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VIDA URBANA

Cidade dispersa
Arquiteto que está fazendo sucesso com vídeo sobre tese de mestrado na internet fala
de aspectos do planejamento urbano que geram deficiências de mobilidade

U

m vídeo em circulação na Web tem atraído a
curiosidade dos internautas, principalmente os ludovicenses. Em apenas seis minutos,
o arquiteto Diogo Pires Ferreira resumiu, em
uma animação bem humorada, os problemas da malha

urbana de São Luís e suas implicações sociais e econômicas. O vídeo ilustra a tese de mestrado do jovem de 25
anos formado em arquitetura pelo Centro Universitário
do Maranhão (Ceuma). Diogo é mestrando em Urbanismo através do programa Master Europeu de Urba-

nismo pela UPC Barcelona, em parceiria com TUDelft,
KULeuven e IuaV Venezia. Sua jornada profissional e
acadêmica começou em São Paulo, passando por Barcelona, onde cursou programas de pós-graduação. Primeiro, em escala territorial, com estudos em Mallorca,

na Serra Tramuntana. Depois, por meio do programa
de Cidade, quando foi criada a aliança com o projeto La
Ciudad Idea (www.laciudadidea.com). O vídeo e mais
informações sobre o estudo podem ser acessados no
site Cidade Ideia (www.cidadeideia.com.br).
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O IMPARCIAL - Quais são os principais problemas
da malha urbana de São Luís, e de que maneira
eles afetam o bem-estar da população e o
desenvolvimento da cidade?
DIOGO PIRES FERREIRA - A malha urbana de São
Luís é dispersa e, pouco a pouco, a fragmentamos ainda
mais. Vejamos isto como a raiz de um problema, que se
ramifica, gerando outros problemas que afetam diretamente o bem-estar da população e, por sua vez, o desenvolvimento da cidade. Esta dispersão é consequência do
modelo de planejamento urbano adotado. A cidade divida
em zonas cria áreas extensas, exclusivamente residenciais ou comerciais, sem levar em conta a escala humana.
Logo o mercado, escritório, o salão de beleza, padaria,
farmácia, que atendem a necessidades básicas, se consolidam em núcleos, quase sempre longe de casa. Isto
é apenas a raiz do problema, que se ramifica em tantos
outros, pois, quando distantes destas instalações, dependemos de um transporte — carro, moto, ônibus. Com o
tempo, precisaremos suprir esta demanda e, pela lógica,
criaremos vias expressas e viadutos e estas geram espaços atordoados: tráfego excessivo de veículos, por onde
poucos caminharão. Assim, geramos insegurança. Em
lugares movimentados, pessoas vigiam pessoas. Repare:
focos de assalto — principalmente a veículos — são em
áreas desertas. Se a porta da sua casa é deserta, provavelmente você está em um extenso núcleo residencial:
alta densidade e, do lado de fora, um grande paredão sem
portas. Em questões econômicas: quantas vezes deixamos de comprar alguma coisa somente por ser difícil
encontrar uma vaga? Onde há pedestres, há pequenos
comércios: ali a cidade “acontece”. Dentro dos carros,
impossibilitaremos isto! E mais: o congestionamento
do tráfego é uma ameaça à nossa economia e ao nosso
bem estar físico e emocional. A analogia, é ao sistema
cardiovascular: se as artérias entopem, temos duas opções: morremos ou, através de uma cirurgia, poderemos
construir um novo caminho. Contudo, não é coerente
esperar pelo momento de uma cirurgia. Detroit, ainda
procura uma salvação, mesmo após várias cirurgias. O
interessante é que todos esses problemas foram identificados em antigas referências, da década de 60. Por isto, o
tema da minha tese: “Resgatando velhos conceitos para
o futuro da cidade”.
Por que o uso preferencial de “vicinais”, em lugar
das grandes avenidas, é importante?
É mais importante haver hierarquia de vias! Grandes avenidas geram ambientes atordoados, isolando o
pedestre, isto, quando há calçadas! Não acredito que
queremos este perfil dentro dos nossos bairros. Uma
hierarquia viária é importante, principalmente no Centro de São Luís. Caminhões, carros e pedestres dividem
o mesmo espaço quando, na verdade, não deveriam.
Em alguns lugares, há que enfatizar a prioridade do
pedestre. Na Europa, há ruas chamadas de ‘zonas 30’:
ali o limite de velocidade é abaixo de 30km/h, veículos pesados não são permitidos, ou quando são, em
horários específicos. Para o conforto e acessibilidade
de caminhada do pedestre, ruas e calçadas ao mesmo

ver trânsito, não há diferença se estamos num carro ou
num ônibus. Sem prioridade, ficamos presos no tráfego,
da mesma forma. Só com esses três argumentos, eu desafio, quem, dispondo de um veículo — seja moto, carro
ou bicicleta — gostaria de pagar para se submeter a isso?
Além de tudo, comprar um carro em nosso país nem é tão
difícil... Há parcelamentos a perder de vista! O carro em
si não é o problema, mas sim o nosso comportamento.
É comum ver um motorista, subindo canteiros e calçadas para conseguir alguns minutos de vantagem sobre
os demais. Mostrei fotos da Praia do Meio tomada por
veículos de todos os tipos para pessoas de outros países
e ouvi palavras do tipo: “Loucura!”, “Bizarro!”, “é permitido?!” O que foi bom em uma época, em outras condições, não poderá continuar sendo eternamente... Não,
pelo menos, sem nenhuma disciplina ou regra!

nível. Para dirigir em uma rua com estas características é necessária atenção redobrada. Hierarquia é também permitir faixas exclusivas ao transporte público,
aproximando-se à eficiência metrô.
Que tipo ou tipos de transporte público seriam
mais adequados para São Luís?
Todos. Metrô, trem por superfície, ônibus, microônibus, bicicletas, e até mesmo marítimos, caso haja
condições favoráveis. O importante é oferecer opções!
Claro que existem limites econômicos e de tempo de
aplicação. Um transporte subterrâneo, além de ser muito caro, pode demandar muito tempo para ser construído, principalmente, devido às condições de solo
de São Luís. Em caráter emergencial, poderíamos seguir o exemplo da cidade de Curitiba. Lá, a passagem
é paga ao entrar na estação, assim, os usuários podem
transitar livremente por qualquer uma das portas, seja
num ônibus comum, bi-articulado ou num trem por
superfície. No horário do rush, entrar e sair de um
ônibus pode ser um desafio para usuários.
São Luís possui um sistema de terminais de
integração de ônibus que, na época em que foi
implantado, agradou a população. Hoje, em certas
horas do dia, é possível notar que os terminais não
suportam mais o número de passageiros. Há algo
errado com esse sistema?
Qualquer passo para frente agrada a população. Integrar o transporte público é algo óbvio, e deve ser um
direito dos usuários. Talvez por desconhecer outros sistemas de transporte público, os usuários não cobram
certas melhorias. Muitas vezes, tomar o caminho mais
curto significa ter que abandonar o terminal e pagar outra passagem. Ninguém quer isso. Sem opção, os usuários, na maioria, de baixa renda, são dependentes dos

terminais de integração. Isso é o que lota os terminais:
conseqüência de um sistema limitado. O correto seria
a integração ônibus a ônibus. São Luís já possui o sistema de cartão; por que não integrar os ônibus através
de todas as estações? Não interessa a nós usuários qual
empresa é responsável por tal linha. Em Barcelona, o
sistema permite uma viagem de até 1 hora e 15 minutos. Tempo suficiente para cruzar a cidade. Caso, ainda neste tempo, você pegue um transporte que faça o
sentido contrário, o sistema identifica uma segunda
viagem e debita outra passagem.
As deficiências de mobilidade da Ilha são de planejamento, ou falta dele?
As deficiências são consequências do planejamento
urbano sim. Quando iniciei a tese, muitos questionaram
não ser urbanismo o que eu estava estudando, mas a mobilidade está — ou deveria estar — diretamente ligada
ao Plano Diretor da nossa Cidade! Como já comentei, a
cidade dispersa, nos faz dependente de algum meio de
transporte, e no caso de São Luís não há prioridade do
transporte de massa sobre o de veículos privados e, nem
mesmo, sobre os de carga. O Plano Diretor, engessado,
permite o surgimento de áreas distantes com tipologia de
alta densidade, forçando, assim, o deslocamento constante dos cidadãos.
As pessoas reclamam muito do trânsito, mas
preferem andar em carros particulares. Isto é
reflexo da qualidade do transporte público, ou
também pode ser uma tendência cultural?
As duas coisas. O nosso comportamento é uma consequência da realidade que vivemos com o transporte
público: não há um mapa, logo se desconhece qual linha pegar; não existe uma tabela de horários que diga a
respectiva frequência de cada linha; e, por fim, se hou-

Quais são suas expectativas de repercussão da
tese ao divulgá-la na internet, através do site
CidadeIdeia, e nas mídias sociais? Como as pessoas
estão reagindo a sua proposta?
Inicialmente eu iria apenas mostrar a amigos... Estar
“on line” é uma forma de registrar a ideia. Sou apaixonado pelo que faço e isso é importante. Conheci outras
pessoas, de lugares diferentes no mundo com quem troquei e troco referências e informações e, com esta paixão em comum, registramos os domínios: TheCityIdea,
o LaCiudadIdea e agora o CidadeIdeia. Mas de repente
tomou outras proporções, fiquei feliz com a repercussão deste trabalho. Pessoas que nunca vi estão enviando mensagens de apoio e participando de uma forma
espetacular! Criei até um perfil no twitter para o Cidade
Idéia, assim fico mais próximo de quem tem interesse
e esperança! E espero que isto cresça! Pois me fortalece.
É gratificante, já estudei e trabalhei fora do Brasil, mas a
minha ambição é voltar à minha cidade e aplicar o que
aprendi. Um arquiteto com quem trabalhei em São Paulo me disse que “a nossa melhor linguagem de comunicação é o projeto”. Acredito que me comuniquei legal.
De que forma serão usadas as informações
coletadas através do formulário disponível no site?
Dados nacionais de pesquisa estão disponíveis em
diversos sites, como ANTP, IBGE etc. Porém, dados específicos em São Luís não são fáceis de coletar. Ouvi inúmeros “volte amanhã”, e até mesmo “você deveria me comunicar desta pesquisa! Isto é uma instituição pública,
tenho que preservar sua imagem... (!)”. Em Teresina, por
exemplo, quando buscava dados comparativos, cheguei
a ser cobrado por informações já disponíveis em um órgão público. Por outro lado, pude contar com pessoas que
acreditaram e me passaram informações essenciais para
fundamentar o trabalho. Meu orientador não acreditou
informei que não havia um mapa das linhas de ônibus,
disponível. O que eu consegui foi uma pilha de folhas,
com a descrição de cada linha. Não um mapa. Quanto aos
formulários disponíveis no site a idéia, é utilizar as informações obtidas, embora anônimas, para testar e “bater”
os dados, que fundamentaram a tese e promover os ajustes necessários ou, ainda, para embasar futuros projetos.

