um relato crítico sobre o
processo histórico de formação da cidade,

a evolução da política urbana, as idéias e
os conceitos, que permearam as ações

locais, dedicando especial atenção à
função do sistema de espaços livres

públicos e ao papel do Estado.
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ABSTRACT

When talking about environmental quality in
the city of Campo Grande-MS, it involves,
necessarily, evaluating the role that the open
public spaces system plays effectively on
the urban environment. Nowadays, Campo
Grande has a system of parks and squares
(both under a growing process) and the city
also has at its disposal an extensive public
reserve area. Such components should
provide the constitution of an urban
environment which should be more mais
balaced and more propitious to the human
coexistence. However, what one can notice
is a disparity which is reflected by the
diversion of the real funçtion of these
reserve areas, a disproportion between the
reserve contingent and the established
spaces, by the fast decrease of the use of
some urbanized areas, by the progressive
dilapidation of the natural resources. There
are several factors and agents that have
contributed to the construction of this reality.
But, what can be seen here, aims at
demonstrating how the relation between the
urban territory formation process and the
values confered to this process has
contributed to the characterization of this
problem. Based on primary (photographical
collections, laws, maps, projects) and
secondary (publishings) documents, this
study consists of how a critical report about
the historical process of the city formation,
the evolution of the urban policy, the ideas
and the concepts, that have permeated the
local actions, giving special atention to the
function of the public open spaces system
and the role of the State.
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1 ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE QUALIDADE AMBIENTAL

A questão do controle da qualidade ambiental tem adquirido maior

importância na discussão da gestão dos espaços urbanos. Tal relevância acentua-

se à medida que a problemática ambiental não se restringe ao espaço em si, mas

também aos valores e às ações da sociedade, sobretudo na gestão política desses

espaços, bem como no seu desenvolvimento econômico e cultural.

Nesse sentido, a qualidade ambiental abrange o universo de valores que se

diversificou e, por vezes, a necessidade de estabelecer um senso comum torna-se

uma tarefa difícil de se realizar. A priori, adotam-se como ponto de partida os fatores

que registram os graus de transformação do meio natural inerentes ao processo de

urbanização do espaço. Contudo, não encerram em si um mal. Eles se tornam

danosos no momento em que sobrecarregam a capacidade do meio em recompor

as suas características originais1  à medida que o homem faz uso desse meio (ODUM,

1977). Em geral, estes aspectos são parâmetros mensuráveis, a partir dos quais se

estabelecem padrões que permitem avaliar a qualidade ambiental.

Por outro lado, qualidade ambiental pode ser traduzida não apenas em

termos de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas, também, um

meio ambiente humano onde os anseios e desejos do indivíduo ultrapassam as

questões do espaço físico em si, polemizando-se sobre os aspectos referentes

ao desenvolvimento econômico e cultural da sociedade. Situa-se no universo

das relações humanas, percorrendo os anseios da diversidade de individualidades

e de um sentido de coletividade (Figuras 1 e 2).

Figura 1 - Imagens da Praça Ary Coelho
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A avaliação desses aspectos torna-se mais difícil ainda, em face da

subjetividade que permeia essas relações. Nesse sentido a participação política

e a vida em comunidade caracterizam-se como recursos essenciais ao

estabelecimento de um senso comum.

As conquistas na melhoria da qualidade de vida dos espaços são iniciadas

a partir das avaliações da interlocução e da reformulação desse universo

complexo, que envolvem, em geral, amplos (e lentos) processos de negociação.

Considera-se que a identificação desses valores são fundamentais no

estabelecimento dos critérios que regem a qualidade ambiental e na determinação

dos mecanismos para avaliar a qualidade do meio ambiente e no desenvolvimento

urbano sustentado (CASTELLO, 1993).

Neste processo são envolvidos diversos agentes, que podem ser

agrupados em três dimensões:

a) A dimensão social expressa as características dos diferentes grupos

sociais que atuam na configuração do espaço urbano. A participação

da sociedade é fundamental na análise e na identificação dos

aspectos e das ações que qualificam a estrutura espacial.

a) A dimensão técnico-ambiental expressa por meio de avaliações científicas

as solicitações da sociedade em relação à resolução das questões do

meio ambiente. A realização de estudos pelo corpo técnico-científico

possibilita identificar estabelecer estratégias de ação e fornecer elementos

para o estabelecimento de uma hierarquia na problemática ambiental.

Figura 2 - Feira de Artesanato na Praça do Rádio
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c) A dimensão institucional representa o suporte administrativo e a estrutura

envolvida na gestão do meio ambiente construído. A participação de

instituições governamentais aplicam-se como elemento gerencial e

responsável em fomentar o maior envolvimento dos setores da sociedade

na discussão e, principalmente, na tomada de decisões sobre as ações

no espaço. A especialização dessas ações entre os setores das

instituições governamentais nem sempre  desenvolvem-se de forma

integrada, dificultando, assim, a maior eficácia dessas ações. Os diversos

setores devem constituir um sistema que visa estabelecer e articular as

ações, racionalizando o tratamento das questões ambientais ao mesmo

tempo, estabelecendo um controle comum e a comunicação entre os

diversos setores envolvidos. Nesse sentido, os meios utilizados devem

ser de domínio do grupo, e o objetivo almejado deve pertencer ao interesse

comum. “A atividade integradora implica na identificação de nexos comuns

e na proposição de estratégias globais a serem detalhadas e projetadas a

nível das entidades e organismos de atuação local” (CASTELLO, 1993).

2 A FORMAÇÃO DO ESPAÇO URBANO E O PAPEL DO SISTEMA

DE ESPAÇOS LIVRES DE CAMPO GRANDE

Campo Grande, cidade de porte médio, possui na atualidade uma população

de 66O mil habitantes (CAMPO GRANDE, 2000), um território urbano com 33.420

ha e um tecido descontínuo, repleto de vazios urbanos, dotando a cidade de uma

morfologia espraiada (EBNER, 1997), na qual a abundância de espaços livres não

representa apenas uma forma de apropriação econômica da terra, mas uma

referência ao caráter espacial da cidade. A paisagem de Campo Grande mescla

diferentes territórios com diversas tipologias, densidades e graus de consolidação,

como se o meio urbano assumisse diferentes feições a ponto de se identificarem

várias ‘cidades’ dentro de seu território. Esse caráter de regionalização do território

urbano, se, por um lado, denota as diferenças socioeconômicas que regem as

relações humanas, por outro, conduz a formação de lugares ( TUAN, 1983)  com
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características físicas e comportamentais diferenciadas, refletindo-se no convívio

da população e nas formas de apropriação dos espaços urbanos. Essa

diversificação se, por um lado, induz à construção de um território heterogêneo em

suas feições morfológicas, também traduz-se por realidades bastante adversas,

ao ponto de se terem contrastes críticos e conflitantes (Figura 3).

2.1 As origens da estruturação do território urbano e do sistema de

espaços livres

A origem da formação do núcleo urbano de Campo Grande não foi objeto

de planejamento. Entretanto, o território, como hoje se apresenta, é fruto de

sucessivas ações do Estado em suas diferentes esferas de poder, ora

representadas pelos governos federal, estadual e municipal. Os primeiros anos

do século XX marcaram o início do planejamento urbano de Campo Grande. Nesse

período, foram elaborados planos, cujas diretrizes visavam buscar um

ordenamento das atividades e do espaço, assim como, estruturar um sistema

de espaços livres públicos. A organização do sistema de espaços livres públicos

nem sempre se desenvolveu de modo articulado, com uma estrutura e uma

estratégia de ações claras, mas demonstrou ser objeto de uma preocupação

freqüente nesse período inicial de organização do território.

O processo de ordenamento do território desencadeou-se com a

implantação da Ferrovia Noroeste do Brasil (NOB) no sul do antigo Estado de

Figura 3 - Vistas parciais das Regiões Urbanas  do Centro (à esq.) e do Segredo (à dir.)
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Mato Grosso, durante a primeira década de 1900 (Figuras 4 e 5). O plano de

implantação da ferrovia previu uma série de ações, entre as quais a readequação

dos núcleos urbanos existentes incorporados à rota da NOB. Campo Grande até

aquela oportunidade, era apenas um vilarejo. Como outras cidades mato-

grossenses2  que foram integradas ao percurso da referida ferrovia, Campo Grande

teve seu traçado urbano praticamente recriado. A extensão diminuta de seu

território ocupado, a precariedade das construções existentes e a forma como

os princípios urbanísticos implementados pelo ferrovia eram aplicados ao local,

(privilegiando-se o traçado proposto para a cidade, sobre aquele preexistente no

lugar) fez com que esse núcleo urbano tivesse seu traçado reestruturado em

quase toda a sua extensão. Campo Grande não foi exceção a esse procedimento,

passando a ter um sítio organizado segundo os preceitos higienistas.

Em 1905, foi instituído o Código de Posturas da Vila de Campo Grande. O

documento, composto de 12 capítulos, reordenava as relações socioeconômicas

locais, adotava medidas de saúde

pública e estabelecia regras para o

aforamento dos terrenos municipais e

Figura 4 - Estação ferroviária e chegada da locomotiva da NOB a Campo Grande

Fonte: WEINGARTNER (2001)

Figura 5 - Rua 7 de setembro na década de 10

Fonte: CAMPO GRANDE (1999b, p.99)
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das edificações. Em 1910, a pedido da Intendência Municipal, foi implantado o

Plano de Alinhamento de Ruas e Praças da Cidade. Elaborado por engenheiros

militares, o plano expressava em seu arcabouço as preocupações com as

questões de salubridade. A área parcelada pelo plano estendia-se por

aproximadamente 105 ha. O traçado privilegiava a constituição de espaços amplos,

visando facilitar a ventilação e a insolação dos ambientes, expresso a partir da

orientação da trama viária tomando como referência os eixos cardeais e os ventos

dominantes na região. Além desses aspectos, outros fatores orientaram ainda a

ocupação do sítio. Construções, como o cemitério e o matadouro da cidade,

foram alocadas em terrenos distantes situados à sotavento da área onde se

localizavam as habitações e o comércio (Figura 6).

Nesse contexto, foram delimitadas áreas de reserva para implantação de

praças (cerca de três). O parcelamento implantado delineou a seguinte estrutura:

78% da área foi destinada aos lotes, 17% eram de vias públicas e 5% de praças.3

O tamanho médio das praças variava entre 1,5 ha a 2 ha. Apesar de o Plano não

descrever, em termos específicos, as áreas de reserva de praças foram

Figura 6 - Plano de Alinhamento de Ruas e Praças de Campo Grande, 1909

Fonte: ARCA (1999)
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configuradas e implantadas seguindo uma visão sistêmica. A estrutura proposta

delineou, subliminarmente, uma preocupação com o efeito dessas áreas sobre o

território urbano. Elas foram alocadas buscando-se manter uma distância regular

entre elas, para que pudessem atuar de uma forma mais homogênea sobre o

tecido, favorecendo o embelezamento da paisagem urbana, o arejamento e a

insolação das edificações e desses espaços em si (Figura 7).

Apesar da implantação desse plano e o papel das áreas de reserva ter

sido delimitado, a ocupação dessas áreas não ocorreu concomitantemente a

esse processo. Houve algumas discussões4  e outras obras pontuais, mas sem

contudo se traduzirem em obras de expressão significativa. Foi necessário ter

passado uma década para que essas áreas de reserva viessem a ser construídas.

No início da década de 20, a cidade ganhou projeção regional e assumiu

uma importância estratégica nas questões político-administrativas e na defesa

do território nacional. Transferiu-se de Corumbá para Campo Grande, a

circunscrição militar. A cidade passou por um amplo crescimento populacional e

de prosperidade econômica (ambos proporcionados pela intensificação das

viagens pela ferrovia). Como o efeito desse desenvolvimento e a expectativa de

um crescimento maior, a administração municipal promoveu a ampliação da área

urbana parcelada. Nos planos implementados, expandiu-se a malha viária, parte

dela (o Bairro Segredo) seguindo o traçado do Plano de 1909 e a outra parte (o

Figura 7 - Esquemas analíticos sobre o Plano de Alinhamento de Ruas e Praças de Campo

Grande, 1909
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Bairro Amambaí), dotando a área urbana de uma trama com uma intenção clara

em definir eixos de percepção da paisagem a partir das áreas de reserva de

praças. Cerca de seis áreas de praças foram criadas com a implantação do

Bairro Amambaí, mas no Bairro Segredo nenhuma área foi reservada. Esses

espaços só foram urbanizados na década de 30 (Figuras 8 e 9).

O aspecto relevante desse período foi a ocupação dos espaços de reserva,

com a construção do Jardim Público, de estilo eclético e a implantação do viveiro

municipal, posteriormente complementados com a construção de outros

equipamentos de lazer, tais como, o estádio de futebol e o hipódromo (Figura 10).

É importante observar que havia uma idéia desenvolvida pela

administração municipal de complementaridade entre esses equipamentos e

o anseio em contemplar a demanda de lazer pela população, proporcionando-

lhe uma diversidade de atividades que tornasse o convívio urbano bastante

aprazível. Ainda, havia um controle em relação à alocação desses

equipamentos, dispondo-os tal a permear a maior parte do território urbano

consolidado. Tal aspecto perdurou por cerca de trinta anos. Aliás, entre as

décadas de 30 e 50, as ações da

administração municipal voltaram-

se para consolidar a apropriação

desses equipamentos pela

população, subsidiando

inclusive o desenvolvimento

das l igas esport ivas e o

desenvolvimento de atividades

recreativas nos logradouros

públicos (Figuras 11 e 12).

Figura 8 - Planta de Campo Grande no início da década de 20

Fonte: ARCA (1999)
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Ao mesmo tempo, o processo

de expansão dos loteamentos

sucedeu-se com um ritmo que gerou

um distanciamento temporal muito

grande entre as áreas parceladas e

o processo de ocupação desses

espaços. Outro aspecto marcante

desse período foi a legislação urbana

sobre a obrigatoriedade da criação de

reserva de áreas públicas para a

implantação de praças. E, ainda, da

atenção dedicada pela administração municipal à ocupação dos fundos de vale e

das margens dos córregos. Apesar de terem sido estabelecidos índices

urbanísticos, nesse período a expansão do contingente do estoque de áreas de

reserva foi pequeno (CAMPO GRANDE, 2001).

Figura 9 - Esquema analítico sobre a Planta

de Campo Grande do início da

década de 20

Figura 11 - Footing na Rua 14 de julho

após o desfile de 7 de

setembro

Figura 10 - O Jardim Público na década de

20 (atual Praça Ary Coelho)

Fonte: ARCA (1999)
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2.2 A ‘explosão’ do crescimento do território urbano e das áreas de

reservas públicas

Na década de 60, com a intensificação das ações federais que visavam

acelerar a ocupação e o crescimento dos núcleos urbanos situados no interior

do Brasil, Campo Grande experimentou um crescimento populacional e de suas

perspectivas de desenvolvimento econômico. Tais fatos levaram ao incremento

da infra-estrutura urbana e à expansão do território urbano (com uma intensidade

sem precedentes). Os cinco anos que sucederam à inauguração de Brasília, a

área parcelada de Campo Grande cresceu cerca de 500 ha/ano (Figuras 13).5

Em razão disso, o perímetro urbano da cidade foi ampliado três vezes. O

crescimento do território urbano da cidade deixou de ser contínuo ao tecido

preexistente, os novos loteamentos situaram-se descolados da malha urbana,

sendo implantados junto, ou próximos, às estradas de acesso a cidade (EBNER,

1997, p. 45).  Nessa época, a cidade passou a ser permeada por muitos vazios

urbanos. Em vista desse crescimento, foi implementado um novo código de obras.

A Lei n.26, de 31 de maio de 1965, instituiu o segundo Código de Obras,

ampliando a especificidade dos termos abrangidos pelo código anterior. A lei teve

por princípios os preceitos do urbanismo modernista (habitação, trabalho, lazer e

circulação). Para efeito de parcelamento do solo, o Código de Obras subdividiu a

cidade em três áreas: urbana, suburbana e rural.6  Ainda como critério definidor

do espaço, a lei estabelecia dois outros tipos de áreas: a de recreação e a de uso

institucional. A primeira “é reservada às atividades culturais, cívicas, esportivas e

contemplativas da população tais como praças, bosques e parques”; a segunda

Figura 12 - Festividade no Estádio

Belmar Fidalgo

Fonte: ARCA (1999)
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é “reservada a fins específicos de utilidade pública tais como educação, saúde,

cultura, administração, culto”.7  As áreas de recreação têm ainda por função

proteger as belezas naturais e os recursos paisagísticos da região, tais como,

mananciais, fundos de vale e reservas florestais incorporados à área parcelada.8

Entretanto, a lei facultava que áreas alagadiças, pequenos cursos d’água pudessem

ser drenados e aterrados para que se procedesse o parcelamento e a ocupação do

solo, demonstrando que a proteção dos recursos naturais não era plena.9

Segundo o Código de Obras, as áreas de recreação são dimensionadas

em função do contingente populacional do loteamento (com área mínima de 16

m2/hab), projetado a partir da família censitária do município e das unidades

habitacionais (que correspondem, em geral, a uma edificação por lote).10

Considerando o dimensionamento recomendável para as quadras, lotes e

logradouros públicos11 , que a família média campo-grandense era composta por

cinco pessoas, obtém-se que em uma unidade residencial12  os espaços livres

destinados à recreação e ao lazer correspondem a 22% da área total do

loteamento (em quadras parceladas com lotes com 300m2) e 26% (em quadras

com lotes 160m2).

Apesar da falta de um padrão de alocação das áreas de reserva de praças,

de um controle mais rígido no cumprimento dos índices urbanísticos estabelecidos

pela Lei 26/65, a expansão do território urbano experimentado por Campo Grande

Figura 13 - Evolução da implantação dos loteamentos urbanos em Campo Grande na década

de 60

Fonte: CAMPO GRANDE (2000, p.31)
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na década de 60 serviu definitivamente para consolidar a formação de um

contigente de reserva de áreas públicas destinadas ao lazer. Nessa época foram

implantados anualmente cerca de 309ha de novos loteamentos na cidade. E neste

processo expansão da área parcelada foram criadas cerca de 19 ha/ano de áreas

públicas destinadas às praças (CAMPO GRANDE, 2000).

Todo empreendimento de parcelamento do solo era submetido a análise da

Administração Municipal. Os empreendimentos para serem regularizados e aceitos,

além de atender as exigências da legislação urbana, deveriam seguir as diretrizes

urbanísticas definidas pela Secretaria de Obras e Viação. As diretrizes eram

compostas da estruturação e alocação do sistema viário13 , da localização das áreas

de recreação e, quando fosse o caso, da criação de avenidas-parque14  ao longo das

margens dos córregos. Avaliando-se o conjunto de loteamentos que surgiram nessa

época, observa-se que a alocação das praças careceu de um planejamento que

orientasse melhor sua localização, denotando que os critérios e as diretrizes definidas

pela administração municipal restringiam-se apenas a área do loteamento, carecendo

de um planejamento da inserção desses espaços dentro do território urbano como

um todo, de modo a promover uma melhor articulação entre as diversas áreas de

reserva de praças e de uma coordenação mais estruturada do processo de ocupação

e de formação desses espaços. Na maioria dos casos, os loteamentos eram

compostos por malhas ortogonais, não se  adotando um padrão de alocação das

áreas de reserva de praças. Algumas praças situavam-se dispostas em quadras

próximas entre si, concentrando-se em uma porção do loteamento, as vezes situadas

na área central do bairro15 , as vezes mais próximas a sua periferia.16

Paralelamente a expansão do contingente de áreas de reserva de praças,

ampliaram-se também a quantidade de praças urbanizadas. Na segunda metade

da década de 60, promoveu-se uma mudança de referencial de projeto, sendo

introduzido o estilo modernista. E com isso foram alterados os programas

funcionais das áreas. As praças assumiram o caráter de lazer ativo, foram

introduzidas canchas esportivas e as áreas de recreação infantil (playground).

Nesse período de transição, os projetos das praças ainda guardavam algum

caráter de representação simbólica, no entanto, com o passar dos anos, esse

aspecto do projeto perdeu importância para o caráter do lazer ativo (Figura 14).
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A implementação dessas obras também revelaram a consolidação de

um sistema de áreas públicas de lazer, polarizadas em dois locais, o primeiro

localizado no bairro Amambaí, em meio à área residencial dos oficiais do Exército;

e o segundo localizado na região central da cidade, nesse momento não eram

mais estruturados apenas ao longo da Rua 14 de Julho, mas situaram-se

distribuídos pelas porções centro-leste dessa região. Nos dois casos, esses dois

locais representavam as áreas mais nobres da sede urbana do município.

No final da década de 60, foi contratada a Companhia HIDROSERVICE

(SP), para desenvolver plano de reformulação e de expansão urbana, com vários

aspectos referentes ao ideário modernista, entre os quais, a setorização funcional,

sistema de tráfego articulado e a implantação de áreas verdes situadas em fundos

de vale. Era prevista a criação do Parque Anhanduí, localizado às margens do

córrego Segredo e da confluência com o córrego Prosa. O plano não previa a

integração desse parque com as praças existentes .

A  área delimitada para o parque foi reduzida quando houve o processo de

negociações das desapropriações para a implantação do sistema de canalização

e da avenida situada às margens do córrego Segredo. Com a redução da área do

parque, parte da vegetação existente às margens dos córregos foi eliminada,

reduzindo um importante aspecto paisagístico da área. A área remanescente

corresponde hoje ao Horto Florestal. A paisagem configurada no plano apresentava

as edificações  isoladas implantadas em extensas áreas verdes, pretendendo

com isto a produção de um espaço com habitabilidade mais satisfatória.

Figura 14 - Praça dos Imigrantes
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2.3 Campo Grande como capital de Estado e o Plano urbanístico

de Lerner

No final da década de 70, com a divisão do antigo Estado de Mato Grosso,

Campo Grande foi elevada à condição de capital do Estado de Mato Grosso do

Sul. Com o intuito de adequar o sítio urbano a essa realidade, o arquiteto Jaime

Lerner foi contratado para desenvolver um plano de restruturação da infra-estrutura

urbana da cidade. O plano de Lerner foi baseado no trinômio trabalho,

deslocamento e lazer, e buscava, através da restruturação do espaço físico e da

expansão do território urbano, fomentar o desenvolvimento socioeconômico da

cidade. O plano previa a implantação de sistema integrado de transporte público

e individual, de zoneamento urbano, da setorização funcional, da criação de um

cenário urbano a partir da implantação de um sistema de espaços livres públicos

destinados ao lazer (Figura 15).

Figura 15 - Sistema de espaços livres públicos destinados ao lazer em Campo Grande

segundo o plano urbanístico proposto por Jaime Lerner

Fonte: LERNER (1977)
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O plano de Lerner foi o primeiro a apresentar de modo intencional uma

estrutura composta por diferentes tipologias de espaços públicos (como por

exemplo praças, parques, eixos de animação, calçadões entre outros) para a

cidade.  Além do estabelecimento de uma tipologia diferenciada para o conjunto

de equipamentos, o Plano demonstrou ter uma clara preocupação com a

alocação dos equipamentos, visando situá-los de modo a constituir um sistema

que abrangesse de modo homogêneo a cidade como um todo. Ele mesclou

equipamentos voltados exclusivamente para o lazer esportivo, com outros

onde combinam-se a prática de esportes, atividades culturais e a

contemplação da paisagem. Propôs a reformulação de espaços existentes e

a inserção de novas áreas.

No plano, áreas de fundo de vale foram novamente incorporadas,

ampliando a extensão das áreas em que havia uma preocupação com o

planejamento de sua ocupação. Incorporava também alguns elementos da

paisagem da cidade que já haviam se consolidado como marcos urbanos, entre

esses: a área da pedreira do bairro São Francisco (cujo valor paisagístico

corresponde a sua configuração espacial diferenciada e excepcional à área urbana;

com valor ambiental por conter a nascente de córrego). Ao mesmo tempo, propõe

uma caracterização temática para cada área, demonstrando uma preocupação

com a caracterização da identidade desses locais.

Entretanto, apesar de ter-se tido a intenção de se construir uma paisagem

lúdica e diferenciada, o projeto revelou-se como uma estrutura desconexa dos

referenciais locais, à medida que inseriu no espaço elementos configurados  a

partir de uma paisagem exógena, de acordo com um padrão que reproduziu os

elementos paradigmáticos estruturados componentes da paisagem

característicos do Estado do Paraná (como por exemplo a relação entre o desenho

das luminárias públicas e a araucária).

Contudo, a implantação de sua proposta foi segmentada, desenvolvida

sob administrações descontínuas e que se deixavam seduzir por interesses que

nem sempre corresponderam ao da coletividade, à adequada delimitação de uma

estrutura urbana e de um sistema público de equipamentos de lazer, assim como,

a configuração de um espaço urbano mais humano.
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Em razão disso, a estrutura implantada não desenvolveu-se

apropriadamente, em face da interdependência das partes, ocasionando

rapidamente a degradação de alguns espaços e a descaracterização da proposta.

Desse período, em termos áreas públicas de lazer, permanecem, ainda

hoje, algumas pequenas praças situadas no eixo da avenida Bandeirantes, a

área da Lagoa da Universidade e o calçadão da rua Barão do Rio Branco, porém

sem contribuir significativamente para a estruturação do lazer na cidade, haja

vista a potencialidade que essas áreas possuem em estimular os indivíduos a

utilizarem como locais de encontro e do ócio, ser limitada (Figura 16).

A consolidação de Campo Grande como capital do Estado de Mato Grosso

do Sul propiciou um afluxo migratório e, conseqüentemente um crescimento

populacional e uma expansão econômica e territorial da cidade. Tais fatores

fomentaram o aparecimento de conflitos, até então inexistentes, e contribuíram

para acentuar o aumento dos vazios urbanos, assim como a subutilização da

infra-estrutura urbana e o encarecimento da prestação desses serviços.

Ocorreram, no mesmo período e pelas mesmas razões, o aumento dos

assentamentos informais, das subhabitações (favelas) e da degradação dos

recursos naturais, reflexo das desigualdades existentes na estrutura

socioeconômica e na falta de valorização das questões do meio ambiente na

ocupação do espaço urbano (Figura 17).

Figura 16 - Centro Cultural do Horto Florestal

Fonte: LERNER (1977)
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A problemática ambiental, nessa fase, pode ser associada à intensificação

da corrente migratória. O crescimento populacional ampliou a quantidade de

indivíduos sem uma identidade com a cidade. Com isso, esses indivíduos

demonstravam pouco interesse sobre os efeitos resultantes de sua ação sobre o

espaço em face do caráter transitório de sua permanência. O fato de que esse

espaço urbano não pertence a sua memória pessoal  caracteriza-se como outro

aspecto que reitera essa situação de distanciamento e envolvimento com as

questões ambientais do espaço.

2.4 A reformulação dos instrumentos de gestão urbana

Paralelamente, o cenário político também foi objeto de mudanças,

consolidadas na Constituição Federal que inseriu no debate das questões urbanas

novos valores. Efetivamente, destaca-se a questão ambiental que passa a fazer

parte dos estudos relativos à organização dos espaços e das responsabilidades

das instituições governamentais. A Constituição do Estado de Mato Grosso do

Sul delimita melhor o tema, porém o focaliza sobre as questões relativas ao meio

ambiente natural, em particular, a região  do Pantanal e ao aproveitamento dos

recursos hídricos do Estado. A questão ambiental em áreas urbanas ficou delegada

às administrações municipais.

Em 1988, com a implantação da Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação

do solo de Campo Grande, MS, os termos são mais profundados. Essa Lei baseia-

Figura 17 - Favela do Taquarussu formada em área de fundo de vale originalmente destinada

a implantaçãodo Parque do Anhanduí
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se no princípio de fomento do poder de fiscalização do espaço urbano pela

administração municipal, do estabelecimento de critérios (regras) que

proporcionem aos empreendimentos públicos e privados localização adequada

e definições precisas, assim como, um aproveitamento mais racional dos

recursos empreendidos. A preocupação com a preservação dos patrimônios

naturais e culturais é, diretamente, referenciada. Nesse sentido, são estabelecidas

normas que regulamentem a apropriação dos recursos naturais, são criadas as

Áreas de Regime Urbanístico Específico (RESP) que fixaram índices e

procedimentos para sua  preservação e uso adequado.

Concomitantemente à evolução da legislação, houve a expansão do

território da cidade com a implantação de novos loteamentos, ao mesmo

tempo, foi ampliada a quantidade de áreas verdes na cidade, as quais não

foram urbanizadas e eram vistas como ociosas e improdutivas. Nesse sentido,

a administração pública promoveu uma nova forma de  ocupação dessa áreas:

o comodato. O objetivo dessa modalidade de ocupação visava estabelecer

uma função social para essas áreas, ao mesmo tempo torná-las mais

produtivas, combatendo as invasões e a formação de favelas nessas áreas e

oferecendo à população de baixa renda uma produção de alimentos básicos,

e um meio de essa população possuir uma atividade produtiva para sua

subexistência (na forma de comodatário). Observa-se que, no final da década

de 90, cerca de 830ha17 de áreas de reserva públicas  encontravam-se cedidas

em comodato (Figura 18).

Os problemas ocorridos com essa modalidade de ocupação, situaram-

se principalmente, nas áreas localizadas em fundos de vale. Houve a

descaracterização do suporte físico para sua

adequação à produção de alimentos, a redução

da vegetação nativa e da mata ciliar, o

assoreamento dos córregos e em alguns casos

a poluição das águas.

Figura 18 - Cultivo de frutas em área de reserva pública

cedida em comodato

Fonte: WEINGARTNER (2001)f
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Outro fator de conflito é o sentido de propriedade desenvolvido pelo

comodatário a partir da atribuição de uma responsabilidade sobre as áreas em

questão. Apesar da transitoriedade dessas concessões de uso das áreas públicas,

esse sentido de propriedade desenvolvido pelo comodatário caracterizou-se como

um “impedimento” para o poder público na retomada da área para reorientação

de sua destinação.  Os problemas não se restringiram a esse aspecto. Houve

também o aumento da pressão para expansão das áreas em comodato fomentado

pelo agravamento da crise socioeconômica e o respectivo crescimento do

contingente populacional das classes de baixa renda.

As praças construídas nesse período situaram-se em bairros residenciais

(alguns consolidados e outros em amplo processo de ocupação). O período inicial

de apropriação desses espaços teve uma utilização intensa. Entretanto, após

seis meses de sua inauguração, as praças entraram em processo de declínio.

Passados dois anos de sua construção, a maioria das áreas já estavam

totalmente abandonadas. Atribui-se a rápida declinação do potencial de

entretenimento dessas áreas à padronização do programa de usos, à falta de

uma avaliação mais profunda sobre os anseios da população em relação as

atividades de lazer e também, à falta de uma noção clara pela população de suas

pretensões quanto à prática do lazer nos espaços públicos.

No final da década de 80 e início da década de 90, a administração municipal

não reservou verba para investir na recuperação e na implantação de praças

públicas, acentuando-se a degradação das áreas existentes.

Entretanto, a partir de 1993, os investimentos na construção de praças

públicas foram retomados, promovendo-se a revitalização das praças urbanizadas

e a implantação de novos espaços. Paralelamente a esse processo, o governo

estadual, usando das prerrogativas instituídas pela Constituição de Mato Grosso

do Sul, desapropriou quatro glebas para implantação de parques urbanos,

marcando a incorporação, de modo mais efetivo, do parque como um componente

do sistema de espaços livres de Campo Grande. O processo de implantação

desses parques não foi concluído e sua integração as áreas de lazer da cidade

não se fez possível naquela oportunidade em face de problemas políticos na

administração estadual e aos altos custos de implantação dos projetos e



154 Ensaios e ci., Campo Grande - MS, v. 5, n. 3, p. 133-159, dez. 2001.

principalmente, pelos conflitos gerados com a desapropriação das glebas. Estes

parques só foram postos ao uso público ao final da década de 90.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando os imperativos decorrentes desse modelo à cidade, as

administrações municipais sofreram com a escassez de recursos para manter

e ampliar sua infra-estrutura urbana, assim como, melhorar a ambiência desses

espaços tal que promovesse uma real qualidade de vida da população. A gestão

da área urbana ocorreu por intervenções setoriais dos investimentos. Com isso,

a política administrativa induz à diferenciação da qualidade da habitabilidade entre

as regiões urbanas. À medida que se distancia da área central, essas diferenças

se acentuam, não apenas pela alteração do suporte físico, mas também por

fatores sociais e econômicos pertinentes a esse processo.

Os aspectos que permeiam os planos e as ações no meio urbano

empreenderam esforços para ordenar atividades e os meios de uso e ocupação do

solo. Em geral, esses esforços foram acompanhados da expansão do território urbano,

visando ao estabelecimento de um espaço  apropriado ao desenvolvimento almejado.

Considerando que essas regras estabeleciam padrões  que correspondiam à

concepção de ambiente ideal adequado aos anseios dessa sociedade, seja para o

convívio social, o controle político ou o desenvolvimento  econômico. Aliás são partes

do processo, que atuaram simultaneamente em todo momento.

No início do século, as regras estabelecidas com o Código de Postura

expressam a qualidade do espaço como: viver bem na cidade. Seja sob um

aspecto sanitarista, seja pela preocupação estética com a construção da

paisagem, e também, a proteção de mananciais.

À medida que a cidade se desenvolveu e se consolidou como entreposto

comercial, o interesse no controle sobre o espaço urbano estendeu-se à

edificação.  Além de (con)viver bem na cidade, incorporam-se as idéias de morar

bem e produzir. Na década de 70, a especialização dos setores urbanos com a

setorização funcional incorpora a idéia de circular.
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Após a divisão do Estado de Mato Grosso, com a expansão urbana e

populacional da cidade, incorpora-se a idéia da preservação da memória e do

meio ambiente face aos diversos problemas resultantes do desenvolvimento

desordenado da cidade.  Nesse sentido as áreas verdes desempenharam um

papel lúdico de entretenimento e de interação social.

Após a divisão do Estado, incorporam-se também as funções de

preservação de recursos naturais e de resolução alternativa de problemas sociais

relativos as classes de baixa renda. Contudo, as ações sob esse objetivo estão

distantes do que se poderia considerar como um meio equilibrado (sobretudo,

quando nos referimos às áreas de fundo de vale cedidas em comodato). Nesse

sentido, faz-se importante que os agentes envolvidos neste processo (a sociedade,

o corpo técnico e as instituições) reestruturem seus objetivos por mecanismos

de negociação instituídos no mesmo período de  implantação do último Plano

Diretor da Cidade.

Contudo, esse processo necessita de que seus agentes estabeleçam

uma ética em suas ações, que busquem alternativas que tornem o meio urbano

mais humano. Nesse sentido, é necessário estabelecer uma hierarquia das

competências na qual o corpo técnico deve aprofundar-se na análise dos anseios

da sociedade e no estudo do meio ambiente; as instituições, em coordenar e

promover a participação da população e a sociedade, em não se omitir a definir o

destino do seu meio ambiente.

NOTAS

1 O meio ambiente (a natureza) dispõe de mecanismos naturais que, em dado limite,
reconstituem suas características naturais, como exemplo, pode ser citado a propriedade
que, algumas espécies vegetais possuem, em absorver e filtrar poluentes existentes nas
águas dos rios, proporcionando-lhes a reconstituição do grau de pureza que existia
originalmente.

2 Entre elas, Aquidauana, Miranda e Corumbá. Essas cidades eram, até a implantação da
ferrovia, os núcleos urbanos mais importantes do sul do antigo Estado de Mato Grosso. O
acesso a essas cidades e à região se dava por via fluvial, tendo com percurso principal o
Rio Paraguai e a Bacia do Prata. Todas as mercadorias e produtos comercializados utilizavam
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esses rios como meio principal de transporte. Inclusive a capital do Estado de Mato Grosso:
Cuiabá. Como Campo Grande situava-se numa região de planalto (a Serra de Maracaju),
distante desses rios, e localizada em área cuja hidrografia era composta de pequenos
cursos d’água, tais fatores limitavam ainda mais o acesso à região, fazendo com que o
território fosse desprovido de um contigente populacional abundante.

3 Valores aproximados obtidos por cálculo direto das dimensões das áreas contidas na
planta do Plano de alinhamento de ruas e praças.

4 Conforme Gardin (1997) nessa época houve várias discussões entre a Igreja Católica e o
Poder Municipal a respeito de duas áreas de reserva para destinar uma delas para implantação
da Igreja Matriz da cidade.

5 Observa-se que  a taxa média de parcelamento do solo em Campo Grande, na década de
60, foi de 330ha/ano. Tal índice de crescimento só foi superado pelo período de 1979-82
(após a implantação do Estado de Mato Grosso do Sul).

6 Artigos 6.º e  423.ºda Lei n.26, de 31 de maio de 1965.

7 Artigo 423.º da Lei n.26, de 31 de maio de 1965.

8 Artigos  428.º e 451.º da Lei n.26, de 31 de maio de 1965.

9 Artigos 452.º e 454.º da Lei n.26, de 31 de maio de 1965.

10 Artigos 323.º e 450.º da Lei n.26, de 31 de maio de 1965.

11 Conforme o artigo 437º da Lei n.26, de 31 de maio de 1965, as vias públicas deveriam
ter no mínimo 9m de largura. Já segundo o artigo 449ºda mesma lei, parcelamento na
área urbana considera como dimensões mínimas para os lotes residenciais, um terreno
com 160m2 cuja testada tenha pelo menos 8m de largura. Os demais lotes deverão ter
área mínima 300m2 com largura de 10m. As dimensões máximas das quadras são 80m
de largura e 200m de comprimento para quadras sem passagem de pedestre, e de
450m de comprimento para quadras com passagem de pedestre (dispostas a cada
150m dentro dessas quadras). Era admitida ainda a constituição de superquadras cuja
dimensão máxima não deveria exceder a 300m por 600m. Observa-se que uma
superquadra desse porte tinha a capacidade de abrigar a seis unidades residenciais
(de 200 famílias), distribuídas em 80 blocos de apartamentos com quatro pavimentos
e quatro moradias por andar, ao mesmo tempo que conservava livre, na área interna da
quadra, um espaço para recreação e lazer de aproximadamente 10ha (equivalente a
56,9 % do terreno). Observa-se que o espaço livre total na superquadra, incluindo
áreas de circulação, acesso, estacionamento e de recreação, corresponderia a
82,2 % do terreno.
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12 Conforme  o artigo 423º da Lei n.26, de 31 de maio de 1965, uma unidade residencial
correspondia a um grupo de 200 famílias. Ela servia como parâmetro de análise para os
projetos de parcelamento urbano.

13 A municipalidade delimitava a localização das vias principais a serem implantadas ou
dadas continuidade.

14 A avenida-parque era um dos tipos  de logradouro público pertencente ao sistema viário,
assim como as vias principais (avenidas e ruas largas) e as vias secundárias (destinadas
ao tráfego local). O outro tipo discriminado pela Lei n.26/65 eram as praças de retorno (cujo
diâmetro máximo não poderia exceder a 100m).  Tanto as praças de retorno quanto as
avenidas –parque exerciam dupla função: a primeira de adequação da circulação na malha
viária e a segunda correspondendo à constituição de um espaço verde destinado à
contemplação. Observa-se que as avenidas-parque podiam ser utilizadas como elemento
de ligação entre as áreas de reserva do loteamento.

15 Como por exemplo a Vila Santa Luzia.

16 Como por exemplo o Jardim Vilas Boas.

17 A extensão de 830 ha é aproximadamente 3,5 vezes maior que a dimensão dos parques
implantados na área urbana da cidade naquele período. Ela corresponde ainda a cerca de
sete vezes a extensão do Parques das Nações Indígenas (o principal parque urbano de
Campo Grande). Outrossim, salienta-se que em algumas regiões urbanas, como por exemplo
a do Lagoa e do Anhanduizinho, os logradouros em comodatos atingem 80% do total de
áreas de reserva.
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