
 “Passo Fundo precisa ter projetos para seus vazios urbanos. São áreas que devem promover 
crescimento ao lugar sem interferir no imaginário urbano de forma destru�va.”

 

 De acordo com Cos� (2002), quando chegamos em uma cidade, nossos olhos percebem 
cores, volumes, luzes e sombras, pessoas, trânsito, ruas. Porém, quando moramos numa cidade, os 
elementos que a compõe, tais como: edificações, praças, calçadas e monumentos passam a fazer 
parte de nós assim como nossa casa.
 Na esfera cole�va, este imaginário nos pertence. É um pedaço de nós. Ou seja, sempre  
fazemos  relações com os espaços da cidade. Mas quando o lugar não existe mais, é esta relação 
afe�va com os lugares que faz preservar a sua importância. Mas infelizmente, estamos criando a 
caverna de Platão, como conta José Saramago. Onde tudo dependerá do controle de alguém, onde 
nada se fará que nos toque o coração. O autor é pessimista, mas se nada podemos fazer globalmente, 
pelo menos que façamos pela nossa aldeia.

 O projeto dos vazios urbanos deve proporcionar formas de interação do indivíduo com o 
ambiente por meio de elementos materiais - árvores, água, bancos, degraus, pistas - e imateriais - luz, 
sombra, calor, som - e permi�r, antes de tudo, permanência onde se leve coisas para seduzir os 
habitantes, como um cardápio urbano contemporaneo.
                                            (Informação verbal) Prof. Luiz E. F. Teixeira, UFSC, 2014
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 O centro comercial fechado, conhecido como Shopping Center, nasceu na década de 1950 
em princípio nos subúrbios dos Estados Unidos, idealizado por uma pessoa em par�cular: Victor 
Gruen. No entanto, não são inaugurados novos shoppings no país desde o ano de 2006, por razões 
que vão além da recessão. Muitos dos shoppings idealizados por Gruen envelheceram e inclusive 
buscam mudar de usos.
 Em 2012, a cidade de Columbus destruiu seu Shopping Center e construiu um parque em 
seu lugar. Voorhees, também demoliu uma parte de seu shopping e construiu uma avenida e instalou 
a prefeitura no edi�cio restante. Em Denver, oito dos treze shoppings da zona contam com planos de 
reconstrução. Um deles, no subúrbio da cidade, foi conver�do em 22 quadras de pedestres com 
comércios e residências. Agora “essa nova massa de pessoas é o centro que a cidade nunca havia 
�do”. Ironicamente, é o que Victor Gruen ansiava “Só que agora é ao ar livre”, diz Dunham Jones.

 Acredito então que a área em questão, o vazio urbano existente na área do an�go Frigorífico 
Z. D. Cos�, possui um caráter com muitas vocações que precisam ser pensadas dentro da escala da 
cidade de forma mais crí�ca: cidade, urbano, conexão, patrimônio histórico, árvores, memórias, 
paisagem, relevo, arquitetura, urbanismo, mobilidade urbana, ambiente, shopping, fechado, luz, 
sombra, malha viária, trânsito, os olhos da rua, passagem, bicicleta, integração, permanência, 
eventos, passo fundo, especulação, imobiliária, história, o comportamento das pessoas, 
potencializar, vivência urbana, hidrografia, a�vidades sócio culturais, interação, população, cidade, 
um novo cardápio urbano contemporâneo... 

Enfim, o que você pensa sobre este atual vazio urbano, sendo você um futuro usuário deste espaço?

‘’Que cidade queremos?’’ Adaptado pelo autor.



Região sudeste de Passo Fundo, RS.
Imagem via Satélite. Sem Escala. Fonte: Google Earth

Passo Fundo, RS. Área em destaque
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Bairro São Cristóvão:
Cresceu em função do Frigorífico;
+ de 20 mil habitantes;
Predominantemente setor de serviços;
Descontinuidade da malha viária;
Carência de espaços públicos.


