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RESUMO 
 

Esta tese parte do pressuposto categórico do mundo como mercadoria, e, especialmente, o 
espaço geográfico que assume dialeticamente valores de uso e de troca ao longo do processo 
histórico. O Capital metaboliza-se vigorosamente no espaço, notadamente nas áreas centrais 
das cidades, ocupando-as e transformando-as, a tal ponto que a natureza é submetida, 
mercantilizada e datada. Medellín, famosa na década de 1990 como a cidade de Pablo 
Escobar, dos sicários, da “coca”, passou nos últimos anos a ser reconhecida no país e no 
continente inteiro pelas suas renovações urbanas, mudanças sociais e obras arquitetônicas, 
tendo como principais aliados os instrumentos de planejamento, a publicidade e a mídia. A 
nomeada “globalização” promete a construção de um espaço mundial único, que tenderia a se 
tornar cada vez mais homogêneo, e o principal agente dessa homogeneização seriam os fluxos 
mercantis. Assim, hoje a cidade é o palco do turismo, o consumo e as indústrias culturais e de 
conhecimento, mas também o palco da segregação, da desigualdade, violência e desemprego. 
Neste marco, esta pesquisa analisa a estética das áreas centrais de Medellín-Colômbia, à luz 
do processo de produção e reprodução do uso e ocupação do solo, na sua relação com as 
formas de apropriação da natureza como mercadoria, onde o espaço está sendo produzido 
intensamente na era da reprodutibilidade técnica, política e científica. Identificam-se as 
matrizes estruturantes na relação sociedade-natureza do processo de formação das áreas 
centrais de Medellín, o papel dos distintos agentes de produção e reprodução urbana nas 
dinâmicas do uso e ocupação do solo das áreas centrais; analisa-se a estética urbana 
preconizada nos instrumentos de requalificação urbana e as relações espaços-temporais entre 
as formas, os conteúdos, as funções e os processos ao longo dos últimos cinquenta anos. 
Assim, para a discussão do fenômeno socioespacial baseado na visão geográfica, em uma 
perspectiva crítica, consideram-se as categorias: Espaço, Reprodução do Espaço, Agentes 
produtores Práticas Socioespaciais, Natureza, Mercadoria, Estética da mercadoria e cotidiano. 
Com o anterior, ao longo da pesquisa, identifica-se que as áreas centrais da cidade de 
Medellín são materialização da mercadoria traduzindo diversas experiências do urbano, as 
necessidades individuais e coletivas dos diferentes valores sociais e culturais, em contra dos 
interesses privados do mercado imobiliário e financeiro, que têm no Estado um aliado para 
gerir as obras que alteram seus usos e, em algumas ocasiões, também suas práticas.  
 
Palavras-chave: Agentes produtores. Espaço. Estética da mercadoria. Natureza. Práticas 
socioespaciais. Reprodução do espaço.  



 

RESUMEN 
 

La presente tesis parte del supuesto categórico del mundo como mercancía, y, especialmente 
el espacio geográfico que asume dialécticamente valor de uso e intercambio a lo largo del 
proceso histórico. El capital se metaboliza vigorosamente en el espacio, principalmente en las 
áreas centrales de las ciudades, ocupándolas y transformándolas, a tal punto que la naturaleza 
es sometida, mercantilizada y fechada. Medellín, famosa en la década de 1990 como la ciudad 
de Pablo Escobar,  de los sicarios , de la “coca”, pasó en los últimos años a ser reconocida en 
el país y en el continente entero por sus renovaciones urbanas, cambios sociales y obras 
arquitectónicas, teniendo como principales aliados: los instrumentos de planeación, la 
publicidad y la media. La nombrada “globalización” promete la construcción de un espacio 
mundial único, que tendería a tornarse cada vez más homogéneo, y el principal agente de esa 
homogenización serían los flujos mercantiles. Así, hoy la ciudad es el escenario del turismo, 
el consumo y las industrias culturales y del conocimiento, pero también el escenario de la 
segregación, desigualdad, violencia y desempleo. En este marco, esta investigación analiza la 
estética de las áreas centrales de Medellín-Colombia, a la luz del proceso de producción y 
reproducción del uso y ocupación del suelo, en su relación con las formas de apropiación de la 
naturaleza como mercancía, donde el espacio está siendo producido intensamente en la era de 
la reproductibilidad técnica, política y científica. Se identifican las matrices estructurantes en 
la relación sociedad-naturaleza del proceso de formación de las áreas centrales de Medellín, el 
papel de los distintos agentes de producción y reproducción urbana en las dinámicas  del uso 
y ocupación del suelo de las áreas centrales, se analiza la estética urbana preconizada en los 
instrumentos de recualificación urbana y las relaciones espacio-temporales entre las formas, 
contenido, funciones y procesos a lo largo de los últimos cincuenta años. Así, para la 
discusión del fenómeno socio-espacial basada en la visión geográfica, en una perspectiva 
crítica, se consideran las categorías: Espacio, Reproducción del Espacio, Agentes productores, 
Prácticas Socio-espaciales, Naturaleza, Mercancía, Estética de la Mercancía y Cotidiano. Con 
lo anterior, a lo largo de la investigación, se identifica que las áreas centrales de la ciudad de 
Medellín son la  materialización de la mercancía, traduciendo diversas experiencias de lo 
urbano, las necesidades individuales y colectivas, de los diferentes valores sociales y 
culturales, en contra de los intereses privados del mercado inmobiliario y financiero, que 
tienen en el Estado un aliado para conducir las obras que alteran sus usos y en algunas 
ocasiones también sus prácticas.  

 
Palabras clave: Agentes productores. Espacio. Estética de la mercancía. Naturaleza. 
Prácticas socio-espaciales. Reproducción del espacio.  
 



 

ABSTRACT 
 
This thesis departs from the supposition of the category of the world as a commodity, and 
especially the geographical space which takes into account the dialectics of the relationship 
between use value and exchange value in the larger historical process. The strongest 
metabolism of capital primarily finds place in the central areas of the cities, hereby occupying 
and transforming them to such extent that nature oppressed, commoditized and given dates. 
The city of Medellin, Colombia, famous in the decade of the 1990s as the city of Pablo 
Escobar, of the hit men, of the ‘coca’, changed last years into a city known in the country and 
the entire continent for its urban renovations, social change, and architectural constructions. In 
this it has had as its primary allies: instruments of spatial planning, publicity and media. The 
idea of globalization promises the construction of one only global space, transforming it 
towards homogeneity, and the primary agents of this process would be the flux of 
commodities. In this way, the city is the stage of tourism, consumption, cultural and 
knowledge productions, but at the same time it is the stage of segregation, inequality, violence 
and unemployment. In this context, this research tries to analyze the esthetics of the central 
areas of Medellin in light of the production and reproduction of the use and function of the 
soil in relation to the different ways of appropriation of nature as a commodity, where by 
space is being intensively produced in the era of technical, political and scientific 
“reproductivity”. In this, it will be identified which are the structuring matrices in nature-
society relation of the process of formation of the central areas of  Medellin, and which is the 
role of different agents of urban production and reproduction in the dynamics of use and 
functions of the soil in the central areas. An analysis will be made of the esthetics which is 
indicated by the instruments of urban requalification, and of the space-time relations between 
the forms, contents, functions and processes, throughout the last 50 years. Thus, in the 
discussion of the social-spatial phenomenon, based on the geographical perspective, in a 
critical perspective, the following categories are identified: Space, Production of Space, 
Producing Agents, Social-Spatial Practices, Commoditization, Esthetics of Commoditization, 
and Everyday Life. Given the previous, in the scope of the research it is identified that the 
central areas of the city Medellin are the materialization of commoditization, portraying 
various experiences of the urban, the individual and collective necessities and different social 
and cultural values, in opposition to the real estate and the financial market, who find their 
ally in the State to conduct the constructions who alter its uses and on some occasions also its 
practices.  
 
Keywords: Producing agents. Space. Esthetics of commoditization. Nature. Social-spatial 
practices. Reproduction of space. 
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INTRODUÇÃO 

 

Falar de Medellín é falar da “novidade”, da solução dos problemas urbanos, de 

prêmios: o mais recente, março de 2013, “Cidade mais Inovadora do Mundo” pelo City Group 

e o Wall Street Journal, associado ao Land Urban Institute. Nesse marco, muitos prefeitos 

internacionais, políticos, até reis, têm ido conhecer a transformação da cidade. No entanto, os 

dados dos jornais em 2012 mostravam que 31% da população de Medellín vivem em 

condições de pobreza, a cidade mais desigual da Colômbia com um coeficiente Gini de 0,53 

(GALLO MACHADO; ROJAS T., 2012). 

A cidade da publicidade, Medellín e seu entorno – doravante denominado região 

metropolitana –, constitui exemplar de sítio e situação geográfica que respondem pelo papel 

histórico na formação econômica do espaço colombiano. Localizada na região Andina1 e com 

uma riqueza mineral e abundância hídrica da sua paisagem geomorfológica, foi, desde os 

primórdios, identificada pelos colonizadores espanhóis e potencializada sua exploração 

econômica progressivamente nos diversos períodos do capitalismo até hoje. A exploração de 

jazidas minerais suportou, desde a colonização, a ocupação das áreas planas do vale, já que as 

condições de alta declividade restringiam a ocupação das outras áreas. Sua localização, entre 

os dois vales dos principais rios do país, imprimiu uma característica importante na 

acessibilidade e no fluxo de pessoas, e mercadorias ao interior do vale e outras regiões do 

país, mostrando seu papel protagonista no capitalismo industrial tardio. Esses processos se 

dinamizaram transformando a matriz estruturante que determinava esse espaço, marcando 

sucessivos movimentos de mercantilização dos elementos naturais, artificiais e humanos. 

Concomitantemente ao desenvolvimento de novas técnicas e tecnologias por parte do 

capital, que se materializaram sobre os espaços, desde o final do século XIX, Medellín tem 

conquistado seu território por meio de ocupação de planícies alagadas do vale do Rio 

Medellín, aterros de seus córregos, e avançou para as áreas de alta declividade. A urbanização 

das áreas de alta declividade foi processada inicial e marcadamente pela fragmentação das 

grandes fazendas, ao sul de Medellín, através da mobilidade da população de alta renda 

anteriormente localizada na área central e pela população migrante proveniente de áreas de 

êxodo rural decorrente de precarização de trabalho, ou o mais grave, expulsas pelo conflito 

armado na metade do século XX. 

                                                        
1 Região colombiana associada à cordilheira dos Andes. 



18 

 

 

Com a divisão territorial e social do trabalho na década de 1970, fica mais evidenciada 

a dissociação entre progresso material e urbanização econômica do território de Medellín. A 

transição de uma cidade industrial a uma cidade de serviços, nas novas dinâmicas 

econômicas, demandava novos meios de deslocamento, novas formas e organização no 

processo produtivo. Especialmente na questão do uso e ocupação do solo urbano, são 

marcantes as formas aperfeiçoadamente mercantis que regem as relações do homem com o 

outro e desses com a natureza em suas diferentes formas e classes, à luz do capital fundiário, 

imobiliário e financeiro. 

Essas transformações têm sido pautadas por tecnologias e modelos importados ou 

cujas determinações remetiam a conjunturas externas. Tecnologias francesa, espanhola e 

norte-americana têm determinado uma cidade de retalhos e conseguido mudar a estética da 

natureza da cidade, de acordo com os palcos necessários. Assim, o capital, mediante o 

aperfeiçoamento da técnica, mostra na cidade de Medellín e nas suas áreas centrais a 

capacidade de domínio da e na natureza (SANTOS, 2008).  

As intervenções promovidas no sítio de Medellín no seu processo de expansão, no 

modelo orientado positivamente, como se o espaço fosse uma tela de fundo, destituído de sua 

materialidade como paisagem, com sua geomorfologia, seus elementos físico-naturais, e como 

se as pessoas fossem, segundo as classes econômicas que integrem, simples peças de xadrez 

que algum verdugo, no caso o capital, as movessem, têm trazido consequências ao longo da 

história da região metropolitana e de Medellín. Dentre essas consequências, são evidentes os 

deslizamentos de terra e enchentes; em 2007, só na área urbana de Medellín, havia 31.195 

habitações em zona de risco não recuperável.  

Nas áreas centrais, na perspectiva da estetização da natureza, os objetos tornam-se 

obsoletos, respondendo à velocidade com que em Medellín e na região metropolitana tem-se 

gestado e desenvolvido os novos investimentos ao longo do final do último século. Sua 

infraestrutura como o sistema ferroviário e o bonde elétrico de 1920, de maneira paulatina, 

ficaram obsoletos, as indústrias se mudaram para outras regiões, dando início a uma cidade 

orientada para serviços, sua natureza transformou-se em função do capital fundiário e 

mobiliário.  

Assim, o capital tem criado nas áreas centrais da cidade de Medellín um cenário 

adequado para as próprias necessidades, uma segunda natureza construída à sua imagem, em 

um primeiro momento para “embelezar” a paisagem (principalmente por meio da renovação 

urbana) e depois para acomodar maior acumulação em uma taxa composta (HARVEY, 2011).  
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No processo de transformação da natureza das áreas centrais de Medellín e sob a égide 

da “estética”, o Estado capitalista dispõe de um conjunto de instrumentos de planejamento 

(estratificação das habitações, Planos Parciais e os Projetos Urbanos Integrais) que viabiliza, 

simultaneamente, vários interesses, moldando o espaço em um contexto idealmente marcado 

pela indiferença ao sítio geográfico e predominantemente vinculado a determinadas parcelas 

da população. Nessa viabilização o Estado capitalista gera amplos controles regulatórios 

através da lei, para garantir que os mercados funcionem.  

No contexto atual, o capital se metaboliza vigorosamente no espaço principalmente 

nas áreas centrais como na cidade de Medellín, ocupando-as e transformando-as, a tal ponto 

que a natureza, ou seja, sua “matéria-prima” é submetida, mercantilizada e datada. Nessa 

perspectiva, hoje os principais aspectos da economia da cidade e do desenvolvimento urbano 

são: o turismo, a publicidade, as indústrias culturais e de conhecimento, e a dependência em 

relação à economia do espetáculo (HARVEY, 2011). 

Assim as áreas centrais na cidade de Medellín, Colômbia, como espaços do processo 

de reprodução do capital, historicamente vêm atendendo a interesses externos, que a partir da 

estética da natureza como mercadoria, vão gerando permanências, obsolescências e 

inovações, superpondo os interesses do capital vinculado aos segmentos econômicos 

recorrentes na história de Medellín, sobre o “direito à cidade”, segundo Lefebvre (2001, p. 

135): um direito à vida urbana, “à liberdade, à individualização da socialização, ao habitat e 

ao habitar”, e à apropriação. 

Com vista a identificar, desde a metade do século XX, as marcas das relações 

estabelecidas entre as intervenções urbanísticas realizadas em Medellín e a contemplação ou 

não das suas especificidades físico-naturais e culturais, procurar-se-á evidenciar alguns 

eventos ocorridos nas suas áreas centrais no século passado com ênfase nos seus últimos 

cinquenta anos. Para tanto, nesta pesquisa buscar-se-ão, dentre outros, os seguintes objetivos: 

1. Identificar as matrizes estruturantes na relação sociedade-natureza do processo de 

formação das áreas centrais de Medellín, considerando os elementos físico-naturais 

e culturais constituintes desse espaço.  

2. Identificar o papel dos distintos agentes de produção e reprodução urbana nas 

dinâmicas do uso e ocupação do solo de Medellín, com ênfase nas áreas centrais 

buscando evidenciar as relações e os interesses contemplados por meio dos 

instrumentos de planejamento e intervenção urbana.  

3. Analisar, desde a estética urbana preconizada nos instrumentos de requalificação 

urbana, as relações espaço-temporais entre as formas, conteúdos, funções e 
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processos ao longo dos últimos 50 anos. A ênfase está no realce entre as aparências 

e os conteúdos, desvendando as permanências e mudanças quanto ao uso e às 

práticas socioespaciais urbanas nas áreas centrais da cidade de Medellín.  

4. Descortinar alguns movimentos e lógicas dos interesses de determinados grupos 

sociais mediante a análise dos conteúdos dos instrumentos normativos e de 

planejamento que, direta ou indiretamente, estejam associados às mudanças na 

dinâmica urbana (proteção, preservação, renovação e controle), na perspectiva dos 

elementos de permanência, obsolescências e transformações da estética da natureza 

nas áreas centrais de Medellín. 

As áreas centrais, como no caso de Medellín, apresentam dinâmicas que, 

contraditoriamente ao reconhecimento nacional e internacional sobre novidade e pertinência, 

contempladas nas premiações internacionais, não privilegiam as práticas socioespaciais2 

urbanas e aprofundam a descaracterização das especificidades do sítio geográfico e do projeto 

da cidade baseado em dinâmicas sociometabólicas que contrariam imaginários culturais, 

enquanto disposições normativas e acordos entre Estado e mercado viabilizam um projeto que 

serve a interesses globais à revelia das demandas locais. 

O tema de violência e ilegalidades constituiu um dos lastros que Medellín e Antioquia 

até hoje carregam, como fenômeno nefasto que compete com o do marketing: cidade mais 

educada, mais limpa, mais inovadora, entretanto, o narcotráfico e o paramilitarismo são 

realidades que acompanham a história da cidade desde a década de 1970. Portanto, o que 

sugere a “novidade” é que o mercado e o Estado decidiram retirar, em Medellín, a ilegalidade, 

a informalidade e a população de baixa renda com a implantação da tecnologia, da técnica, 

particularmente de comunicação e de informação.  

Os planos e as intervenções nas áreas centrais não contemplam propostas na esfera da 

produção no contexto da flexibilização produtiva. O que há é a regularização de processos de 

usos do solo, para o fluxo de mercadorias e capitais, mas não para a massa de pessoas que 

vivem nesses espaços – em Medellín, em maio de 2012, registrou-se que 31% da população 

da cidade viviam em condições de pobreza, conforme já mencionado (PROGRAMA 

MEDELLÍN CÓMO VAMOS, 2012). Existe um predomínio de interesse em deslocar a 

população da informalidade e da sobrevivência através da normatização-estratificação, desse 

modo, conduzindo-os também à condição de consumidores, competindo pelo direito à cidade.  
                                                        
2 Nesta pesquisa se usará o termo socioespacial de acordo com Souza (2008), que faz referência às relações 

sociais e ao espaço (social) simultaneamente, consideradas como dimensões de uma sociedade concreta e que 
são essencialmente interdependentes. As duas dimensões não se confundem ontologicamente e, por essa razão, 
tampouco conceitualmente. 
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Nessa perspectiva, as áreas centrais de Medellín (como as áreas centrais da região 

metropolitana) configuram-se como recorte espacial desse processo de reprodução do espaço 

em que a estética da natureza como mercadoria revela-se com vigor sociometabólico, 

reinventando-se em um movimento contínuo, independentemente do caráter formal ou não no 

mundo do trabalho, da condição formal ou não das normativas e acordos tácitos. O fato é que 

a natureza e seus elementos são residuais na forma como na contemporaneidade é utilizada ou 

dá suporte à ação humana em seus diferentes contextos e interesses. Sua consideração 

depende da opção da extração de mais valia que ela proporciona, e então uma dessas opções é 

o caráter ornamental e panorâmico a ela associado, nem que para isso seja necessário 

reinventá-la nos padrões assimiláveis pela cultura do consumo.   

Partindo do pressuposto categórico do mundo como mercadoria, e, especialmente o 

espaço geográfico que assume dialeticamente valores de uso e de troca ao longo do processo 

histórico, buscar-se-á neste trabalho analisar a estética das áreas centrais de Medellín- 

Colômbia à luz do processo de produção e reprodução do uso e ocupação do solo na sua 

relação com as formas de apropriação da natureza como mercadoria, em que o espaço está 

sendo produzido intensamente pelos interesses do capital na era da reprodutibilidade técnica,3 

política e científica. 

A pesquisa com um enfoque qualitativo apresenta comparações entre as categorias 

teóricas e informação de base empírica (fontes primárias), como entrevistas, fotografias, 

cartografia, relatórios dos planos propostos nas áreas centrais e da cidade, reconhecendo os 

usos-práticas da população no tempo, que se apropriam do território e determinam sua 

“vocação” versus os interesses das propostas institucionais, com a ideia de identificar 

contradições no modelo de planejamento imposto.  

A pesquisa procura entender o problema por meio do método histórico dialético, 

considerando que, em uma perspectiva temporal, os fenômenos evolucionam do simples ao 

complexo, e o reconhecimento precisa indagar as permanências, as obsolescências, as perdas 

e as novidades no espaço urbano de acordo com os momentos políticos e econômicos. 

Este trabalho foi construído por meio de reflexões teóricas que tinham como 

preocupação central as evidências empíricas pulsantes da realidade que instigavam 

                                                        
3 Segundo Benjamin (2000), a reprodução técnica da obra de arte representava um processo que se vinha 

desenvolvendo na história intermitentemente (até agora), através de saltos separados por longos intervalos, e 
com intensidade crescente. O autor também afirma que na reprodução ainda mais perfeita, falta um elemento: o 
aqui e agora da obra de arte, sua existência única, no lugar em que ela se encontra. E nessa existência única, e 
somente nela, que se desdobra à história da obra. Nessa história compreendem-se as transformações que ela 
sofreu, com o tempo, na sua estrutura física, e as relações de propriedade em que ela ingressou. Na reprodução, 
associam-se à transitoriedade e repetitividade. 
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questionamentos. Esse quadro de referências permitiu aproximações com a realidade e com 

diversos representantes da sociedade que atuam nos espaços centrais da cidade. Para tanto, 

realizaram-se trabalhos de campo, entrevistas, bem como pesquisas suscitadas a partir desses 

movimentos. A primeira fase correspondeu a uma pesquisa documental voltada para a 

discussão de algumas categorias, espaço, reprodução do espaço, agentes produtores, práticas 

socioespaciais, natureza, mercadoria, estética da mercadoria e cotidiano, trabalhadas como 

base para a discussão do fenômeno socioespacial fundamentado na visão geográfica, em uma 

perspectiva crítica, e na emergência das necessidades a partir da dinâmica do capitalismo 

contemporâneo.  

O problema, como diz Santos (2008), todavia, não é medir quantidades, mas verificar 

o que significam. O fato é que o número de categorias em um sistema, seu tamanho e sua 

importância relativa devem ser estudados como um fenômeno total: nenhuma explicação 

satisfatória pode ser encontrada fora de um quadro abrangente e global, o isolamento das 

categorias não comporta uma real explicação.  

O maior desafio é estabelecer as articulações entre a práxis (a experiência empírica) 

das áreas centrais da cidade e as categorias teóricas desenvolvidas, para entender o processo 

de reprodução do espaço como concretização material do processo de reprodução do capital, e 

também entre a escala macro (nacional e mundial) e a escala micro (local) a partir da 

estetização e mercantilização da natureza. 

Para cada um dos objetivos, definiram-se instrumentos de coleta de informação que 

garantiram seu cumprimento, tais como entrevistas (APÊNDICE A), leitura de jornais, 

revisão bibliográfica, discussão sobre temas considerando as fichas de leituras.  

As entrevistas realizaram-se no período de julho-novembro de 2012, com diversos 

perfis de pessoas: funcionários, comerciantes, moradores e urbanistas, tendo o objetivo de 

evidenciar as contradições entre os processos de planejamento, a intervenção pública - 

privada, e as práticas socioespaciais da população. Nas entrevistas, utilizou-se um mapa da 

cidade em que as pessoas marcaram a delimitação das áreas centrais, segundo seu 

conhecimento, e desenvolveram-se as perguntas sobre essa área. Dessa maneira, 

justapuseram-se as diversas informações, para entender as contradições nos usos e as práticas 

das áreas centrais. 

As atividades formativas básicas têm por objetivo dar relevância às atividades de 

pesquisa, afirmando essa dimensão como princípio formativo e como elemento central na 

relação teoria-prática para a compreensão e o compromisso de contribuir para a transformação 

da realidade social e humana.  
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Dessa forma, esta tese estrutura-se em três seções; a primeira seção trata do marco 

teórico que procura nas categorias de espaço, produção do espaço, natureza, mercadoria, 

estética da mercadoria e agentes produtores o subsídio para a análise e a compreensão do 

fenômeno nas áreas centrais de Medellín. A segunda faz um resgate histórico da formação de 

Medellín como cidade-metrópole na Colômbia, seus processos de planejamento e de 

mercantilização da natureza. Finalmente, a terceira seção coloca seu foco de análise nas áreas 

centrais, evidenciando as estratégias do Estado no movimento de inserção e aperfeiçoamento 

constante na lógica da produção do capital e da estetização da sua natureza, e seu contraponto 

que corresponde às distintas formas de persistência e resistência das permanências das 

práticas socioespaciais que se manifestam em defesa da identidade e da apropriação coletiva. 
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1 A CIDADE-METRÓPOLE: PROCESSOS DE PRODUÇÃO DA NATUREZA DO E 

NO ESPAÇO URBANO 

 
A cidade: o marco, a construção humana, monótona se se quer, mas como 
são monótonas as pequenas celas de cera recheadas do mel, o lugar das 
trocas e os contactos, a praça onde vão os camponeses para vender seus 
produtos e onde ficam olhando com a boca aberta as pinturas de um pórtico 
[...] Minhas cidades têm nascido de encontros; meu encontro com meu canto 
de terra, o de meus planos de imperador com os incidentes de minha vida de 
homem.  
  

(Marguerite Yourcenar, 2005) 
 

Segundo Lefebvre, o espaço também é entendido na sua tríplice constituição ou em 

três momentos da reprodução social: concebido, percebido e vivido (LEFEBVRE, 1991a).  

O espaço concebido é o da representação abstrata traduzido no capitalismo, atrelado às 

relações do pensamento hierarquizado e à ordem que ele impõe. O espaço percebido é a 

intermediação entre uma ordem distante e uma ordem próxima, valores e relações específicas 

de cada formação social, como a prática que assegura a continuidade de uma formação social 

de forma coesiva; e o espaço vivido marca as diferenças em relação ao modo de vida 

programado. Como experiência cotidiana (ordem próxima), vincula-se ao espaço das 

representações (LEFEBVRE, 1991a). 

Analisar as cidades-metrópole dá oportunidade ao exercício de reflexão sobre o espaço 

nas três dimensiones propostas por Lefebvre. Essas cidades são entendidas como centros 

estratégicos de produção econômica, cultural com um alto grau de centralidade quanto a uma 

região determinada. Além de sua posição física relativa, consideram-se como expressão de 

exercício de uma função de comando na rede de cidades, a partir dos fluxos (ARAÚJO; 

CLEMENTINO, 2007).  Como afirma Santos (1998, p. 78): 

 
Nenhuma cidade, além da metrópole, ‘chega’ a outra cidade com a mesma 
celeridade. Nenhuma dispõe da mesma quantidade e qualidade de 
informações que a metrópole. Informações virtualmente de igual valor em 
toda a rede urbana não são igualmente disponíveis em termos de tempo. Sua 
inserção no sistema mais global de informações de que depende o seu 
próprio significado depende da metrópole, na maior parte das vezes. Está aí 
o novo princípio da hierarquia, pela hierarquia das informações. (SANTOS, 
1998, p. 78). 
 

Assim, o próprio entendimento a partir da configuração espacial do posto, do 

materializado e de certa forma generalizado segundo os princípios do sistema econômico 
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vigente evidencia o concebido. Este, a priori, já impacta na concepção do espaço na relação 

da formação social específica diante do que é definido na ordem mais distante, no dado mais 

geral, na escala de outra ordem. 

Isso é tanto mais verdade dentro da globalização contemporânea, na medida em que as 

redes de interesse estão tão intrinsecamente vinculadas em todas as esferas e em todos os 

segmentos econômicos. Especialmente no mundo das mercadorias, a obsolescência cada vez 

mais presente é acelerada para que se consuma ou se produza o mais novo em escala 

crescente. Por outro lado, a forma como essa moda se instala, ou a nova mercadoria gerada é 

absorvida segundo a formação social ou ordem local. Essa questão pode ser aplicada no 

âmbito do planejamento como mercadoria e como instrumento de criação de mercadorias, por 

exemplo, os modelos condominiais, determinados tipos de equipamentos que são 

implementados adequando-se de forma assimilável à ordem local. 

No âmbito do vivido, esses processos assumem características, particularizando-se, 

distinguindo-se no cotidiano, mesmo inserido na lógica maior dos esforços hegemônicos de 

metabolização do capital no sistema capitalista vigente. 

A modernidade produziu mudanças em todas as áreas, criando a sensação de uma nova 

ordem. Nessa nova ordem, o urbano é considerado como condição geral de realização do 

processo do capital,4 como afirma Carlos (1994). Ter como ponto de partida o fenômeno 

urbano nas metrópoles reside em que a sociedade, ao produzir sua vida (história e realidade), 

simultaneamente, produz o espaço geográfico. Não há dúvida de que as metrópoles atraem 

grande parte do excedente gerado (em outros locais do espaço); em vista do processo de 

acumulação do capital, cria-se e acentua-se a desigualdade entre os fragmentos que formam a 

totalidade espacial. Então, são as aglomerações urbanas e as metrópoles o ponto crítico desse 

processo, as relações financeiras, econômicas e sociais, superam os limites políticos 

administrativos de um único município, e mostra-se sua importância na concentração da 

população, dos fluxos e da problemática própria do processo de acumulação (CARLOS, 1999; 

RODRIGUES, 2007). Conforme atenta Carlos (2001, p. 17): 

 
O espaço reproduzido na perspectiva do eminentemente reprodutível é o 
campo em que triunfa o homogêneo, consequência da repetição indefinida de 
um modelo que vai limitando os usos e reduzindo o modo de vida a atos e 
gestos sempre repetitivos, comportamentos orientados e vigiados. 

 
                                                        
4 Segundo Mészáros (2011, p. 1.064, grifos do autor): “O ‘capital’ é uma categoria histórica dinâmica e a força 

social a ela correspondente aparece – na forma de capital ‘monetário’, ‘mercantil’ etc. – vários séculos antes de 
a formação social do CAPITALISMO enquanto tal emergir e se consolidar.” 



26 

 

 

O espaço encontra-se indissociavelmente vinculado aos processos de produção e 

reprodução, embasado na acumulação técnico-cultural e na relação dialética entre o velho e o 

novo, aludindo à ideia de continuidade do processo de desenvolvimento da própria sociedade. 

A reprodução espacial realiza-se, principalmente, pela relação entre o novo, que se torna 

visível por meio das construções, da largura das ruas, as vias de comunicação, e o uso do solo 

como resultado das necessidades históricas da sociedade em um determinado espaço 

(CARLOS, 1994). A produção do espaço é ao mesmo tempo, como afirma Harvey (2006, p. 

85): “[...] um momento constitutivo da dinâmica do capital e da luta de classes.” É importante 

enfatizar que essa luta de classes necessariamente não se expressa sob a forma de conflitos 

claros, transparentes, pelo contrário, e na predominância dessas lutas, as existências se 

manifestam em consequências aparentemente desconexas, não vinculadas a questões 

estruturantes das quais são tributárias. 

A precarização de trabalho, os processos de espoliação e exploração dos trabalhadores, 

a demanda habitacional, a carência de serviços, a mendicância, a violência urbana, a expansão 

da informalidade, a ilegalidade, dentre outras expressões, constituem derivações que tomam 

lugar na luta de classes embora não seja a elas associadas. 

O processo de produção e reprodução humana conta com tempo e com história, tem 

uma dimensão espacial em que se materializa (LIPIETZ, 1988), e é apreendido na paisagem. 

A paisagem não é estática, pelo contrário, é dinâmica, e contém elementos naturais e sociais 

relacionados que revelam seu processo de existência; ela é a expressão da “ordem” e do 

“caos” (CARLOS, 1994), colocando-se no nível do aparente e do imediato. Assim, a 

paisagem é fruto de um determinado momento do desenvolvimento das forças produtivas e 

dos interesses dos agentes que a consomem e a produzem. A paisagem representa o material e 

o simbólico necessário para o estudo do espaço urbano e suas transformações (CORRÊA, 

1995; GOMES, 2007). 

 No espaço produzido revelado na paisagem, o homem deveria ser o elemento central, 

o homem (sociedade) em condições sociais e históricas específicas, produzindo a vida 

material no processo de seus meios de subsistência, em que a função da forma espacial 

dependerá da redistribuição em cada momento histórico, sobre o espaço total, representando 

as heranças e o momento atual (CARLOS, 1994; SANTOS, 2008).  

Essa materialização física da atividade humana expõe em cada momento histórico a 

relação homem-natureza e as exigências da sociedade em um tempo determinado. Mas, nesse 

processo dinâmico, os objetos são organizados novamente em função de novas ações criando 

outra organização espacial, e, assim, um meio de vida no presente (produção) é uma condição 



27 

 

 

para o futuro. Assim mesmo, cada organização ou arranjo espacial dos modos de produção 

particulares permite diferenciar os territórios (CORRÊA, 1995; SANTOS, 2006; 2008). 

A cidade-metrópole e seu fenômeno metropolização5 são o exemplo dessa nova 

dinâmica espacial. Nela se revelam as múltiplas conexões dos sentidos atribuídos à 

espacialidade e se incorporam sinteticamente a mudança e a permanência, o caos e a ordem, 

em certo sentido, a própria natureza dos processos de metropolização (HAESBAERT, 2002).  

O processo de reprodução e acumulação do capital faz concentrar riqueza e poder, 

promovendo oportunidades, principalmente econômicas, em poucas localidades escolhidas 

seletivamente no âmbito de poucos estratos da população, mas os efeitos positivos e negativos 

variam em intensidade, de lugar a lugar, dentro da metrópole (HARVEY, 2006). 

É isso que ocorre nas cidades-metrópole com mais destaque. Em especial nos países 

de capitalismo tardio,6 nos quais as disparidades entre as classes são maiores e se projetam na 

forma como as infraestruturas e os equipamentos são distribuídos nos espaços. 

Nas áreas centrais de Medellín, podem-se observar áreas de maior intervenção e 

transformação. Ainda que não se pudesse afirmar que existe uma única área central na cidade, 

desde seu conteúdo social e sua delimitação geográfica, a área central constitui-se no foco da 

cidade e da sua hinterlândia, onde historicamente se concentram as principais atividades 

políticas e econômicas, e, em razão da sua localização, o preço do solo é mais alto que em 

outro local da cidade, e contém atividades com um amplo mercado regional nacional e até 

internacional (CORRÊA, 1995).  

Dentre as dimensões do processo sociometabólico contemporâneo nessas grandes 

cidades e cidades-metrópole, cabe destacar as seguintes dimensões: publicidade, crédito e 

obsolescência, permitindo o aparente crescimento econômico baseado particularmente no 

consumo, a principal característica da cidade.  

No caso de Medellín, a questão circula em torno da publicidade, por exemplo, ao 

longo dessas décadas, a cidade foi objeto de distintas formas de publicidade a cada geração de 
                                                        
5 Segundo Lencioni (2006, p. 47) metropolização é um “[...] processo socioespacial, um processo que imprime 

ao espaço características metropolitanas; por exemplo, alta densidade. Em termos relativos, de fluxos 
imateriais e frequentes e significativas relações com outras metrópoles [...].” 

6 Segundo Mandel (1985), o capitalismo poderia distinguir-se em três fases: capitalismo de mercado; capitalismo 
monopolista, e capitalismo tardio, o qual vai do período do pós-guerra, com a expansão das grandes 
corporações, e a intensificação dos fluxos internacionais do capital. O capitalismo tardio não é uma nova época 
do desenvolvimento capitalista, constituiu unicamente um desenvolvimento ulterior de capitalismo 
monopolista, embasado na terceira revolução industrial causando profundas mudanças nas necessidades das 
massas trabalhadoras dos países metropolitanos. Mello (1982) assinala que o processo de industrialização na 
América Latina é problemático por que é periférico, ou tem uma condição de dependência. Assim, em 1948, 
cria-se a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal). Sua principal preocupação de 
Economia Política era a problemática da industrialização nacional a partir de uma “situação periférica”. 
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governantes, tais como “Medellín la más educada”, Sergio Fajardo Valderrama (2004-2007); 

“Medellín obra con amor”, Alonso Salazar Jaramillo (2008- 2011); “Medellín un hogar para 

la vida, Aníbal Gaviria Correa (2012-2015). 

No marco do slogan “Medellín la más educada”(como se observa na parte posterior 

direita do cartaz, Fotografia 1), teve um forte processo de transformação em um de seus eixos 

principais da cidade, chamado Carabobo, que compreendia a recuperação e a construção de 

equipamentos. O eixo de Carabobo, de múltiplas intervenções urbanísticas nas últimas duas 

décadas: construção de equipamentos (Parque Explora, Centro Cultural Moravia), 

revitalização de equipamentos (Jardim Botânico, antiga Praça de Cisneros ou praça das feiras, 

Parque de diversões), revitalização de prédios patrimoniais (Carré e Vasques), sedes de 

educação superior, parques ambientais, dentre outros, como se observa no cartaz da prefeitura 

em 2006 (Fotografia 1).  

 

Fotografia 1 – Cartaz oficial das intervenções sobre o eixo Carabobo 

 
Fonte: Autoria própria, 2012.  

 

De acordo com Carlos (1994), as metrópoles assumem um papel dinâmico de 

comando no processo de acumulação capitalista, em que o processo de urbanização está 

submetido às leis da acumulação, e o processo de troca realiza-se em determinados lugares, 

principalmente urbanos, articulando-os com os interesses externos.  

Esse dinamismo das metrópoles responde à capacidade do capital para se mover 

rapidamente entre vários lugares. Essa mobilidade vai depender da existência ou criação de 

infraestruturas físicas e sociais fixas e, na maioria, inalteráveis, que permitem ao mesmo 

tempo a dominação e a produção do espaço. Essas infraestruturas também “[...] absorvem 

capital e força de trabalho na sua construção e manutenção” (HARVEY, 2005, p. 149).  
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Dentre outras iniciativas propiciadas pelas instâncias do Estado para facilitar a 

mobilidade do capital, pode ser ilustrativa a criação, em 2002, na Região Metropolitana de 

Medellín, denominada doravante de Região Metropolitana do Valle de Aburrá (RMVA),7 de 

uma instituição cujo objetivo principal era procurar cooperação internacional, chamada 

Agência para a Cooperação Internacional de Medellín.  

Os vínculos e interesses catalisados por essa agência assumem destaque quando se 

verifica a composição da sociedade. Nela constam como sócios: Prefeitura de Medellín, Área 

Metropolitana do Valle de Aburrá,8 Empresas Públicas de Medellín (EPM)9 e Empresas 

Várias de Medellín.10 Essa agência, que, em 2006, passou a se chamar Agência de 

Cooperação e Inversão de Medellín e da Área Metropolitana apresentou entre, 2008 e 2012, 

um investimento estrangeiro de USD$ 737.800.000 como se apresentará na seção 2 

(AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA 

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ , 2010). 

Assim, na perspectiva da dimensão física, o fenômeno de acumulação capitalista 

compreende a expansão contínua e a diferenciação crescente da malha metropolitana, que não 

agem separadamente. Elas se conjugam e são simultâneas. A lógica do movimento não se dá 

no sentido de promover uma renovação geral e previsível. Muitas vezes, é comum implantar o 

novo sobre um espaço que em um período imediatamente anterior havia sido visto como 

“novidade” (HAESBAERT, 2002), como Gomes (2001, p. 241) expressa: “velhas 

novidades”. Essa “inovação”, que tem como finalidade “embelezar” determinada mercadoria, 

só gera uma diminuição qualitativa e quantitativa do valor de uso (HAUG, 1997). Na maioria 

dos casos, essa inovação é inspirada em modelos externos, como aconteceu na Colômbia com 

o modelo urbanístico adotado por Barcelona na política de renovação para os Jogos Olímpicos 

1992.  

Nos primórdios da cidade de Medellín, quando era só uma vila, a influência da Europa 

e dos Estados Unidos era evidente na sua construção, pelos estrangeiros que chegaram à 

cidade desde o fim do século XIX, e pelos engenheiros, arquitetos e urbanistas antioquenhos11 

formados nas escolas europeias, particularmente no começo e no fim do século XX.  

Ainda com a importação das propostas urbanísticas (europeias e norte-americanas), ao 

longo do processo de formação da cidade, acredita-se que no sistema capitalista o espaço era 

                                                        
7 Região geográfica onde se localiza a cidade de Medellín, tema que será explicado na seção 2.  
8 Agência Metropolitana de planejamento e autoridade ambiental na área urbana, criada em 1980. 
9 Empresa de prestação dos serviços domiciliares de aqueduto, esgoto, energia, telefonia e gás, criada em 1955.  
10Empresa de prestação do serviço público domiciliar de limpeza no Valle de Aburrá, criada em 1964. 
11 Pessoas nascidas em Antioquia, Departamento que tem como capital Medellín. 
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produzido de forma homogênea; o que na realidade ocorre é que “o capitalismo prospera com 

base na heterogeneidade e diferença” (HARVEY, 2011, p. 165), e essa “diferenciação e 

segmentação crescem com o tempo” (HAESBAERT, 2002, p. 89). 

O espaço tem uma construção a que Santos chama horizontalidades e verticalidades. 

As horizontalidades são os domínios do contíguo, da vizinhança, de continuidade territorial, 

enquanto as verticalidades são formadas por pontos distantes, que provêm de vetores do setor 

hegemônico, ações que se estabelecem e se realizam através de objetos hegemônicos. Esse 

setor recorta caprichosamente o espaço, acompanha os grandes eixos de circulação fora da 

área concentrada e deixam interstícios para outras firmas, recortes que mudam de acordo com 

seus interesses (SANTOS, 2008). 

Portanto, o espaço tem o poder explicativo para abranger o processo de acumulação, 

particularmente nos dias atuais, e revela a existência de uma produção do espaço urbano como 

condição e produto do capital. Assim, o capital precisa produzir o espaço urbano 

particularmente nas metrópoles, onde as estratégias capitalistas impõem-se como produtoras 

do espaço concreto das relações sociais (CARLOS, 2008).  

Medellín e sua região metropolitana, como corredor entre dois vales (Vale do Rio 

Cauca e Vale de Arví), transformou-se inicialmente numa cidade industrial pela sua 

localização geográfica, perto dos dois principais rios. Posteriormente, na década de 1950, com 

a construção da estrada para o mar12, converteu-se no centro urbano mais importante, não 

litorâneo, do país com saída para o mar do Caribe. Essa atividade foi marcante no processo de 

urbanização; a localização da área industrial, dos bairros operários e bairros de alta renda 

dispôs a cidade a esses interesses.  

Na atualidade, a região metropolitana vem perdendo cada vez mais seu papel 

protagonista vinculado à produção industrial, convertendo-se, a exemplo do que ocorre com 

outras metrópoles, em espaço no qual a ascensão de serviços vem assumindo a posição 

principal, ao lado da sua absorção para realização de eventos internacionais. Essa nova 

condição é bem ilustrada na fala do exdiretor de investimento estrangeiro para Medellín e sua 

região Metropolitana, Santiago Viera:  

 
Medellín teve um desafio grande, abandonando sua tradicional atividade 
manufatureira, já que foi acolhida por outras localidades perto a portos de 
saída internacional. É por isso, que a cidade teve que transformar seu foco 
econômico de indústria manufatureira à indústria do conhecimento. Para 

                                                        
12 Estrada construída principalmente por investimento estrangeiro do cultivo da banana, localizados na zona de 

Urabá. 
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lograr cumprir o desafio que esta situação impõe, Medellín faz apostas em 
três áreas: educação, empreendedorismo e Cidade do Conhecimento (VIERA 
apud GONZÁLEZ PÉREZ, 2011, tradução livre).13  
 

Nessa perspectiva, Medellín tem-se colocado na lógica da “competitividade”, conforme se 

constata na revista chilena América Economía de novembro de 2011: O Dourado está no Brasil, e 

Medellín ocupa a 17.ª posição dentro das 45 cidades avaliadas. Esse ranking mostra a cidade como 

local atrativo para o investimento estrangeiro (EL DORADO..., 2011). 

Por outro lado, o tempo é um conceito indispensável para esclarecer os fenômenos 

urbanos e metropolitanos, entendendo como tempo, o transcurso, a sucessão dos eventos e sua 

trama. É no tempo e espaço onde a sociedade evolui, onde se dá um movimento contínuo, 

descontínuo e irreversível, o tempo é sucessão e o espaço é acumulação (SANTOS, 1998, 

2008). Também, o espaço urbano no capitalismo é fragmentado, articulado, condicionante 

social, reflexo da sociedade e das ações acumuladas através do tempo, engendradas por 

agentes que produzem e consomem o espaço (CORRÊA, 1995).  

Os usos do solo não são estáticos, eles se redefinem, transformando a fisionomia da 

cidade e o cotidiano das pessoas, uma vez que o modo de produção é histórico, ao longo do 

processo de reprodução urbana, criando áreas para o trabalho, lazer, habitação e consumo 

(CARLOS, 1994; 1999). Levando em conta que cada área tem uma “sucessão normatizada de 

atos, decisões, condutas, mensagens e códigos, que são importantes distinguir e analisar” 

(LEFEBVRE, 2009, p. 54). De acordo com Paulo César Gomes (2002), essas dinâmicas 

espaciais, em especial nas áreas urbanas, têm como cerne as disputas territoriais que regem a 

sociedade. Por isso, parece necessário relacionar conceitos como poder e território nessa 

análise de produção e reprodução do espaço urbano.  

O espaço, segundo esse autor, pode ser analisado pela relação com a sociedade 

segundo duas perspectivas, complementares e não excludentes, quais sejam, como 

genoespaço e nomoespaço. O genoespaço, relação entendida como uma associação de 

indivíduos que têm diversos interesses, com uma variada capacidade de julgamento e de 

adesão a esse conjunto e a uma determinada sociedade. Essa sociedade tem como elemento 

principal de regulação e de ordenamento a disposição espacial, quer dizer, a lei manifesta-se 

pela organização e distribuição das coisas no território, segundo uma coerência formal que 

                                                        
13 No original: “Medellín ha tenido un reto grande, de ser reemplazada en temas manufactureros por localidades 

más cercanas a puertos desalida internacional. Es por esto, que la ciudad ha tenido que moverse de la industria 
manufacturera a la industria del conocimiento”. Para lograr cumplir el reto que esta situación impone, Medellín 
hace apuestas en tres aristas: educación,emprendimiento y Ciudad del Conocimiento.” 
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atende aos preceitos construídos “de equilíbrio entre o bem comum e as liberdades 

individuais” (GOMES, 2002, p. 32). 

As diferentes compreensões do estatuto desejável para a liberdade definem diversos 

limites de esferas do poder e de autonomia entre o Estado e a sociedade. Assim mesmo, essas 

esferas enquadram-se entre limites físicos e comportamentais, e o domínio público e privado. 

A lei, como instrumento disciplinador, regulador, coercitivo e estruturador no contexto 

socioespacial, diferencia, cria e recria espaços e usos, bem como de segregação através de 

limites e fronteiras (GOMES, 2002). 

A delimitação espacial associa-se à organização social. O autor conclui que a obsessão 

de delimitar, denominar, classificar, ordenar o território “é uma condição fundadora do 

fenômeno social” (GOMES, 2002, p. 36). Existe uma relevância do processo de delimitação e 

classificação de acordo com a norma do território que define uma dinâmica própria e singular 

chamada nomoespaço (GOMES, 2002). 

 

1.1 O GENOESPAÇO E O NOMOESPAÇO DE MEDELLÍN: ENTRE A ORDEM 
PRÓXIMA E A DISTANTE – PRIMEIROS ESFORÇOS 

 

Na perspectiva do genoespaço, é possível afirmar que Medellín faz parte da região 

metropolitana, com os municípios de Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Medellín, 

Itaguí, Sabaneta, Caldas, La Estrella e Envigado. Todos inseridos e articulados na região do 

Valle de Aburrá, e o desenvolvimento desses municípios relacionados e dependentes 

economicamente de Medellín ao longo da história. 

Por outro lado, na perspectiva do nomoespaço, os territórios municipais da região 

metropolitana foram delimitados à luz das diretrizes nacionais, de acordo com o Decreto 

nacional n.º 1.333 de 1986, ratificado pela Lei n.º 136 de 1994. Através dessa normativa, os 

municípios poderiam dividir seus territórios para melhorar a prestação de serviços e garantir a 

participação da cidadania, assim: as áreas urbanas dividiram-se em Comunas e as áreas rurais 

em Corregimentos. As comunas não poderiam ter menos de 10.000 habitantes (COLOMBIA, 

1986). Assim, as comunas são divisões político-administrativas, com o objetivo principal de 

garantir a participação da população, por meio das Juntas de Administração Local, designadas 

para cada comuna. 

Em 1987, o município de Medellín estabeleceu, por meio do Acordo n.º 54 de 1987, 

uma divisão político-administrativa, que aprofundou a concepção da Comuna como a maior 

divisão dentro da área urbana, identificada pela relativa homogeneidade socioeconômica e 
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cultural com um processo de urbanização que responde a uma temporalidade e às condições 

físicas espaciais similares. O Conselho Municipal de Medellín estabeleceu o número de 16 

comunas e 5 corregimentos, que até hoje existem (CONCEJO MUNICIPAL DE MEDELLÍN, 

1987). Na Figura 1, observa-se a divisão por comunas na cidade de Medellín; a Comuna 10 

definida pela prefeitura como o centro da cidade (remarcada com azul). 

 
Figura 1 – Divisão por comunas na zona urbana da cidade de Medellín 

 
Fonte: Alcaldía de Medellín (2010). 

 

Dessa maneira, os espaços urbanos de Medellín e demais municípios da região 

metropolitana do Valle do Aburrá se distinguem pela sua divisão em comunas e bairros, 
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regulamentados sob a égide de nomoespaço; e o espaço rural estrutura-se por 

“corregimientos” e “veredas”.  

Os espaços urbanos dos municípios da região metropolitana, exceto Envigado (como 

se explicará mais à frente), são objeto de planejamento e gestão inclusive no concernente à 

questão ambiental pela entidade metropolitana, denominada Área. Para explicar essa situação, 

é necessário esclarecer o que se entende por planejamento e gestão a fim de evitar confusão 

entre os termos.  

Planejar denota a tentativa de prever o decorrer de um fenômeno no futuro, com a 

finalidade de prever os possíveis problemas ou aproveitar seus benefícios, mas a gestão 

relaciona-se com o presente do fenômeno, administra-o conforme os marcos disponíveis, 

levando em conta as necessidades imediatas. Assim, o planejamento e a gestão são ações 

distintas, mas complementares (SOUZA, 2010). Ou seja, toda e qualquer intervenção, seja 

para planejamento, gestão, seja para controle no uso desses espaços é de atribuição da 

entidade metropolitana, enquanto os espaços rurais do Valle de Aburrá ficam sob a jurisdição 

de uma entidade denominada Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia 

(Corantioquia). 

Criada pela Lei n.º 99 de 1993, essa entidade, vinculada ao Ministério do Meio 

Ambiente, é uma instituição pública encarregada da gestão e conservação do meio ambiente e 

recursos naturais renováveis, dentro do chamado Sistema Nacional Ambiental (Sina). Ou seja, 

a entidade Corantioquia, tem ingerência como entidade ambiental na zona rural dos 

municípios assentados no Valle de Aburrá. 

Outra especificidade na jurisdição metropolitana da gestão do território da área 

metropolitana do Valle de Aburrá é que, na perspectiva do nomoespaço, um dos municípios 

não integra oficial e administrativamente a área metropolitana para efeitos de sua gestão. É o 

município de Envigado,14 que, a despeito de limitar ao sul com Medellín e bem na área central 

metropolitana, ou seja, como genoespaço com toda vinculação, bem como articulação e base 

física, não se encontra oficialmente associado à entidade Área.  Dessa forma, o município de 

Envigado tem a gestão de seus espaços rurais e urbanos, e toda e qualquer questão ambiental 

gerida pela entidade Corantioquia.  

                                                        
14 Com a conformação da Área Metropolitana, criou-se a figura do prefeito metropolitano que seria o prefeito da 

cidade maior, ou seja, Medellín, que lhe deu maior poder sobre as decisões da entidade, mas o município de 
Envigado não concordou. Além da situação anterior, na década de 1980, o município de Envigado tinha nexos 
com a estrutura do narcotráfico, o que significou um planejamento urbano dirigido por ele, mas fora da Área 
Metropolitana, como entidade de controle.  
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Aprofundando na escala dos municípios e independentemente de seu zoneamento 

como rural e urbano e da entidade que tem a competência de gerir os processos de 

intervenção, planejamento e controle desses espaços, ao lado das prefeituras como instâncias 

de poder, outra peculiaridade merece destaque na análise dos instrumentos de relações de 

poder. Trata-se do processo de estratificação socioeconômica e espacial existente em cada 

município da Colômbia, estabelecido no fim da década de 1960, de acordo com os estudos da 

Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal).15  

Em cada um dos municípios e em cada zona rural e urbana, os imóveis residenciais 

são objeto de classificação segundo seis grupos, homogêneos em si e heterogêneos entre si, a 

fim de cobrar à população de maneira diferencial os Serviços Públicos Domiciliares (SPD). 

Ou seja, foi estabelecido esse sistema de estratificação com vista a dar suporte a um regime de 

prestação de serviços subsidiados. Efetivamente, tinha como proposta a cobrança de impostos 

territoriais sobre a população de estrato econômico mais alto (população de maior renda) para 

compensar, através de subsídios os estratos baixos, quanto ao pagamento dos mesmos 

serviços. 

A regionalização dos territórios por estratos concretiza uma questão da compreensão 

das relações de poder vinculadas à compreensão do nomoespaço. Sua materialização inicial 

teve como base uma avaliação cadastral com vista à aplicação da cobrança dos serviços já na 

década de 1970. 

Sem dúvida, esse processo de espacialização a partir de cadastro socioeconômico do 

imóvel tem gerado muitas polêmicas até hoje, quando se discute o planejamento na Colômbia, 

porque, ao longo do tempo, desde sua concepção até o momento atual, foi plasmado por 

questões relativas a metodologias para sua realização pelos critérios adotados, conforme se 

observará no quadro relativo aos marcos históricos desse processo. 

Dentre as questões que envolveram as discussões ao longo desse tempo, é importante 

destacar a questão institucional sob quem e em que condições se desenvolviam as 

metodologias utilizadas. 

                                                        
15 Na década de 1950, quando foi aprovada a Cepal como organismo regional nas Nações Unidas, os países da 

região fizeram demandas para assessoria nos temas de planejamento, desenvolvimento e política econômica. 
Nesse contexto, na Colômbia (1951-1953), formaram-se funcionários, surgiram instituições e criaram-se as 
bases para uma comunicação especializada no tema econômico. O primeiro grande estudo pela Cepal para a 
Colômbia foi Análise e projeções do desenvolvimento econômico entregue 1957. Além desse estudo, houve 
outras ações mais diretas da Cepal na Colômbia; em 1961, desenhou-se o plano de desenvolvimento com o 
propósito de que fosse para uma década, e em 1966, a Cepal avaliou, com a Organização das Nações Unidas 
para Alimentação e Agricultura (FAO), a política agrícola do país.   
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Como se pode constatar no Quadro 1, o aperfeiçoamento desse processo gestado na 

década de 1970 se deu nos anos 1980 por meio do Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (Dane), que apresentou critérios para o estabelecimento de seis estratos 

socioeconômicos. 

Esse processo seguiu diversas fases de aprimoramento bem como de mudanças de 

entidades responsáveis pela revisão dessa estratificação e critérios metodológicos para sua 

aplicação, e gerou algumas resistências e insatisfações como se pode constar no mencionado 

Quadro 1, suscitando retomadas de metodologias e mudanças de instituições para sua 

condução. De forma que, na atualidade, essas metodologias se estabelecem pelo 

Departamento Nacional de Planejamento (DNP) e se aplicam, sob pena de punição, aos 

municípios pela respectiva prefeitura, podendo aqueles que integram entidades metropolitanas 

ter sua estratificação embasada ou organizada à luz dos interesses comuns metropolitanos. 

 
Quadro 1 – Marcos significativos da implementação do modelo de estratificação socioeconômica 
na Colômbia 

(Continua) 
 

Ano 

 

Antecedente 
1968 Com o Decreto n.º 3.069 de 1968, o regime tarifário de Serviços Públicos Domiciliares 

(SPD), ou seja, a cobrança na prestação dos serviços públicos para cada domicílio levava 
em conta na sua composição “a capacidade econômica dos diferentes residentes nos 
distintos setores da cidade, agrupando-os em grupos sociais estratificados, usando a 
avaliação cadastral a partir de seis níveis de classificação”. 

1981- 
1983 

O Dane realizou amostras em 53 cidades antecipando e simulando estudos demográficos, 
substituindo a informação do Censo Nacional de Habitação e População de 1983. Os 
dados apresentados causaram enorme descontentamento visto trazerem dados distorcidos 
e agrupações que se distanciavam das realidades anteriormente contempladas sob a 
forma de setores no Decreto n.º 3.069 de 1968. 

1983 Em virtude de equívocos gerados pelo modelo anterior formulado em 1981, a Junta 
Nacional de Tarifas (JNT), do SPD inscrito no Departamento Nacional de Planejamento 
(DNP), ordenou às empresas usar as estratificações elaboradas no período anterior, ou 
seja, em 1968. 

1984- 
1991 

Ao longo desse período, a despeito dos esforços de elaboração de novos modelos de 
adequação aos estratos desenhados pelo Dane, as metodologias apresentadas à JNT 
permaneceram ainda com dados díspares e incompatíveis com a realidade. O elevado 
grau de insatisfação dos usuários forçou o investimento em propostas e metodologias 
que se aproximassem do quadro real.  
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Quadro 1 – Marcos significativos da implementação do modelo de estratificação socioeconômica na 
Colômbia 

(Continuação) 
1991 O grande marco se dá através da transferência do cadastro e mapeamento da 

estratificação socioeconômica para o poder municipal, realizado através dos Decretos n.º 
969 e 970. o cadastramento deve ser efetuado conforme as metodologias nacionais 
adotadas pelo Dane. 

A despeito do teor de obrigatoriedade desses decretos, a estratificação não logrou êxito 
pelo fato de, mais uma vez, não dispor de uma metodologia adequada.  

Objetivando resolver a situação, a Constituição Federal de 1991, criou a 
Superintendência de Serviços Públicos Domiciliares (SSPD) e estabeleceu que o 
Congresso regulamentasse os impostos e tributos referentes a serviços públicos com 
critérios de custo, solidariedade e redistribuição de renda. 

1993 O Decreto n.º 2.220 designou, mais uma vez, o DNP (por extenso) para concepção e 
desenvolvimento de metodologias, com vista à elaboração e adoção das estratificações 
socioeconômicas por parte dos municípios e distritos.  

1994  O DNP estabelece a metodologia com a Lei n.º 142, que ratifica a responsabilidade dos 
prefeitos; em seu capítulo IV, constam as seguintes condições para a estratificação: 

a) a prefeitura tem o dever se realizar a estratificação de imóveis residenciais;  

b) as metodologias serão subministradas pelo DNP; 

c) criação dos comitês permanentes de estratificação;  

d) a estratificação será notificada à SSPD; 

e) os prefeitos de cidades em regiões metropolitanas poderão fazer convênios para a 
estratificação da região;  

f) a obtenção dos recursos do país fica condicionada à possibilidade de exigência do 
certificado da SSPD antes do efetivo desembolso; 

g) o governador poderá punir o prefeito pela negligência em não realizar a estratificação 
nos prazos estabelecidos pelo DNP;  

h) estabelecimento de seis estratos socioeconômicos assim: 1) baixo-baixo, 2) baixo, 3) 
meio-baixo, 4) meio, 5) meio-alto, e 6) alto; 

i) o usuário poderá solicitar revisão de seu estrato. 

1996 O DNP desenha as metodologias urbanas com base nas características visíveis da 
habitação e do seu entorno, e os municípios começam a usá-la. 

Estabelece-se a metodologia rural usando o conceito de Unidade Agrícola Familiar 
(UAF) (1).  

1997 A Corte Constitucional (CC), mediante a Sentença C-252, declarou factíveis os artigos 
da Lei n.º 142 e propôs a estratificação com base nas características físicas da habitação 
e das condições materiais do seu entorno 

1999 A Lei n.º 505 estabeleceu que, em janeiro de 2000, os municípios e distritos deveriam 
realizar e adotar a estratificação dos centros urbanos, e até junho de 2000 deveriam 
também realizar e adotar a estratificação na zona rural  
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Quadro 1 – Marcos significativos da implementação do modelo de estratificação socioeconômica na 
Colômbia 

(Conclusão) 

2001 O Conselho Nacional de Política Econômica e Social (Conpes) (2) através da Disposição 
n.º 055 estabelece a reforma do Sistema de Focalização Individual do Gasto Social, e 
define que a estratificação será usada como focalização geográfica  

A Lei n.º 689 estabelece competências institucionais e prazos para a aplicação da 
estratificação 

2002 A Lei 732 estabelece novos prazos para realizar, adotar e aplicar as estratificações 
socioeconômicas urbanas e rurais e esclarece os mecanismos de execução, controle e 
atenção dos reclamos.  

2004 Os Decretos n.º 195 e 262 transferem do DNP para o Dane a responsabilidade do 
desenho metodológico. O Dane ratifica a metodologia utilizada 

2005 O Conpes n.º 3386, estabelece o Plano de Ação para a Focalização dos Subsídios para 
Serviços Públicos Domiciliares, fundamentado num regime tarifário baseado em 
critérios de neutralidade, solidariedade, redistribuição, suficiência financeira, eficiência 
econômica, simplicidade e transparência. Usando como ferramenta de focalização, a 
estratificação 

2006 O Conpes n.º 100 trata do alinhamento de gastos públicos e define como principal 
instrumento de focalização geográfica a estratificação socioeconômica.  

Fonte: Alzate (2006). 
 
(1) Segundo a Lei n.º 160 de 1994, Unidade Agrícola Familiar (UAF), é a empresa básica de produção agrícola, 
pecuária, aquícola ou florestal cuja extensão, conforme as condições agroecológicas da zona e com tecnologia 
adequada, permite à família remunerar seu trabalho e dispor de um excedente capitalizável que coadjuve à 
formação de seu patrimônio.  
(2) Conselho Nacional de Política Econômica e Social República de Colômbia Departamento Nacional de 
Planejamento. 
 

Dessa forma, em 1993, o DNP desenha uma metodologia de estratificação para as 

áreas urbanas e rurais. Posteriormente, essa política transformou-se em um instrumento de 

política de focalização, ou seja, os planos e as intervenções urbanas subsequentes 

consideraram essa estratificação como um fator de referência; e seguem aplicando até o 

momento atual, realizando algumas adequações de acordo com as conveniências das 

intervenções e justificativas de interesses sociais. O fato é que se evidenciam mais formas de 

fragmentação do que já se espera de um espaço por si inserido na trama da globalização e da 

sociometabolização do capital.16 

Os propósitos iniciais se dissiparam ou são subvertidos por outros mecanismos, 

necessitando uma reflexão mais aprofundada. Trabalha-se com uma grade de estratificação 

como se o espaço fora uma tela inerte, enquanto a dinâmica social dos indivíduos e das 

                                                        
16 Segundo MÉSZÁROS (2011), o sistema de sociometabolismo do capital é poderoso e abrangente, tendo como 

núcleo constitutivo o capital, trabalho e Estado. Nessa perspectiva, o sistema não tem limites para sua 
expansão, constituindo-se em um sistema incontrolável e particularmente destrutivo. 
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famílias que compõem cada unidade se transforma, para estratos diferenciados. É como se 

congelasse o espaço e não se contemplasse a fluidez do capital e, particularmente, da ação que 

o move dentro desse espaço.  

É possível constatar que o território da cidade de Medellín é fragmentado por estratos 

(como se visualiza no Mapa 1 na área urbana de Medellín), levando em conta o imóvel 

residencial como a unidade de análise, segundo as características físicas externas das 

habitações (jardim, garagem, material de fachada, material da porta), seu entorno imediato 

(via de acesso, foco de contaminação, calçada) e seu contexto urbanístico. Mas essa 

fragmentação foi além do físico, já que se converteu numa maneira de “classificar” os 

habitantes segundo critérios sociais.  

No Mapa 1, é possível observar os bairros da área urbana de Medellín. Cada bairro 

tem uma cor que responde ao estrato socioeconômico, desde o estrato um até o estrato seis, ou 

seja, desde o nível menor de renda até o nível mais alto de renda. Os bairros classificados no 

estrato seis estão localizados na zona sudeste da cidade, chamada, de forma geral, El Poblado, 

área caracterizada por alta declividade e alto adensamento de prédios e condomínios. 

Por outro lado, os bairros classificados como estrato um são aqueles localizados nas 

zonas mais altas na montanha, principalmente na zona norte e centro-este da cidade. Ainda no 

Mapa 1, observam-se algumas áreas em branco; são as áreas de equipamentos de saúde, 

educação e recreação que não têm nenhum tipo de classificação, como mencionado 

anteriormente, só os imóveis destinados à habitação são classificados por estratos 

socioeconômicos. 

A despeito de todo o esforço para o desenvolvimento de metodologias que 

contemplem a realidade socioeconômica da Colômbia, particularmente de Medellín, objeto 

deste estudo, o fato é que o genoespaço não encontra aderência plena na sociedade objeto de 

aplicação desse instrumento de estratificação. Ou seja, os grupos familiares vinculados aos 

imóveis classificados em um dos seis setores desse espaço normatizado não se encaixam 

necessariamente nos mesmos critérios que regem o conjunto.  
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Mapa 1 – Estratos predominantes na área urbana de Medellín, 2010  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Prefeitura de Medellín (2010). Disponível em: <http://poseidon.medellin.gov.co/geonetwork/srv/es/main.home>. 
Acesso em: 6 jun. de 2010
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Coerentemente com o que Paulo César Gomes também evidencia no seu livro a 

Condição urbana, há sempre possibilidade no genoespaço de haver formas complementares 

de subverter os interesses comuns. No caso da estratificação em Colômbia, país capitalista de 

sociedade de classes, não seria diferente, afinal o direito à cidade é próprio de cada povo e 

marca o domínio de certo grupo sobre o território. Como segue afirmando Gomes (2012), ao 

contrário dos grupos que não têm compromisso com a reprodução das relações formais, o 

grupo dominante desfruta os privilégios e os direitos superiores.  

Assim, o acesso de elementos estranhos à associação nesse espaço também é 

regulamentada e coagida, tudo na perspectiva do bem comum dos membros privilegiados, 

designados para o controle social original e derivados das leis que regem esse território 

(GOMES, 2002). Toda essa classificação e hierarquização montada sobre essa estrutura com 

disposições formais que o regem e controlam é complexa. 

Neste trabalho, essa estratificação socioeconômica distingue a relação social de poder 

estabelecida sob a forma de cada parcela do território colombiano, regido e demarcado como 

nomoespaço.  

O fio condutor utilizado por Gomes (2002) para compreender as características 

essenciais das sociedades assentadas em espaços cada vez mais normatizados é reconhecer 

que, em cada momento e período histórico, se estabelece uma relação contratual que se 

materializa para sua realização, sob uma determinada forma de organização do espaço. 

Essa forma de organização do espaço atendeu às necessidades de determinadas 

práticas e comportamentos; inclusive, no exercício da esfera do público e privado sendo 

utilizado o recurso de delimitação geométrica desse espaço para a sua vivência. Diante do 

exposto, com ênfase no nomoespaço, cabe refletir, também empiricamente, à luz da realidade 

de Medellín, como se dá a vinculação entre o nomoespaço diante do que se denomina de 

genoespaço, como instância ou relação de poder que qualifica o território por parte dos 

segmentos da sociedade abrangidos pelos recortes do nomoespaço.  

O discurso da identidade funda-se na diferença, diferenciação que se faz aprofundando 

os traços distintivos dessa comunidade e restando atenção às outras características comuns 

compartilhadas com os outros grupos. Assim, sublinha-se a diferença, e privilegia-se um 

limite que o distingue dos outros grupos (GOMES, 2002). 

A unidade que não é homogênea é construída pelos traços étnicos, familiares, 

culturais, históricos, morfológicos, e de comportamento, de maneira individual ou simultânea, 

formando uma unidade comum e com identidade própria indiferente ao que vão legitimar. A 

identidade é um sentimento de apropriação, sensação de natureza compartilhada, de unidade 
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plural, que permite dar forma e coerência à própria existência. O coletivo tem prioridade 

sobre o indivíduo, construindo uma identidade dentro do coletivo contratando com o “outro” 

(GOMES, 2002). 

 

1.1.1 Parque Berrío: o nomoespaço e a possibilidade do genoespaço 

 

Nas áreas centrais da cidade de Medellín, historicamente se reconhecem espaços de 

convivência e encontro, que fisicamente, ainda, tinham sido normatizados de forma 

diferenciada, estratificados de forma distinta, e também transformados na lógica das 

intervenções metropolitanas e municipais ao longo da história. Não obstante essas 

transformações e processos associados reconhecem-se elementos de identidade e apropriação 

de unidade coletiva.  

Com vista a realçar esse exercício de análise entre o genoespaço e o nomoespaço, 

opta-se neste trabalho por investigar uma das áreas mais significativas da cidade de Medellín. 

Trata-se do Parque de Berrío, marco histórico onde teve origem a cidade. Esse espaço, 

localizado às margens do rio Medellín, constitui um recorte espacial que abrigou diversos 

usos e formas de relação do espaço com a sociedade, desde a gênese de Medellín. 

A partir desse exercício, construíram-se as perguntas e inquietações que animaram 

algumas hipóteses para esta tese. O espaço do Parque de Berrío já foi referência de distintas 

fases de produção e reprodução do capital. Os usos, as ocupações e as práticas registradas em 

documentos de fontes diversas, inclusive iconográficos, revelam seu caráter dialógico com os 

diversos contextos socioeconômicos políticos e culturais. Trata-se do espaço de dinâmicas e 

transformações, mas também de identidades e resistências, conforme se pode observar nas 

Fotografias 2, 3 e 4 (o círculo vermelho em cada fotografia marca a cúpula da igreja como 

referência), que refletem alguns elementos das práticas realizadas ao longo do século XX. 

 
Medellín começou a crescer nesse século ao redor da Praça de Berrío, centro 
que congregava o poder econômico, político e eclesial da cidade. Ali 
habitavam as pessoas importantes da pequena Vila e as que não eram. A 
praça era visitada nas festas cívicas e religiosas, nos dias de missa e feira; 
essa última atividade deu-lhe o caráter do centro comercial (NARANJO 
GIRALDO; VILLA MARTINEZ, 1997, p. 28, tradução livre).17 

 

                                                        
17 No original: “Medellín empezó a crecer en este siglo alrededor de la Plaza de Berrío, centro que congregaba el 

poder económico, político y eclesial de la ciudad. Allí habitaba la gente importante de la pequeña Villa y los 
que no lo eran, la visitaban en las fiestas cívicas y religiosas, en los días de misa y de mercado; esta última 
actividad le otorgó el carácter de centro comercial.” 
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Fotografia 2 – Parque de Berrío, Medellín: festa popular 

 
Fonte: Mesa (191?). 

 

Fotografia 3 – Parque de Berrío, Medellín: Procissão do Santíssimo 

 
Fonte: Carvajal Pérez (192?).  

 

O Parque de Berrío e seu entorno ainda revelam às marcas do cotidiano que 

sustentaram a consolidação e expansão da cidade como: festas populares, festas populares e 

manifestações políticas, dentre outras. As ambiguidades reconhecidas nestes espaços de poder 

e de coexistência com a miséria, que ao longo da história intensificou-se, aumentando e 

demandando mais esforços, para a sustentação da população, mas também para o controle dos 

mesmos espaços (GONZÁLEZ SERNA et al., 2008). 
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Fotografia 4 – Parque de Berrío, Medellín: manifestação política 

 
Fonte: Carvajal Pérez (1964). 

 

O Parque de Berrío foi e é o lugar de encontro, de ócio, de discussões políticas, de 

passeios, em conclusão, um lugar de convergência, facilitado pela infraestrutura e oferta de 

serviços; é a expressão das mudanças profundas e as permanências que coexistem na história 

da cidade, como a confrontação atual da situação de “não trabalho” ou de trabalho precário. 

“A informalidade, o trabalho precário, as formas diversas de supervivência, a prostituição, a 

exploração de um pelo outro. Esse é o quadro de adversidades visto nos filmes, hoje se 

desenvolve à luz de todos.” (GONZÁLEZ SERNA et al., 2008 p. 83, tradução livre).18 

Até metade do século XX, as ruas do Parque de Berrío caracterizavam-se pelo 

comércio e serviços junto de habitações; com a mudança da moradia para bairros mais 

distantes da área central, a ocupação de antigas habitações por unidades de comércio, serviços 

e lazer, assim como os processos de urbanização e o crescimento do parque automotor na 

cidade, foram precipitando quebras no quadro de relações originais (GONZÁLEZ SERNA et 

al., 2008).  

Essas transformações urbanas têm sido acompanhadas de processos públicos e 

privados de normatização e controle, como a definição dos limites dos bairros e os 

vicariatos,19 a formulação dos planos urbanísticos, delimitação de usos, dentre outros. Um dos 

fatos físicos mais contundentes no Parque de Berrío no contexto do nomoespaço foi a 

construção do metrô (inaugurado em novembro de 1995). A segunda estação mais importante 

foi estabelecida no centro do parque, causando fragmentação física e social.  

                                                        
18 No original: “La informalidad, el trabajo precario, las formas diversas de supervivencia, la prostitución, la 

explotación de uno por el otro. Ese es el cuadro de adversidades que al modelo que se veía en películas, hoy se 
desarrolla a la vista de todos.” 

19 Segundo a divisão da Arquidiocese de Medellín, o centro da cidade é o vicariato Forâneo de Nossa Senhora da 
Candelária. 
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Com essa transformação, as áreas disponíveis para encontro se reduziram 

consideravelmente.  No momento de construção do metrô, o parque deixou de ser um lugar de 

encontro, para ser um lugar de trânsito para a estação, de tal forma que tiraram as cadeiras, 

mas, as práticas do cotidiano encontraram a forma de permanecer, tal como se observa na 

Fotografia 5. 

 
Fotografia 5 – Parque de Berrío, Medellín: lugar de encontro no século XXI 

 
 Fonte: Autoria própria, nov. 2008. 

 

Dessa maneira, as tradições se violentam com a velocidade das mudanças que 

ressignificam o espaço, alterando as práticas socioespaciais da população. O tempo rápido das 

mudanças na concepção físico-espacial vai contra a memória das relações sociais, com um 

passado recente marcado pelos valores e costumes de vizinhança, provenientes das pequenas 

cidades do interior. 

No entanto, o parque continua sendo uma referência em encontro e atividades 

populares para a cidade de Medellín, como será expresso mais adiante. O espírito de coesão e 

o caráter de unidade manifestam-se e se reforçam continuamente. O compromisso da 

sociedade é de tipo formal, baseado em relações de solidariedade numa suposta 

homogeneidade que sucede de um forte sentimento de coesão. A classificação das ações não 

está dada pela sua distribuição no espaço, senão pelo espaço objeto de uma disputa pela 

afirmação do poder da comunidade, que se avalia pela sua força, história e tradição, com 
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maior aptidão para controlar um território ou proclamar que é capaz de fazê-lo. Essas disputas 

não têm um caráter cosmopolita, constituem-se em uma ratificação da diversidade de direito 

num espaço, “segundo critérios de domínio e controle coletivos” (GOMES, 2002, p. 61). 

Na contemporaneidade, o domínio da cidade e o Parque de Berrío estão atrelados entre 

o controle construído mediante os acordos legais ou ilegais da população e o controle 

exercido pelo Governo através de suas instituições nas diversas escalas.  

A prefeitura tem um papel fundamental no controle urbanístico com o cumprimento da 

normatização, mas, historicamente, destacam-se outras instituições de controle, planejamento 

e gestão na cidade. Uma dessas instituições do governo são as Empresas Públicas de 

Medellín, criada em 1955,20 entidade prestadora de serviços domiciliares, ou seja, serviços de 

energia, aqueduto, esgoto e telefonia. Como ente autônomo, esclareceu no momento de 

criação o problema de gestão de outros serviços urbanos: Feira de Gados, do Matadouro, de 

limpeza pública, das praças de feiras, sendo Medellín a primeira cidade do país a consolidar a 

prestação dos serviços públicos até hoje.21 Ainda que a EPM tenha sido criada como empresa 

de serviços domiciliares para Medellín, tem-se convertido numa empresa governamental de 

grande rentabilidade no âmbito nacional e de grande incidência nas decisões da cidade de 

Medellín e da RMVA, como urbanização, promoção do investimento estrangeiro, construção 

de espaço público, dentre outros.  

A respeito do controle, apresentam-se situações particulares na área central da cidade 

de Medellín e o Parque de Berrío. Os conflitos, produto da divergência de interesses dos 

agentes pela ocupação, definição, representação e materialização do solo na área central da 

cidade, estão especificados na apropriação privada, ocupação para atividades informais 

(VERGARA ARIAS, 2009), e o trânsito dos pedestres, que estão na própria história da área 

central da cidade.  

Nos últimos vinte anos, têm-se criado outras formas de controle governamental, como 

a Subsecretaria de Espaço público22 inscrita à Secretaria do Governo, que tem a missão de 

organizar, defender, recuperar, proteger e administrar o espaço público, que, segundo suas 

                                                        
20 A primeira empresa de serviços domiciliares foi criada em 1919, com o nome de “Empresas públicas 

municipais”, encarregadas da prestação e administração de aqueduto, energia elétrica, telefone, praça de feiras 
e matadouro (GONZÁLEZ ESCOBAR, 2007). 

21 Segundo, a Revista Semana, em edição especial de abril-maio 2012 As 100 maiores empresas de Colômbia, 
EPM é a segunda maior empresa da Colômbia. 

22 Inicialmente, o manejo administrativo do espaço público era assumido pelas delegacias de polícia do 
município de Medellín, depois foi criado o Departamento Administrativo em 1987, mas finalmente foi elevada 
ao nível de Subsecretaria por disposição do Decreto Municipal n.º 151 de 2002. 
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diretrizes, geram programas de vigilância, controle, sensibilização e capacitação aos 

comerciantes formais e informais, de acordo com seus pressupostos.  

A Subsecretaria criou o programa dos “funcionários do espaço público” (na Fotografia 

6, no circulo azul), que exercem nas ruas da cidade o “controle” e a “defesa” do espaço 

público. Essa situação gera permanentes tensões entre a prefeitura e os vendedores 

ambulantes e estacionários, dado que a situação de subemprego e informalidade na cidade 

aumentou de maneira importante nos últimos dez anos de 27,2% em 2000 a 41,8% em 2010 

(DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, 2000, 2010). 
 

Fotografia 6 – Funcionários de espaço público 
na área central da cidade de Medellín 

 

 
Fonte: Autoria própria, set. 2011. 

 

Segundo um dos entrevistados: 

 
Os funcionários de espaço público dependem da Prefeitura de Medellín, não 
são polícia, mas têm funções policiais, funções de organização da ordem 
pública; são civis, mas com autoridade de confiscar mercadorias, com direito 
de tirar as pessoas de seu local de trabalho e cada vez têm mais poder [...] já 
não como funcionários de espaço público, senão como policiais do espaço 
público [...] na maioria, são desmobilizados ou antigos paramilitares. 
(Antropólogo – morador, 34 anos, 27 nov. 2012). 
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Dessa maneira, há preocupação por parte das instituições do Governo em manter a 

ordem e a limpeza da cidade, através dos funcionários de espaço público, o que se faz mais 

notório em 2005: 

 
Nessa época, 2005, o prefeito e o gerente de centro foram nefastos para o 
centro, eles não entendiam a dinâmica do centro [...], essa foi a época em que 
começamos a sentir os paramilitares mais fortes no centro, a gente se sentia 
intimidada. (Morador, 40 anos, 6 nov., 2012). 

 

Por outro lado, as áreas centrais da cidade de Medellín têm-se convertido no lugar de 

disputa, entre os diversos grupos de delinquência para obter o controle das antigas 

organizações ilegais como as “Convivir”,23 organização ilegal de segurança privada 

(INSTITUTO POPULAR DE CAPACITACIÓN, 2007). Esses grupos exercem sua atividade 

de “segurança” com ameaças, extorsões aos comerciantes, agressões físicas e assassinato de 

moradores de rua, como tem sido denunciado pelo Instituto Popular de Capacitação (IPC). 

Assim, a identidade comunitária unicamente pode existir quando se define em relação 

a um território, real ou mítico, homogêneo, de domínio e de um desenvolvimento do espírito 

da comunidade. A identidade comunitária e a identidade territorial relacionam-se. Esta última 

se estabelece por meio de fábulas de uma longínqua origem espacial comum, tendo relatos 

míticos associados a um determinado tempo e espaço determinado, quer dizer, são elementos 

fundamentais para a formação da identidade (GOMES, 2002). 

À diferença do nomoespaço, as fronteiras do genoespaço são fluidas e mutáveis, têm 

núcleos territoriais definidos por símbolos pela ideia da agregação vivida em diversas escalas, 

que mudam desde um bairro até uma região. Nesses núcleos as fronteiras são confusas e a 

extensão é sempre relativa aos critérios do reconhecimento da identidade do grupo. Como 

afirma Gomes (2002, p. 63): “É o espírito comum ao grupo que qualifica o espaço, 

sacralizando-o.”  

Para manter os laços de coesão no espaço, precisa-se de uma oposição externa 

permanente, quer dizer, que a identidade é essencialmente movida pela arte do conflito. Isso é 

característico na construção e na reprodução do espaço (GOMES, 2002), no caso, nas áreas 

centrais da cidade de Medellín, como se descreveu anteriormente, com a presença dos grupos 

ilegais e os funcionários de espaço público da prefeitura. 

                                                        
23 Cooperativas de vigilância e segurança privada, autorizadas pelo governo nacional e conhecidas com o nome 

de Convivir, desde 1995, quando tiveram em Antioquia e Medellín seu maior desenvolvimento, até quando 
foram desativadas em julho de 1998. 
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O nomoespaço e genoespaço são duas formas de relação com o espaço, que produzem 

simultaneamente formas de ser no e do espaço. Na primeira, o espaço é uma condição para a 

ordem formal (do Estado ou do mercado), constitui-se em um diferenciador das coisas que 

nele acontecem, e a forma como se organiza e se produz, é solidária à organização e à 

reprodução social e vice-versa. A segunda estabelece uma relação ontológica entre o grupo e 

o local, ou seja, uma identidade ontologicamente fundada em um local. 

Também, é importante anotar que a contínua mudança, apesar de muitas vezes ser 

proclamada normatizadora, não tem um compromisso uniformizador efetivo, acaba criando 

maiores diferenciações na malha urbana, como na paisagem e nos usos de determinados 

espaços, criando no tempo um constante rearranjo de valores, formas, funções e significados 

(HAESBAERT, 2002). 

 

1.2 ESPAÇO URBANO: PRODUTO DE INTERESSES ENTRE O CAPITAL E AS 

PRÁTICAS  

 

É importante entender que os processos e os agentes sociais concretos, históricos que 

reproduzem o espaço estão dotados de interesses, estratégias e práticas espaciais (CORRÊA, 

2011), gerando no espaço uma hegemonia de alguns em relação aos outros, por serem os 

depositários do capital. Assim mesmo, cria-se um círculo vicioso no processo de produção do 

espaço, pela concentração do poder, em função da troca e reprodução do capital, o que 

determina o uso do espaço por parte da sociedade e o processo de urbanização do “mundo 

capitalista”. Como afirma Lefebvre, falando da cidade e industrialização:  

 
Num tal processo intervêm ativamente, voluntariamente, classes ou frações 
de classes dirigentes, que possuem capital (os meios de produção) e que 
geram não apenas o emprego econômico do capital e os investimentos 
produtivos, como também a sociedade inteira, com o emprego de uma parte 
das riquezas produzidas na ‘cultura’, na arte, no conhecimento, na ideologia. 
Ao lado, ou antes, diante dos grupos sociais dominantes (classes e frações de 
classes), existe a classe operária: o proletariado, ele mesmo dividido em 
camadas, em grupos parciais, em tendências diversas, segundo os ramos da 
indústria, as tradições locais e nacionais. (LEFEBVRE, 2009, p. 21).  
 

Segundo Lefebvre (2009), o urbanismo se define de acordo com os que interferem na 

cidade (Agentes). O autor chama de urbanismo de boa vontade como arquitetos e escritores, 

com propostas que implicam certa filosofia e podem relacionar-se com o humanismo. Seu 

idealismo provém, segundo o autor, dos modelos agrários, adotados sem a reflexão por seu 
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raciocínio (a aldeia, a comunidade, o bairro), resultando “[...] um formalismo (adoção de 

modelos que não tem nem conteúdo, nem sentido) ou num estetismo (adoção de modelos pela 

sua beleza, que se joga como ração para o apetite dos consumidores)” (LEFEBVRE, 2009, p. 

31, grifos do autor). 

Medellín, particularmente, nas últimas décadas, tem usado a publicidade para 

apresentar-se no âmbito nacional e internacional. Os slogans como “Ciudad de la eterna 

primavera”, “la tacita de plata”, “Medellín la más educada” e “Ciudad segura, solidária y 

cultural”, tem sido arranjados pelo clima, a limpeza, a proposta de rede de equipamentos 

educativos e a “segurança”, logrando sua finalidade, vender a cidade. 

Lefebvre, também define o urbanismo dos administradores relacionados com o setor 

público (Estado capitalista), que se pretende científico, que acompanha as formas 

determinadas do raciocínio e tende a negligenciar o “fator humano”. “Otimiza-se num modelo 

as informações ou as comunicações” (LEFEBVRE, 2009, p. 31). Lefebvre denomina-o um 

urbanismo tecnocrático e sistematizado, que não hesitaria em arrasar o que resta da cidade 

para dar prioridade ao uso de carro privado, às comunicações e aos interesses imobiliários. 

“Os modelos elaborados só podem entrar para a prática apagando da existência social, as 

próprias ruínas daquilo que foi a cidade.” (LEFEBVRE, 2009, p. 31).  

Finalmente, Lefebvre (2009) descreve o urbanismo dos promotores de vendas. 

Concebido para o mercado, visando sempre o lucro. O que tem de novidade é que eles já não 

vendem só a moradia, também vendem o urbanismo, tornando-se um valor de troca. Nessa 

proposta, a publicidade joga um papel fundamental, já que ela consegue expressar os desejos 

dos habitantes da cidade à procura da felicidade e conforto. 

 
A sociedade de consumo traduz-se em ordens: ordem de seus elementos no 
terreno, ordem de ser feliz. Eis o contexto, o palco, o dispositivo de sua 
felicidade. Se você não souber aproveitar a ocasião de pegar a felicidade que 
lhe é oferecida para fazer dela sua felicidade é que ... inútil insistir! 
(LEFEBVRE, 2009, p. 32). 

 

Assim, a cidade como produto social e histórico, permite a concentração dos meios de 

produção e é produzida, embalada e divulgada para os interesses econômicos do mercado, 

sem a primazia de interesses coletivos e sociais. Nessa lógica, pode-se mencionar todo o 

projeto imobiliário do sudeste da cidade de Medellín, especialmente no bairro El Poblado 

(Fotografia 7), que, ainda com as restrições topográficas, é a zona de maior adensamento da 

cidade e de maior renda. Conforme atenta Haug (1997, p. 37): 
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À medida que o capital privado se subordina a um determinado valor de uso, 
a estética da mercadoria ganha não só um significado qualitativamente novo 
para codificar informações recentes, mas também se desliga do corpo da 
mercadoria, cuja apresentação é reforçada pela embalagem e divulgada em 
várias regiões através da propaganda. 

 
Fotografia 7 – Construções em zona de alta declividade, bairro El Poblado, Medellín 

 
  Fonte: Autoria própria, fev. 2011 

 

No sistema capitalista, é importante sublinhar sua capacidade de mobilizar os 

diferentes interesses e o imaginário dos agentes (empreendedores, financiadores, promotores, 

planejadores, arquitetos, burocratas governamentais, até artistas), com a finalidade de se 

envolver em “atividades materiais que mantêm o sistema em autor-reprodução, ainda que em 

escala crescente” (HARVEY, 2006, p. 268). 

Esses agentes enxergam a cidade como um negócio, de cuja exploração procura-se a 

máxima extração do lucro. Em geral, para o capital (industrial e comercial), a cidade também 

é o local de interesses genéricos como a necessidade de energia, matéria-prima, circulação de 

insumos e mercadorias; mas para o capital imobiliário, a cidade, além de ser um local para 

obtenção do lucro, é o próprio objeto da extração de renda e juros (MARICATO, 1988). 

Nesse conjunto múltiplo de interesses é importante descrever dois agentes que 

reproduzem o espaço, levando em conta o proposto por Corrêa (1995) e contextualizando com 

a realidade de Medellín e sua região metropolitana: Estado capitalista e grupos sociais. 
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O Estado Capitalista24 

 

Antes de entrar na descrição do Estado capitalista como agente reprodutor do espaço, é 

importante esclarecer que não se pretende aprofundar nas teorias de criação do Estado, mas 

partir da concepção da natureza do Estado capitalista. Uma de suas principais características, 

a diferenciação entre o Estado e a sociedade civil, reside na divisão entre a esfera do poder 

político e a esfera produtiva, fortalecendo os interesses econômicos particulares, encontrando-

se na polarização público-privado (FLEURY, 1997). Os interesses que predominam no 

Estado capitalista são os das classes dominantes. Nessa concepção o Estado é um facilitador 

da acumulação e reprodução do capital impondo os interesses de uma classe da população 

sobre outra, ou seja, uma sociedade com uma clara divisão de classes (MANDEL, 1977). 

Assim mesmo, o Estado no percurso histórico constitui-se de instituições públicas e privadas 

entrelaçadas. 

Portanto, o Estado moderno, como o denomina Mészáros, é formado para garantir e 

proteger de maneira permanente a produtividade do sistema capitalista. Um sistema que não 

tem limites para sua expansão, que se sociometaboliza de forma incontrolável e destrutível 

dentro da sua lógica (MÉSZÁROS, 2011). Essa condição de metabolismo socioeconômico, 

associada a seu modo totalizador, estabelece uma correlação entre economia e política, 

portanto: 

 
[...] o Estado moderno imensamente poderoso – e igualmente totalizador – se 
ergue sobre a base deste metabolismo socioeconômico que a tudo engole, e o 
complementa de forma indispensável (e não apenas servindo-o) em alguns 
aspectos essenciais (MÉSZÁROS, 2011, p. 98). 

 

O papel de totalizador do Estado é fundamental, já que, deve ajustar suas funções de 

regulação em sintonia com a dinâmica do cambiante processo de reprodução socioeconômico, 

“complementando politicamente e reforçando a dominação do capital contra as forças que 

poderiam desafiar as imensas desigualdades da distribuição e no consumo” (MÉSZÁROS, 

2011, p. 110).  

Esse capital dominante, que circula, requer infraestrutura espacial física fixa e com 

segurança que viabilize seu funcionamento, tais como sistemas de mobilidade e comunicações 

principalmente. Nessa situação é o Estado que garante a existência e qualidade dessa 
                                                        
24 Adjetivar o Estado faz-se necessário para o entendimento de como ele foi e é um agente central para o 

funcionamento da sociedade capitalista, e como suas formas e modos de funcionamento mudaram de acordo 
com o amadurecimento do capitalismo.  
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infraestrutura, desenvolvendo estratégias que permitem a reprodução no espaço, tornando-o 

um instrumento, mas também um produto intencionalmente organizado e manipulado 

(CARLOS, 2008). 

Para isso, o Estado pode tornar-se um promotor imobiliário, realizando a gestão do 

capital-dinheiro na fase de sua transformação em mercadoria, em imóvel; define a 

localização, o tamanho das unidades e qualidade do prédio e sua venda; financia e faz estudos 

técnicos, constrói e produz a condição física do imóvel, transformando o capital-mercadoria 

em capital-dinheiro (CÔRREA, 1995). Também, pode agir como consumidor de espaço, 

proprietário fundiário, sem deixar de ser um agente de regulação do uso do solo e o alvo dos 

chamados movimentos sociais.  

O Estado sempre tem estado presente como agente central para o funcionamento da 

sociedade capitalista; a forma e o modo como mudou suas incitações foi conforme a 

maturidade do capitalismo. Ele se origina na contradição de interesses (capital e comunidade), 

exerce seu poder no próprio interesse e no da classe dirigente, mas seu discurso afirma 

beneficiar toda a população (ANDRADE, 1984; HARVEY, 2005). 

Da mesma forma, o Estado nunca é controlado por uma classe só, mas por 

determinados grupos hegemônicos. Por isso, existem maiores possibilidades para várias 

classes (imobiliários e fundiários): 
 

[...] quando os grupos dominantes estão seguros do controle do poder, de 
haver períodos de repressão, quando os grupos que detêm o poder se 
conscientizam do risco de perdê-lo, e períodos de concessões, quando os 
grupos dominantes compreendem que para se manter no poder necessitam 
dividir parcelas desse poder com outros grupos da classe dominante ou com 
grupos mais ativos das classes dominadas (ANDRADE, 1984, p. 17).  

 

Segundo Samson (1980 apud CÔRREA, 1995, p. 26), o Estado dispõe de um conjunto 

de instrumentos que pode empregar em relação ao espaço urbano: direito de desapropriação, 

regulamentação do uso do solo, controle e limitação dos preços de terras, limitação da 

superfície da terra, impostos fundiários e imobiliários, taxação de terrenos livres, mobilização 

de reservas fundiárias públicas, afetando o preço da terra, e orientando espacialmente a 

ocupação do espaço, investimento público na produção do espaço, organização de mecanismo 

de crédito à habitação, pesquisas sobre material de construção e o controle de produção do 

mercado sobre esse material. 

Por meio da política de renovação urbana, abertura de modernas vias de tráfego, o 

Estado viabiliza simultaneamente vários interesses. Nessa viabilização, geram-se amplos 
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controles regulatórios, através da lei, para garantir que os mercados funcionem, como afirma 

Harvey (2006, p. 276-277), “um arcabouço consensual e colaborativo para a competição”. 

Essa “competição é regulada e condicionada pela cooperação, pela adaptação, pelas 

transformações ambientais e da produção do tempo e do espaço”. 

Com frequência o “sucesso” de um Estado (nacional ou local) é medido pelo grau em 

que captura os fluxos do capital. Ele cria condições que favorecem a acumulação do capital 

dentro de suas fronteiras, mas também garante melhor qualidade de vida a seus habitantes. Os 

Estados estão envolvidos em uma concorrência uns com os outros. Assim, quanto mais o 

Estado captura capital dentro de suas fronteiras, mais rico se torna. Portanto, “a gestão estatal 

do processo coevolutivo surge como uma meta do governo” (HARVEY, 2011, p.161). 

No caso de Medellín e sua região metropolitana, destacam-se várias instituições dentro 

do Estado, como agentes produtores do espaço. A Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 

Corantioquia, Empresa de Desenvolvimento Urbano (EDU),25 Empresas Públicas de 

Medellín, as Prefeituras e as curadorias urbanas,26 todas elas têm interesses e funções 

diferentes. As duas primeiras como autoridades ambientais e planejadoras; a EDU, para o 

desenvolvimento de Projetos Urbanos Integrais (PUI), através de seu desenho, gestão e 

execução, com a articulação entre setores e coordenação interinstitucional; as Empresas 

Públicas de Medellín, empresa única prestadora de todos os serviços públicos da cidade e sua 

região metropolitana; e as prefeituras como entidades de dirigir o ordenamento territorial de 

cada município.  

 

Os Grupos Sociais27 

 

Quando se definem os grupos sociais como agentes reprodutores do espaço, estará 

atrelado ao conceito de genoespaço anteriormente exposto. No capitalismo, as diferenças 

sociais são muito grandes; a porcentagem da população em condição de pobreza é muito alta; 

o desemprego, o subemprego, o emprego mal remunerado são características dessa condição. 

                                                        
25 Empresa Industrial e Comercial do Estado que tem como objeto o desenvolvimento de projetos urbanísticos e 

imobiliários para o bem-estar dos cidadãos. Criada em setembro 1993, para a construção do parque urbano San 
Antonio, na cidade de Medellín; em 1996, transformou-se na promotora imobiliária da cidade. Em 2002, foi 
modificado seu estatuto para dar o nome de Empresa de Desenvolvimento Urbano (c2008). 

26 O curador urbano foi criado pelo Decreto-Lei n.º 2.150 de 1995 (supressão de trâmites) e regulamentado pela 
Lei n.º 388 de 1997. Nessa lei o curador urbano tem como função: estudar, tramitar e expedir licenças de 
urbanismo ou de construção e deve velar pelo cumprimento das normas urbanísticas vigentes nos municípios.  

27 O autor chama os grupos sociais excluídos, mas, na perspectiva de um sistema econômico capitalista 
totalizante, não existe nenhum grupo social excluído, de alguma maneira todos estão inclusos no processo de 
circulação e acumulação do capital.  
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Em muitos casos, essa população invade terrenos públicos e privados, tornam-se agentes 

modeladores, produzindo o próprio espaço, na maioria dos casos independentemente e a 

despeito dos outros agentes. Essa produção é uma forma de resistência e uma estratégia de 

sobrevivência (CÔRREA, 1995).  

Lefebvre afirma que a população trabalhadora também pode tornar-se um agente dessa 

produção, sendo o “portador ou suporte social” (LEFEBVRE, 2009, p. 118) da realização da 

vida urbana, transformada e renovada como espaço para o encontro, prioridade do valor de 

usos sobre o valor de troca, o espaço onde encontrou sua base morfológica e uma realização 

prática, sensível.28 

Considera-se que, no interior dos grupos sociais, existem também diversos interesses. 

O boom da preocupação ambiental tem trazido importantes discussões de ordem ecológica e 

ambiental nos movimentos ambientalistas. Como afirma Harvey (2006), esses movimentos 

estão cheios de argumentações antagônicas e cacofônicas a respeito das possibilidades futuras 

da espécie humana, das cidades e do planeta Terra. Assim, pode citar-se a advertência que faz 

Mészáros (2011, p. 138, grifos do autor): 

 
Em sua mais íntima determinação, o sistema do capital está totalmente 
orientado para a expansão – o que significa que está voltado nessa direção a 
partir de seu próprio ponto de vista objetivo – e é impelido pela acumulação, 
em termos de necessária instrumentalidade de seu objetivo projetado. 

 

Portanto, a cidade cumpre um importante papel, subordinado ao capital e às forças 

produtivas existentes, é o lugar de acumulação do capital, da expansão dos mercados e das 

intervenções políticas, o processo apresenta-se “como força produtiva do capital e não mais 

do trabalho” (LEFEBVRE, 1999, p. 108). A cidade, também, é o local do direito à vida 

urbana, à liberdade, à individualização na socialização, ao habitat e ao habitar e à apropriação 

(LEFEBVRE, 2001). É o espaço da materialização das relações sociais, como prática e 

suporte delas, do uso e de encontro da sociedade. Como afirma Carlos (2008, p. 10, tradução 

livre): 

 
Dessa atividade vai-se constituindo a identidade praticamente a partir das 
relações entre os homens, em um determinado tempo e lugar. Como 
objetividade (a produção concreta do mundo) e subjetividade (consciência) 
como prática e realidade. Como meio, esse espaço realiza-se como 
circulação permitindo a mobilidade dos membros da sociedade pelo espaço. 
Como produto, o espaço como valor de uso, quer dizer, a produção dos 

                                                        
28 O autor pressupõe uma teoria integral que utilize os recursos da ciência e da arte. 
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espaços improdutivos em que o acesso e o uso não se subordinariam à 
mediação do dinheiro, portanto do mercado.29 
 

Esses grupos sociais, com suas práticas socioespaciais, constroem o espaço vivido 

definido por Lefebvre. Assim, nas práticas socioespaciais de uso, apropriação e percepção, 

enuncia-se a essência do espaço mesmo (PELLEGRINO, 1981 apud MENEZES, 2000), e a 

essência do espaço que condiciona as práticas socioespaciais.  

Na mediação da tensão, entre o apropriado e não apropriado, entre o formal e 

informal, entre a ordem e o caos, entre o bonito e o feio (estética da cidade como mercadoria), 

entre o permitido e o proibido, especialmente na cidade, constrói-se a vida do cotidiano e 

mais, como afirma Lefebvre (1991b, p. 43) “[...] onde adquirem vida, no momento de seu 

nascimento os antagonismos que explodem nos níveis superiores”.  

Ainda que as práticas no espaço – para esta pesquisa, as áreas centrais – estejam na 

dependência de um número de procedimentos e se gerem situações de conflito, elas são a 

possibilidade de reivindicar a apropriação do espaço acima da dominação.  

Sem dúvida, a leitura da cidade de Medellín e sua região metropolitana tem 

importantes implicações na sua estrutura espacial e nas práticas socioespaciais. A cada tempo, 

o espaço desejado muda, propiciando a reformulação dos fins a serem atingidos e dos 

métodos que visam alcançar esses fins.  

O processo de produção é dinâmico, permanentemente está em ação e formulação, é 

dialético, “de vez que a evolução da sociedade e a ação do Estado que representa não se 

procedem de forma linear, mas sofrem contestações, contradições que reformulam os 

princípios e as ações” (ANDRADE, 1984, p. 17), criando diversas formas. 

Segundo Santos (2008), as aglomerações são coleção de objetos geográficos, quer 

dizer, as formas. Forma que pode ser definida como o aspecto visível, exterior, que representa 

a aparência da divisão do trabalho, internacional e interna, e o conteúdo social, econômico e 

político em um momento determinado, ou seja, a essência. 

São essas formas antigas e novas que revelam as heranças das divisões do trabalho e 

as atuais. Em cada momento, criam-se formas que respondam às demandas dos interesses 

externos e internos. A urbanização estabelece certos arranjos institucionais, legais, ilegais, 

                                                        
29 No original: “De esta actividad real se va constituyendo la identidad prácticamente a partir de relaciones del 

hombre con el otro, en un determinado tiempo y lugar.  Como objetividad (la producción concreta del mundo) 
y subjetividad (conciencia), como práctica y realidad.  Como medio, este espacio se realiza como circulación 
de modo que permita la movilidad de los miembros de la sociedad por el espacio.  Como producto, tendríamos 
el espacio como valor de uso, o sea, la producción de los espacios improductivos donde el acceso y el uso no se 
subordinarían a la mediación del dinero, por lo tanto, del mercado.”  
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políticos e administrativos, econômicos, em que o espaço urbano (metropolitano) acaba 

contendo essas formas diferentes, ou arranjos em várias parcelas (HARVEY, 2005). 

Essas parcelas, continuamente, mudam seus usos, e essas mudanças estão nas áreas 

centrais do processo de reprodução espacial, onde se vinculam as contradições entre o 

desenvolvimento das forças produtivas e as antigas relações de produção. Essas contradições 

materializam-se no plano da cidade, no traçado das vias, revitalização das áreas centrais, 

parques temáticos, o desenho das estradas de acesso, shopping center, que permitem um fluxo 

contínuo no processo de produção, distribuição e troca (CARLOS, 1994). 

Assim, a produção do espaço está dada por diferentes ordens: a econômica, com a 

procura do lucro principalmente; a política, sob a lógica do planejamento, que normatiza e 

instrumentaliza, e a social, que revela a vida, ou seja, a reprodução do espaço da vida social 

(CARLOS, 2008). A interação dessas ordens se faz efetiva pela mediação do Estado, que 

ordena as relações sociais e de produção através da reprodução do espaço. 

 

1.3 A REIFICAÇÃO DA NATUREZA COMO MERCADORIA: DA ESTÉTICA À 

ESTETIZAÇÃO DA NATUREZA NA CIDADE 
. 

Na sociedade capitalista, a cidade é o espaço de reprodução do capital, que modifica 

suas condições naturais e transforma seus elementos naturais em facilitadores dessa produção, 

como se mostrou na seção 1.2, e complementa-se com a seguinte afirmação: “[...] Espaço 

como concretização-materialização do modo de produção determinante, no caso, o capitalista, 

e a cidade como uma manifestação desta concretização.” (SPOSITO, 2010, p. 64). 

 Qual é essa relação que estabelece a Sociedade com a Natureza, que produz uma 

transformação quase total, mas sem perder sua condição de Natureza? Tal como afirma 

Schmidt, citando Marx, que a natureza é e será aquilo “com o qual e dentro do qual, o 

trabalhador pode só incorporar seu trabalho” (MARX apud SCHMIDT, 1983, p. 86, tradução 

livre).30  

Reconhece-se que não existe uma história da humanidade e uma história da natureza, 

elas são uma só, tal como afirma Marx: 
 

Só conhecemos uma única ciência, a ciência da história. A história só pode 
ser considerada desde dois aspectos, dividindo-a em história da natureza e 
história da humanidade. No entanto, não tem que dividir estes dois aspectos: 

                                                        
30 Na versão em espanhol: “con lo cual y dentro de lo cual (el trabajador, A.S.) puede solamente incorporar su 

trabajo.” 
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enquanto existem homens, a história da natureza e a história dos homens 
condicionam-se, reciprocamente (MARX apud SCHMIDT, 1983, p. 45, 
tradução livre).31 
 

Para esta pesquisa, é a concepção marxiana a possibilidade teórica para interpretar a 

estética da natureza como mercadoria na e da cidade. Segundo Schmidt (1983), a diferença do 

conceito de natureza em Marx, a respeito de outras concepções, é seu caráter sócio-histórico. 

Assim mesmo, para entender o conceito de natureza na obra de Marx, é chave a “relação de 

um substrato material – a natureza – indissoluvelmente ligado pelo trabalho (no sentido 

amplo) à sociedade humana” (DUARTE, 1986, p. 55).  

Segundo Marx, o homem constrói todo conhecimento e sensação a partir do mundo 

dos sentidos e da experiência, o mundo empírico tenta-se organizar de modo que o homem 

experimente, por ele mesmo, o que é verdadeiramente humano, ou seja, que se experimente 

como homem (SCHMIDT, 1983). Nesse sentido, Marx faz diferença entre o concreto real e o 

concreto pensado, já que, como ele afirma, a confusão entre as duas formas de concreção 

“leva a ilusão de que o pensamento cria a realidade, quando na verdade ele está apenas 

tentando reproduzi-la” (DUARTE, 1986, p.58). Então, o concreto real se define como a 

síntese de múltiplas determinações e de relações diversas, e o concreto abstrato serão as 

determinações mais simples e gerais, as quais conduzem à reprodução do concreto por meio 

das representações (DUARTE, 1986). 

O homem é condicionado e só desenvolve sua verdadeira natureza na sociedade, e a 

potência da sua natureza mede-se pelo poder da sociedade, e não pelo poder do indivíduo 

isolado. Segundo Schmidt (1983), Marx descreve a realidade extra-humana, 

independentemente dos homens e, ao mesmo tempo, mediada por eles, com termos como 

“matéria”, “natureza”, “substância natural”, “coisa natural”, “terra”, “momentos existenciais 

objetivos do trabalho”, “condições objetivas” ou “fáticas do trabalho” (SCHMIDT, 1983, p. 

24). 

Assim, a definição marxiana de natureza é um momento da práxis humana, e não pode 

separar-se do homem, como o homem não pode separar-se dela, e, ao mesmo tempo, a 

                                                        
31 Na versão em espanhol: “Sólo conocemos una única ciencia, la ciencia de la historia. La historia solo puede 

ser considerada desde dos aspectos, dividiéndola en historia de la naturaleza e historia de la humanidad. Sin 
embargo, no hay que dividir estos dos aspectos; mientras existen los hombres, la historia de la naturaleza y la 
historia de los hombres se condicionan recíprocamente.” 
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totalidade do que existe. Portando, “a função humana de pensamento é um produto histórico-

natural” (SCHMIDT, 1983, p. 27, tradução livre).32  

O homem domina a natureza para apropriar-se de suas matérias e satisfazer suas 

necessidades orgânicas, mas nessa transformação, também transforma natureza dele. Sendo o 

trabalho a mediação dessa transformação (DUARTE, 1986). 

A natureza, então, tem sido transformada pelo homem, no entanto, não se logra 

prescindir dela, porque a história da natureza e a história da humanidade condicionam-se 

reciprocamente numa relação dialética; em que o trabalho, como afirma Marx, é a condição 

de vida do homem, uma necessidade natural e perene; sem ele, não se poderia conceber o 

intercâmbio orgânico entre o homem e a natureza, igualmente a vida humana. O intercâmbio 

orgânico é “independente de toda forma histórica, porque ele remonta-se às relações histórico-

naturais pré-sociais” (SCHMIDT, 1983, p. 159, tradução livre, tradução livre).33 

Nesse intercâmbio orgânico, as substâncias naturais são apropriadas mediante o 

trabalho, sendo elas valores de uso, mas há substâncias que não necessariamente são valores 

de uso, e que existem sem a contribuição do homem. Porém, nem todos os valores de uso são 

substâncias materiais apropriadas, quer dizer, mediadas pelo homem. Portanto, os valores de 

uso são uma combinação entre as substâncias naturais e o trabalho que lhes dá forma 

(SCHMIDT, 1983). 

Dessa maneira, a segunda natureza é humanizada, artificializada, por meio da 

construção da primeira natureza. Essa construção realiza-se a partir do intercâmbio orgânico, 

em que: “a natureza humaniza-se e o homem naturaliza-se” (SCHMIDT, 1983, p. 85, tradução 

livre).34 Nas palavras de Schmidt (1983, p. 86, tradução livre) citando Marx:35 

 
A força de trabalho, aquela ‘substância natural transformada em organismo 
humano’, exercita-se sobre substâncias naturais exteriores ao homem; a 
natureza transforma-se juntamente com a natureza. Como os homens 
incorporam suas forças essenciais às coisas naturais trabalhadas, as coisas 
naturais, por sua vez, adquirem uma nova qualidade social como valores de 
uso cada vez mais abundantes no curso da história. 
 

                                                        
32 Na versão em espanhol: “La función humana de pensamiento es un producto histórico-natural.” 
33 “Independiente de toda forma histórica, porque se remonta a las relaciones histórico-naturales presociales.” 
34 “La naturaleza se humaniza y el hombre se naturaliza.” 
35 “La fuerza del trabajo, aquella ‘sustancia natural trasformada en organismo humano’, que se ejercita sobre 

sustancias naturales exteriores al hombre; la naturaleza se transforma juntamente con la naturaleza. Como los 
hombres incorporan sus fuerzas esenciales a las cosas naturales  trabajadas, las cosas naturales, a su vez, 
adquirieren una nueva cualidad social como valores de uso cada vez mas abundantes en el curso de la historia.” 
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Dessa maneira, explicita-se a perspectiva dialética do conceito de natureza em Marx, 

toda natureza está mediada socialmente e toda sociedade está mediada naturalmente. Nessa 

relação o homem pode produzir coisas e obras em sentido amplo: ciência, arte, relações, 

espaço, instituições, a própria sociedade, numa palavra, tudo (LEFEBVRE, 1999). Esse fato 

de produzir consiste em uma “apropriação da natureza por parte do indivíduo dentro de uma 

determinada forma social e mediante ela” (MARX apud SCHMIDT, 1983, p. 76, grifo do 

autor, tradução livre),36 ainda que os indivíduos prossigam com o próprio trabalho de forma 

independente um do outro. 

Então, vale perguntar, no contexto do sistema capitalista, o que os homens estão 

produzindo? Que tipo de natureza? Estão produzindo objetos e obras que respondem mais aos 

interesses do capital que às necessidades da população?. Segundo Gomes e Carmona Londoño 

(2012, p. 38): “Marx explica-o, quando assegura que na produção capitalista, os produtos do 

trabalho são transformados em mercadorias e confere uma “objetividade fantasmal”, às 

relações sociais básicas.”  

 
[...] a forma mercantil dos produtos do trabalho não tem absolutamente nada 
a ver ‘com a natureza física destes e como as relações fáticas que dela 
derivam. É só a relação social determinada dos homens mesmos o que toma 
neste caso para eles a forma fantasmagórica de coisas’. (SCHMIDT, 1983, p. 
76, tradução livre).37 

 

Igualmente, as requisições do capital naturalizam-se e impõem necessidades.  

 
[...] ditas necessidades são satisfeitas por objetos externos ‘as mercadorias’, 
mas não interessa se essa satisfação é direta, como meio de vida, quer dizer, 
como objeto de lazer, ou é indireta como meio de produção. A utilidade do 
objeto converte-o em valor de uso, e o valor de troca aparece em primeira 
instância, como a relação quantitativa em que se trocam os valores de uso de 
uma classe de valor de uso, de outra relação que não é estática e muda com 
os lugares e com os tempos. Assim a sociedade apresenta-se como um 
‘imenso arsenal de mercadorias’, que tenta suprir as necessidades impostas 
pelo capital (GOMES; CARMONA LONDOÑO, 2012, p. 38). 

 

                                                        
36 Na versão em espanhol: Apropiación de la naturaleza por parte del individuo dentro de una determinada forma 

social y mediante ella.” 
37 “[…] la forma mercantil de los productos del trabajo no tiene absolutamente nada que ver “con la naturaleza 

física de éstos y con las relaciones fácticas que de ella derivan. Es sólo la relación social determinada de los 
hombres mismos lo que toma en este caso para ellos la forma fantasmagórica de cosas.”  
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No entanto, na sociedade capitalista, as necessidades não são do valor de uso, em que 

“[...] o fim de objeto é alcançado quando o objeto comprado é útil e desfrutável”. São 

necessidades da perspectiva de troca, “[...] onde o fim se cumpre quando o valor de troca 

aflora sob a forma de dinheiro” (HAUG, 1997, p. 25). Assim, o valor de uso está submisso 

pelo valor de troca, e esse “valor de uso estético prometido pela mercadoria torna-se então um 

instrumento para se obter dinheiro” (HAUG, 1997, p. 27).  

Assim, a segunda natureza produzida pelo homem, a partir do intercâmbio orgânico 

com a primeira natureza, torna-se uma mercadoria que satisfaz às necessidades de uma 

sociedade capitalista. 

 
A natureza torna-se pela primeira vez puro objeto para o homem, pura coisa 
de utilidade; cessa de ser reconhecida como uma potência em si mesma; e o 
conhecimento teórico de suas leis autônomas surge ele próprio como astúcia 
para submetê-lo aos carecimentos humanos, seja como objeto de consumo, 
seja como meio de produção. (MARX, 1983 apud DUARTE, 1986, p. 83). 

 

Essa prática prevê e define a obsolescência das mercadorias. Os especialistas na 

matéria conhecem a esperança de vida das coisas. Essas estatísticas estão na demografia dos 

objetos, em relação com os custos de produção e os lucros (LEFEBVRE, 1991b). 

Lefebvre faz duas observações a essa prática. A primeira, que a obsolescência da 

necessidade também deveria estar contemplada, já que aqueles que manipulam as coisas para 

torná-las efêmeras também manipulam as motivações (desejos), e justamente elas, eles 

atacam, dissolvendo-as e transformando-as pela estética da mercadoria (HAUG, 1997). A 

segunda observação, a capacidade produtiva possibilitaria uma ampla mobilidade da vida, das 

coisas, das cidades, da natureza. “A vida real poderia deixar de estacionar na cotidianidade.” 

(LEFEBVRE, 1991b, p. 91). Portanto, a obsolescência como ideologia e prática afronta o 

efêmero como um método de tornar o cotidiano rentável (LEFEBVRE, 1991b). 

Nessa inovação estética, as mercadorias se deslocam mostrando-se como objetos 

sensíveis – suprassensíveis (HAUG, 1997), e a publicidade fornece a ideologia do consumo, 

“a existência imaginária das coisas, da qual ela é a instância” (LEFEBVRE, 1991b, p. 100). 

Desse modo, o sistema capitalista precisa do mundo das aparências, como o define 

HAUG (1997, p. 70) “[...] os propósitos humanos no capitalismo, até que se decidam a 

entregar-se a este, não passarão de meras aparências ruins; daí a sua posição elevada nesta 

sociedade”. 
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Portanto, a finalidade da estética da mercadoria é aprovisionar o mínimo valor de “uso 

ainda existente, atado, embalado e encenado como um máximo de aparência atraente, que 

deve impor-se, o mais possível, por empatia, aos desejos e ansiedades das pessoas” (HAUG, 

1997, p. 80).  

Segundo Lefebvre (1999), o destino da cidade ocidental é mais um destino histórico 

que um presságio teológico. Nesse sentido tornar-se, então, “o lugar o meio de uma alteração 

extraordinária de situação: a natureza dominante será, por sua vez, dominada” (LEFEBVRE, 

1999, p. 98). Em outras palavras: 
 

A base econômica comanda a cidade e as relações com a natureza. A cidade 
aprovisiona o pano de fundo; onde o homem como ser social e como o 
arquiteto segundo, Harvey, tem a liberdade de usar sua potencialidade 
criativa, no entanto, esta liberdade está condicionada e limitada, não pela 
qualidade e quantidade dos materiais, nem pela condição da natureza, porém 
pelos interesses dos promotores mobiliários, os proprietários dos meios de 
produção e proprietários fundiários, quer dizer, do capital (GOMES; 
CARMONA LONDOÑO, 2012, p. 37).  

 

A natureza na e da cidade como uma mercadoria, também faz parte das práticas 

descritas. Seu “envelhecimento” é previsto, arrumado, programado na lógica do objeto 

obsoleto. A cidade transforma-se em função do novo, para excitar compradores a 

determinados usos, com cotação no mercado, sendo a publicidade um mecanismo-chave 

durante esse processo (LEFEBVRE, 1991b). 

No processo de reprodução do espaço urbano de Medellín e sua região metropolitana, 

a estética da natureza da e na cidade como mercadoria tem sido um fator fundamental para 

responder aos desejos e às ansiedades do capital (proprietários dos modos de produção, 

promotores mobiliários, proprietários fundiários). Nos últimos dez anos, a cidade transforma-

se rapidamente de maneira heterogênea, atrelada aos instrumentos do planejamento, que se 

vestem de diversas roupagens, de acordo com os interesses do capital. Então, locais da cidade 

“renovam-se” e outros se tornam obsoletos, num tempo superior ao das práticas da população.  

Tudo se converte em mercadoria, inclusive as distintas formas de expressão dos 

elementos e objetos naturais, o lugar geográfico, e a natureza artificializada também, ou seja, 

tudo passa a ser alvo de consumo e a ter um valor de troca para além do uso. Como descreve 

Haug (1997, p. 330): “Um gênero inteiro de mercadorias lança olhares amorosos aos 

compradores, imitando e oferecendo nada mais que os mesmos olhares amorosos, com os 

quais os compradores tentam cortejar os seus objetos humanos de desejo”, como em 
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Medellín, particularmente no bairro El Poblado, mas também em Parque Berrío, aliás, como 

em qualquer porção ou parcela do espaço. 

Para a análise desse desejo, Haug (1997) trabalha com conceitos de sensualidade 

objetiva e objeto sensual, e a esse respeito, afirma: “A transformação do mundo das coisas 

úteis desencadeou forças instintivas e meios determinados por suas funções, que padronizam 

completamente a sensualidade humana ao mundo das coisas sensíveis.” (HAUG, 1997, p. 16). 

A publicidade cria a aparência para transformar os desejos das pessoas em torno dessa 

mercadoria:  

 
[...] a imagem se torna importantíssima na concorrência, não somente em 
torno do reconhecimento da marca, como em termos de diversas 
associações, com esta – ‘respeitabilidade’, ‘qualidade’, ‘prestígio’, 
‘confiabilidade’ e ‘inovação’. (HARVEY, 2009, p. 260). 

 

Como afirma Haug (1997), para poder obter uma posição quase monopolista, a 

mercadoria deve-se compor como artigo de marca, para esse caso a cidade, “para isso 

empregam-se todos os meios estéticos existentes” (HAUG, 1997, p. 37), precisam-se unir 

todas as formas de comunicação que usam os meios estéticos formais, visuais e linguísticos 

para caracterizar o nome e vender, no caso, a cidade.  

Medellín não fica longe dessa lógica publicitária. No Quadro 2, apresentam-se os 

diversos slogans da cidade, desde os interesses públicos e privados, nas últimas duas décadas. 

Esses slogans têm conseguido por um tempo determinado – para alguns; e outros, para 

sempre – como estereótipo, mostrar uma cidade “agradável”, “segura”, “competitiva”, 

“educada”, “humana”, alguns deles até se reciclam por seu “êxito” publicitário como “Cidade 

da Eterna Primavera”, chamado recentemente “Medellín é Primavera”. Essa caracterização do 

nome, como expressa Haug (1997), tem principalmente um sentido econômico, quer dizer, 

procura-se um maior número de consumidores de cidade: entidades, instituições, eventos, 

marcas que façam investimento ou se estabeleçam na cidade. 

Os slogans expostos no Quadro 2 foram criados, na maioria, para os períodos 

administrativos dos prefeitos, querendo mostrar a “novidade” com respeito aos planos dos 

outros prefeitos, mas o conteúdo dos planos mostraram o contrário. Por exemplo, pode-se 

citar o conteúdo dos planos que tinham os seguintes slogans:38 Medellín Competitiva; 

Medellín, Compromisso de Toda a Cidadania; Medellín é Solidaria e Competitiva e Medellín, 

um Lar para a Vida. 

                                                        
38 Mais à frente analisar-se-ão as propostas desses mesmos planos para as áreas centrais da cidade. 
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Quadro 2 – Slogans publicitários da cidade de Medellín 

Nome do Plano ou 
Slogan 

Tipo de 
Instrumento Ano Documento 

consultado Entidade 

Cidade da Eterna 
Primavera  

Nenhum Aproximadamente 
década de 1970 

Nenhum Não encontrada 

Por uma Cidade mais 
Humana 

Plano de 
Desenvolvimento  

1998-2000 Acordo n.º 14 
de 1998  

Prefeitura de 
Medellín  

Medellín Competitiva Plano de 
Desenvolvimento  

2001-2003 Acordo nº 12 
de 2001 

Prefeitura de 
Medellín 

Medellín, Compromisso 
de Toda a Cidadania 
 
Medellín, a mais 
Educada 

Plano de 
Desenvolvimento  

2004-2007 Acordo n.º 03 
de 2004, maio 
31  

 

Prefeitura de 
Medellín 

Medellín é Solidaria e 
Competitiva 

 
Medellín, Obra com 
Amor 

Plano de 
Desenvolvimento  

2008-2011 Acordo 
Municipal n.° 
16, de 2008 

Prefeitura de 
Medellín 

Medellín é Primavera Concurso 
Publicitário  

2010 Journal EL 
Mundo, out-
2010 

Medellín 
Convention & 
Visitors Bureau y 
Prefeitura de 
Medellín 

Medellín um lar para a 
vida 

Plano de 
Desenvolvimento 

2012  Prefeitura de 
Medellín. 

Fonte: Autoria própria baseada na leitura dos textos citados 

 

O plano do primeiro slogan: “Cidade competitiva” tinha três linhas: cultura cidadã, 

cidade competitiva e espaço público. O seguinte plano com o slogan: “Medellín, 

Compromisso de Toda a Cidadania” tinha como linhas: cidade governável e participativa, 

social e inclusiva, um espaço para o encontro cidadão, produtiva, competitiva e solidária 

integração com o mundo. Ainda que os slogans sejam distintos, desde a competitividade e 

outro desde a cidadania, o conteúdo mostra similaridade nas linhas de investimento, que 

podem ser definidas em: competitividade, espaço público e cidadania.  

Das três linhas anteriores, a competitividade repete-se no slogan do plano do seguinte 

prefeito “Medellín é solidária e competitiva”, e novamente aparece como uma das linhas no 
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plano do slogan “Medellín um lar para a vida” chamada: competitividade para o 

desenvolvimento econômico com equidade.  

De acordo com o anterior, na lógica da natureza da cidade como mercadoria, os 

diversos slogans dos planos dos prefeitos mostram o marco da aparência da cidade em cada 

período administrativo, mas quando olhamos a essência, ela não tem diferenças importantes, 

pelo contrário, é a mesma essência da “competitividade”, ou seja, a essência dos interesses do 

capital.   

Além dos slogans, nos espaços como o Parque de Berrío e de El Poblado, dois 

extremos quanto ao espaço da norma e ao espaço das práticas, está dada a lógica da estética 

de apropriação das mercadorias. Ambos inseridos em cada contexto histórico da cidade, de 

seu slogan e da sua “competitividade”.39  

Assim, a estética da natureza da e na cidade é transformada, de acordo com a dinâmica 

do capital, submetida à lógica mercantilista, na procura de maior lucro, usando múltiplos 

meios de sedução (estéticos, visuais e linguísticos) para um maior número de consumidores.  

 

1.4 O PLANEJAMENTO E AS INTERVENÇÕES URBANÍSTICAS: APROPRIAÇÃO DA 

NATUREZA NO PLANO ESTÉTICO DE CONSUMO  

 

A estética da natureza na e da cidade se insere com propriedade na dinâmica do 

processo de reprodução do capital. Os espaços urbanos constituem lócus privilegiado de 

estratégias de transformação dos usos em mercadorias cada vez mais competitivas. Focos de 

consumo intensificados pelas dimensões da publicidade, viabilizados pelos canais de crédito 

propiciados pelo capital financeiro e em constante substituição em várias escalas através da 

obsolescência programada (Harvey, 2009).  

O planejamento se coaduna com essas dimensões da reprodutibilidade técnica, 

tecnológica e financeira dos espaços como conjunto de mercadorias da cidade. Os 

equipamentos, as infraestruturas, e todo o amplo espectro que constituem a estrutura, o 

conteúdo, os processos e a forma desses espaços estão em constante substituição; em um 

movimento eufórico sob a égide de distintos apelos publicitários e lógicas creditícias do 

capital financeiro e imobiliário. Então, é a inovação estética da mercadoria, através da 

publicidade e do planejamento, que dialeticamente reabastece e é reabastecido pela estética da 

                                                        
39 Segundo De Mattos (2013), na sua palestra Reestructuración, financiarización inmobiliaria y mercantilización 

de la actual metamorfosis urbana en América Latina, no VI Seminário Internacional Rideal, a competitividade 
da cidade está dada pela: rentabilidade, liquidez e menor risco para o investimento estrangeiro. 
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natureza na e da cidade. Desde a visão higienista do fim do século XIX, passando pela visão 

funcionalista40 da metade do século XX, até a competitividade e o planejamento estratégico 

dos últimos anos, tem tido como missão gerar condições para a sobrevivência do sistema em 

longo prazo. 

O Estado capitalista, através de suas instituições, tem criado diversos mecanismos 

relacionados com o planejamento e a gestão do solo e atividades fiscais, inspiradas 

principalmente pela ideia de captura de mais-valias41 fundiárias para financiar a infraestrutura 

urbana, para controlar o uso do solo ou para aprofundar a tributação sobre o valor da terra 

(SMOLKA; AMBORSKI, 2001), mas também para promover certas atividades econômicas 

de lucro para a cidade, como a atividade mobiliária.  

Seguindo com Smolka e Amborski (2001), em geral, definem-se três categorias dos 

instrumentos de gestão para captura de mais-valia: impostos, contribuições (natureza fiscal) e 

reguladores. Os de natureza fiscal exigem do proprietário privado o pagamento de um 

imposto ou contribuição; os de natureza reguladora, o proprietário pagará de acordo com o 

incremento de valor de sua propriedade, quer dizer, tendo de alguma forma um benefício 

público. 

A despeito de reconhecer que o urbanismo é essencialmente distinto do planejamento 

urbano, como afirma Souza (2005), é fundamental contextualizar que, na história da América 

Latina, o planejamento urbano surge sob a influência do urbanismo particularmente, desde o 

Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (Ciam).42  

O urbanismo modernista embasado, em uma reflexão teórica, antecipava novos temas 

para o urbanismo principalmente desde o Ciam. O urbanismo tinha o conhecimento 

sistemático das sociedades urbanas, a aplicação de novas técnicas de construção e o 

funcionamento das cidades (GOMES; ESPINOZA, 2009). Para isso, os integrantes do Ciam 

ofereciam estratégias analíticas e reorganização urbana, incluindo inovação tipológica, pré-

fabricação e a integração dos elementos da paisagem com os elementos construídos 

(MUMFORD, 2007). 

                                                        
40 Principalmente o escritório Town Planning Associates, que elaborou vários planos urbanísticos na América-

Latina.  
41 A mais-valia é entendida pela geração de maior valor do solo ou imóveis pela ação do Estado. 
42 O Ciam foi fundado na Suíça em 1928, com a coalizão de um grupo de vários países europeus, e foi ali onde 

se discutiram e formularam os elementos básicos de uma nova aproximação à arquitetura e ao urbanismo. O 
Ciam propunha que o desenvolvimento futuro das metrópoles do século XX deveria estar embasado nas 
necessidades biológicas, psicológicas e sociais da classe trabalhadora. 
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Desde sua criação, o Ciam teve marcadas duas posições: a alemã (Escola Bauhaus)43 e 

a francesa (Le Corbusier),44 sendo a base do futuro urbanismo na escala metropolitana. Sua 

motivação estava em que as cidades industriais deviam ser desenhadas para melhorar as 

condições de habitabilidade, aumentar a eficiência econômica e proteger o meio ambiente 

natural (MUMFORD, 2007).  

No contexto histórico do Ciam do pós-guerra, ressalta-se a influência da concepção do 

novo urbanismo nos planos na América Latina e Colômbia, particularmente dos arquitetos 

Wiener e Sert e seu escritório Town Planning Associates com sede em Nova York (GOMES; 

ESPINOZA, 2009). 

O arquiteto Jose Luis Sert trabalhou com Le Corbusier no período 1929-1930, mas a 

diferença dos planos de Le Corbusier, que estavam embasados em habitações em altura, os 

planos de Sert também recomendavam a preservação de áreas históricas existentes. Sert foi 

designado presidente do Ciam em 1947, e posteriormente começou o desenvolvimento de 

projetos urbanísticos na América Latina com a experiência de outros urbanistas no continente, 

particularmente Karl Brunner (GOMES; ESPINOZA, 2009).45  

Por outro lado, Paul Lester Wiener estabelece-se nos Estados Unidos em 1931, e 

colabora em 1939 com os arquitetos Lúcio Costa e Oscar Niemeyer no projeto de pavilhão 

brasileiro na exposição Universal de Nova York. Essa aproximação de Sert e Wiener com a 

realidade da América do Sul foi o início da importante marca desses arquitetos nos processos 

de planejamento urbano no continente por meio do escritório Town Planning Associates 

(GOMES; ESPINOZA, 2009). 

Essa participação estava vinculada à visão dirigida pelos Estados Unidos que tinha 

como finalidade promover o desenvolvimento no Terceiro Mundo, para evitar que os países 

“caíssem nas mãos” da União Soviética. Assim, os arquitetos Sert e Wiener, no período de 

1948-1953, foram contratados para elaborar planos urbanísticos de quatro cidades na 

Colômbia: Tumaco, Medellín, Cali e Bogotá; no Brasil, em 1945, o Projeto Cidade dos 

                                                        
43 Escola alemã 1919-1933, fundada na cidade de Weimar, pelo arquiteto Walter Gropius e financiada pelo 

Estado alemão. Suas ideias modernas colocavam o dinamismo produtivo em evidência. Procurava formas e 
modelos que gerassem as construções funcionais, rápidas e baratas, motivando o espírito criativo. Os detalhes 
que poderiam dificultar o processo de fabricação de objetos e construção de casas foram abolidos (REUCHER, 
2009).  

44 Le Corbusier, pseudônimo de Charles-Edouard Jeanneret-Gris, nasceu em 6 de outubro de 1887, na Suíça. 
Arquiteto, urbanista e pintor que constituiu o marco muito importante no desenvolvimento da arquitetura 
moderna. Sua principal preocupação era alojar as pessoas de forma decente e humana (GONÇALVES, 2008). 

45 Engenheiro arquiteto, nascido em 1887 na Áustria; no período 1933-1948, foi contratado pelos governos do 
Chile, Colômbia e Panamá para realizar planos reguladores; destaca-se por instaurar a introdução do urbanismo 
como parte da formação integral da arquitetura na Colômbia, ditando uma cátedra de urbanismo na 
Universidad Nacional de Colômbia (MAYA, 2004). 
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Motores no distrito de Xerém, município de Duque de Caxias, Rio de Janeiro; no Peru: Lima 

e a nova cidade de Chimbote, 1948; na Venezuela: Pomona, Puerto Ordaz e Ciudad Piar, 

1950-1953; e em Cuba: Havana 1955-1958 (CASTELLANOS, 2003; COSTA, 2010; 

GOMES; ESPINOSA, 2009).46 

Assim, a herança de Le Corbusier da discriminação estrita de funções isoladas em 

determinadas parcelas do território foi levado em conta pela codificação emergente do Ciam e 

a Carta de Atenas, funcionando, dessa forma, com uma diretriz para os redatores dos planos – 

norma de regulação urbana de América Latina desde 1950 até 1960.  

Essa diretriz teve uma importante influência em Medellín e sua região metropolitana, 

através do Plano Piloto (1950), como foi chamado o plano feito pelos arquitetos para 

Medellín. O plano estabeleceu o conceito de “Área Metropolitana” compreendendo quatro 

funções: habitar, trabalho, recreação (cultivar o corpo e o espírito) e circular. Nessa lógica, 

transformou-se a estética da natureza da cidade como mercadoria, com a proposta de 

importantes modificações no território, como a canalização total do Rio Medellín, o 

dessecamento de uma área ao Sul da cidade para assentar uma zona industrial e a articulação 

de um corredor viário ao longo do rio. As condições naturais da cidade foram exaltadas e 

transformadas na lógica dos interesses do capital dessa época, ou seja, o capital industrial. 

Assim mesmo, o plano definiu uma cota de urbanização (até 1.600 m), a concentração 

dos entes governamentais num único setor (hoje chamado Centro Administrativo La 

Alpujarra), o estabelecimento de uma unidade esportiva na zona oeste da cidade (hoje a 

Unidade Esportiva Atanásio Girardot), a criação de áreas verdes e o centro cívico 

(ALCALDÍA DE MEDELLÍN, 2003; CASTELLANOS, 2003).   

Assim mesmo, no processo de formulação do plano, houve um deslocamento dos 

moradores de alta renda das áreas centrais para as áreas periféricas da cidade (sul e oeste), 

hoje o bairro El Poblado, procurando um ambiente “mais natural”, causando a fragmentação 

de grandes fazendas e a transformação das condições naturais dessas áreas, já que as áreas 

centrais não representavam uma “boa imagem” para seus moradores. Para entender o conceito 

de “boa imagem” referida pela elite da cidade, é importante entender que na década de 1950 o 

país sofria uma alta migração da população da zona rural para a cidade, principalmente pelo 

conflito armado. Portanto, às cidades chegaram camponeses fugindo da violência, mas 

também procurando um local onde morar e sobreviver. Dessa maneira, as áreas centrais 
                                                        
46 Essa experiência de planejamento se enquadrava principalmente no legado do Ciam que passou do 

academicismo ao modernismo funcionalista, mas que tentava ter um diálogo com a realidade social, 
econômica, cultural e histórica. Esses planos serviram aos objetivos de regimes latino-americanos, tanto 
democráticos quanto ditatoriais (ALMANDOZ, 2009; GOMES; ESPINOZA, 2009).  
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deixaram de ser exclusivas dos ricos, para ser o local de recebimento da nova população 

(estação do trem) e o local de procura de emprego. Assim, a “imagem ruim” das centrais 

estava associada à ocupação dos espaços pelos novos moradores. 

Desse modo, o plano foi sendo implementado nos seguintes anos com importantes 

implicações nas áreas centrais: mudanças no uso do solo, pelo deslocamento das indústrias ao 

sul da cidade, construção do centro administrativo em 1987, chamado La Alpujarra, 

abandonando os prédios governamentais localizados no centro da cidade, a concentração das 

atividades esportivas para o oeste da cidade. Também, nesse resgate do “verde urbano”, o 

plano propôs o “cinturão verde” na borda da cidade para controlar a expansão da urbanização. 

Proposta que foi retomada pelo prefeito atual (2012-2015) como programa líder. Segundo 

depoimento do prefeito, o programa é assim definido: 

 
Na borda toda da cidade, para evitar que a cidade siga crescendo, para não 
fazê-lo com um muro ou com uma grade, senão com desenvolvimento, dão-
lhes desenvolvimento e possibilidades de recreação [...] o cinturão verde vai 
permitir ajudar à sustentabilidade e proteção do Valle de Aburrá. (GAVIRIA 
CORREA, 2011, tradução livre).  

 

Assim a estética da natureza tem-se convertido em um elemento importante no 

processo de planejamento e intervenção da cidade. O planejamento na cidade de Medellín 

impactou-se em 1973 com a crise energética e as mudanças no sistema produtivo. A divisão 

territorial e social do trabalho e o desenvolvimento das novas tecnologias de comunicação e 

informação marcaram muito mais a difusão dos usos urbanos e transformações físicas e 

sociais das cidades e das regiões metropolitanas. 

As cidades tiveram de criar outras políticas econômicas e sociais relativas à geração de 

emprego, e posteriormente de renovação urbana, que serviram para ajustar as estruturas 

herdadas ao novo sistema produtivo, embasado na terceirização das economias urbanas 

(PRECEDO LEDO; OROSA GONZALEZ; MIGUEZ IGLESIAS, 2010). 

Em Medellín, houve três grandes renovações urbanas: a construção da Avenida 

Oriental, quebrando a estrutura urbana no centro da cidade, o fechamento definitivo da praça 

de feiras e o derrubamento de importantes obras arquitetônicas para a construção do prédio 

administrativo de uma das principais indústrias da cidade. 

Nesse momento houve uma perda de credibilidade do planejamento urbano racional, 

porque muitas das propostas prometidas não foram cumpridas, como a de evitar a crise já que 

se embasaram na falsa premissa de que a transformação espacial e do entorno construtivo 
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podia ser capaz de solucionar os problemas sociais. Assim, também as contradições do Estado 

entre satisfazer ao mesmo tempo as necessidades da população (elevados gastos sociais) e 

apoiar as formas capitalistas de desenvolvimento, estimularam o assanhamento da posição 

neoliberal aclamando um “Estado Mínimo” e maior confiança no “mercado livre” (SOUZA, 

2010). 

Na Colômbia, em 1973, houve um crescimento na produção de habitação capitalista 

pela aparição do novo sistema financeiro.47 Esse sistema incrementou na cidade a construção 

em altura principalmente para a população de classe média. No período 1974-1982, o país 

registrou uma diminuição da produção e do emprego, e, ainda, das exportações do café; não 

houve incidência na recuperação econômica, ademais o aumento dos preços internacionais do 

petróleo, a queda do dólar e o rearranjo do sistema financeiro mundial detonaram a crise 

mundial, que afetou a economia nacional e da cidade de Medellín, com um descenso da 

atividade edificadora de -46,7% no período 1975-1979 (CÁMARA COLOMBIANA DE LA 

CONSTRUCCIÓN, 1994). 

Assim, com a dominação do neoliberalismo e o abandono do Estado do bem-estar 

representou um enfraquecimento efetivo e ideológico dos processos de planejamento, 

particularmente o urbano, até o momento associada à intervenção do Estado. As novas formas 

de planejamento (estratégico) e gestão “flexíveis”48 identificaram-se com a perspectiva de 

governança local (SOUZA, 2010). Passou-se de uma perspectiva administrativa a uma 

“empreendedora”, assumindo o centro na “formulação da política urbana e nas estratégias de 

desenvolvimento urbano” (HARVEY, 2005, p. 168). 

Em termos gerais, o empreendedorismo urbano tem como base fundamental a parceria 

público-privada (PONTES, 2010), prioriza-se o investimento e o crescimento econômico. 

Harvey (2005) menciona quatro opções básicas não excludentes, e sim complementares para o 

empreendedorismo urbano. A primeira é a exploração de vantagens para o oferecimento de 

bens e serviços, através dos investimentos públicos e privados na construção de infraestrutura 

física e social para fortalecer a base econômica da região. A segunda é a melhoria da sua 

posição competitiva com relação à divisão social de consumo, através da criação ou 

“renovação” de atrações para o consumo (espaços públicos, eventos e festivais). A terceira, a 

                                                        
47 Em 1972, criou-se a Unidade de Poder Aquisitivo Constante (Upac), unidade de conta que permitia realizar 

operações de crédito hipotecárias em longo prazo, através de seu valor, de acordo com a capacidade aquisitiva 
da moeda legal. 

48 No modelo fordista, a flexibilização era uma característica recorrente, a flexibilização as relações do trabalho, 
mercado, produção, e o mesmo Estado (CASSAB, 2010). 
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obtenção de controle e comando das altas finanças, do governo, da coleta de informações e 

seu processamento, com o investimento em comunicações e transporte.  

Por último, a quarta opção é a redistribuição de superávits através dos governos 

centrais ou estaduais; essas duas últimas opções se dão principalmente em países de 

capitalismo avançado (Estados Unidos, Inglaterra). Hoje, em países de capitalismo tardio 

como a Colômbia, predominam as duas primeiras opções, grandes investimentos públicos e 

privados em transformação de pequena parte do espaço urbano para ser mostrada ao mundo. 

Nessa perspectiva os planos estratégicos inclinam-se pelo fator de competitividade, e 

criam branding (identidade visual) das cidades, como foi exposto com os planos dos prefeitos 

da cidade no período 2001-2015, ou seja, “um tipo de atração de mercado de consumo em 

relação a determinadas ofertas de cidades, semelhante à paixão crematística que despertam 

marcas como Nike, CK, BMW, MacDonald, Coca-Cola, etc.” (FERNÁNDEZ, 2005, p. 48, 

tradução livre).49 

Harvey (2007) numa entrevista dada para o jornal El Pais da Espanha, afirmava que a 

única forma com a que um lugar poderia competir e atrair investimento, era criar um bom 

clima para os negócios e às vezes, subvencioná-lo. Desta maneira a “competência territorial” 

é forte no âmbito dos serviços financeiros. Na mesma entrevista o autor afirma que existe uma 

contradição entre a “competência territorial” (rendas monopolistas) e a crescente 

homogeneização das paisagens construídas.  

 
[...] existe uma grande tensão, porque em um principio você quer ter uma 
cidade muito especial que atraia capital, mas ao mesmo tempo, quando ele 
chega, trai as mesmas lojas que há em todas as partes, assim que de pronto a 
cidade perde essa qualidade particular que a fazia única. Eu acredito que, 
desde os Jogos Olímpicos, Barcelona tem perdido todo seu caráter 
(HARVEY, 2007, tradução livre).50 

 

Para isso, observa-se que os processos de planejamento da cidade passaram do 

planejamento estratégico aos instrumentos de marketing urbano, como afirmam (PRECEDO 

LEDO; OROSA GONZALEZ; MIGUEZ IGLESIAS, 2010, p. 23, tradução livre): “o centro 

de atenção se tem deslocado, desde os aspectos materiais das cidades (morfologia e 

                                                        
49 No original: “una classe de atracción de mercado de consumo respecto de determinadas ofertas de ciudades, 

similar a la que despierta la pasión crematística associada a marcas que son way of life (Niké, CK, BMW, 
MacDonald, Coca Cola, etc.).” 

50 Entrevista no original: “[...] es una gran tensión, porque en un principio quieres tener una ciudad muy especial 
que atraiga al capital, pero, al mismo tiempo, cuando éste llega, trae consigo las mismas tiendas que hay en 
todas partes, así que de pronto la ciudad pierde esa cualidad particular que la hacía única. Yo creo que, desde 
los Juegos Olímpicos, Barcelona ha perdido todo su carácter.”  
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infraestruturas) a valorização dos aspectos imateriais”.51 É importante destacar, ainda, que a 

“moda” do empreendedorismo e o marketing iniciaram-se na década de 1980;52 nas cidades 

colombianas, particularmente Medellín, experimentou-se com maior força na metade da 

década de 1990. O marketing urbano em Medellín tem compreendido tanto os aspectos 

materiais como os imateriais. A criação de infraestruturas e equipamentos urbanos 

(bibliotecas, ciclovias, sistemas de transporte) e a renovação das áreas centrais, também a 

promoção de grandes eventos internacionais e uma boa publicidade, têm transformado – e 

submetido – a natureza (matéria-prima) da e na cidade em uma mercadoria.  

Esse fenômeno de marketing urbano está associado à política de marca.53 Pasotti 

(2010) faz uma análise comparativa das políticas urbanas de Nápoles, Chicago e Bogotá 

como sua nova forma de governo e cidadania através da política e os políticos de marca. A 

autora expõe que a política de marca tem várias implicações importantes: o enfraquecimento 

dos partidos políticos tradicionais, fortalecendo os partidos pessoais.  

Diante dessa implicação, pode-se mencionar que o prefeito mais reconhecido de 

Medellín, Sergio Fajardo, chegou à prefeitura com um movimento político chamado: 

Compromisso Cidadão, partido desligado dos partidos tradicionais da Colômbia: 

Conservador e Liberal. A segunda implicação é o impacto na elaboração de políticas publicas 

e a afetação na política local, uma vez que, embasadas em um novo e amplo conceito de 

cidadania, debilitam o valor do discurso político das divisões anteriores (PASOTTI, 2010). 

Assim, a política urbana, especialmente nas cidades, destaca-se no mundo dos 

negócios do mercado, procurando gerar um produto que apele às emoções dos clientes, 

logrando convencer que a aquisição do produto não é só um assunto de custo benefício, senão 

da agregação de “valores” associados ao lado da posse. Nessa nova política a cidade mostra-

se por meio de grandes eventos que, por sua vez, são catalisadores da comunicação dos 

valores de marca, em virtude de que sua visibilidade incrementa a legitimidade do governo 

nacional e uma aprovação internacional (PASOTTI, 2010).  

Na Figura 2, observa-se como a cidade de Medellín tem conseguido atrair tanto a 

mídia por sua transformação urbanística como personagens internacionais: reis da Espanha e 

                                                        
51 No original: “el centro de atención se ha desplazado desde los aspectos materiales de las ciudades (morfología  

e infraestructuras) a la valorización de los aspectos inmateriales.”  
52 Países como Holanda e Estados Unidos, forma pioneiros desta perspectiva, com a transformação de antigas 

áreas do transporte marítimo, com fins turísticos (PRECEDO LEDO; ORASA GONZALE; MIGUEZ 
IGLESIAS, 2010). 

53 “Mais que uma nova forma de fazer campanha política, e uma forma de assumir o governo e a liderança da 
cidade.” (PASOTTI, 2010, p.16, tradução livre). No original: “Más que una forma de hacer campaña política, 
es una forma de asumir el gobierno y la liderazgo de la ciudad.”  
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Madonna. Para isso, a cidade tem uma transformação física e social, mas de maneira diversa 

como se mencionou na seção 1.1.1. Há espaços que são redefinidos e outros que se tornam 

obsoletos, criando “ilhas” de progresso e modernidade em um “mar” urbano de desigualdade 

e segregação. Tudo isso transforma o cidadão em um consumidor, cujo raio de suas ações 

políticas restringem-se a garantir ruas limpas e calçadas vazias de ambulantes (CASSAB, 

2010). Tal como o afirma Vainer (2000, p. 91 apud CASSAB, 2010, p. 11): 

 
A instauração da cidade-empresa constitui, em tudo e por tudo, uma negação 
radical da cidade enquanto espaço político – enquanto pólis. [...] Aqui não se 
elegem os dirigentes, nem se discutem objetivos, tampouco há tempo e 
condições de refletir sobre valores, filosofia ou utopias. Nas empresas reina 
o pragmatismo, o realismo, o sentido prático; e a produtivização é a única 
lei.  

 

Figura 2– Notícias de jornais internacionais e nacionais sobre Medellín 

 
Fonte: Autoria própria, com base na consulta a site de jornais. Acesso em: 1.º mar. 2013. 

 

Finalmente, a imagem e a marca predominam na natureza da e na cidade, que em 

alguns casos tem sucessos fugazes, mas que submete a cidade e os cidadãos em uma lógica 

alheia às próprias necessidades.  
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2 APROXIMAÇÕES DO PROCESSO DE PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO DO 

ESPAÇO NA PERSPECTIVA METROPOLITANA DA COLÔMBIA: AS 

OBSOLESCÊNCIAS PROGRAMADAS 

 
Mas acho que só a recuperação do sentido do sagrado do mundo, só o 
imprevisível retorno – nas suas expressões, suas éticas e suas estéticas – do 
divino, poderá permitir que a humanidade recupere seu lugar discreto e 
sublime, na ordem do universo, poderá reconciliar ao homem com a 
natureza, o passo do tempo da dominação ao tempo da aliança, e poderá 
permitir que a ideia da cidade, ordem, beleza e espírito, recupere o sentido 
humilde e sagrado que teve antes de converter-se em pesadelo.54 
 

(William Ospina, 1994) 
 

Ao tentar entender o processo de reprodução do espaço urbano e a estetização da 

natureza como mercadoria, nas áreas centrais da cidade de Medellín, é necessário entender 

esse espaço no contexto histórico e multiescalar, quer dizer, a relação das áreas centrais da 

cidade com o processo de urbanização e metropolização na Colômbia e no Valle de Aburrá, 

isso na dimensão maior já abordada. 

Nessa medida, as seções seguintes colocam em evidência o contexto internacional e 

nacional do processo de urbanização na Colômbia, com ênfase na metropolização, 

particularmente no século XX; como as instituições do Estado no âmbito nacional,55 por meio 

das normas, e o Estado local, mediante os instrumentos de planejamento e gestão, têm 

permitido a reprodução do espaço urbano alheio às condições naturais, em beneficio dos 

interesses dos privados, ratificando o uso da natureza da cidade como mercadoria de valor 

exponencial a partir da sua raridade. Raridade decorrente, não raras vezes, de sua extinção 

pelos mesmos interesses imobiliários principalmente. 

 

                                                        
54 No original: Pero creo que solo la recuperación del sentido sagrado del mundo, sólo el retorno –impredecible 

en sus expresiones, sus éticas y sus estéticas- de lo divino, podrá permitir que la humanidad recupere su lugar 
discreto y sublime en el orden del universo, podrá permitir la reconciliación del hombre con la naturaleza, el 
paso del tiempo de la dominación al tiempo de la alianza, y podrá permitir que la idea de la ciudad, orden, 
belleza y espíritu, recupere el sentido humilde y sagrado que tuvo, antes de convertirse en pesadilla. 

55 Segundo a Constituição de 1991, em seu artigo 1.º, a Colômbia é um Estado social de direito, organizado em 
forma de República unitária, descentralizada, com autonomia de suas entidades territoriais, democrática, 
participativa e pluralista, fundada no respeito da dignidade humana, no trabalho e na solidariedade das pessoas 
que a integram, e na prevalência do interesse geral.  
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2.1 MARCO HISTÓRICO SIGNIFICATIVO DA GÊNESE DAS REGIÕES 

METROPOLITANAS NA COLÔMBIA COMO CONTEXTO DA REPRODUÇÃO 

DO ESPAÇO URBANO  

 

Como exposto na seção 1, as metrópoles constituem marcos socioespaciais e político-

econômicos no processo de reprodução capitalista no contexto mundial. Como espaço social, 

são produto de uma história econômica e política, definindo suas possibilidades, o ritmo de 

expansão e sua forma (ARAÚJO; CLEMENTINO, 2007; HAESBAERT, 2002). Seu advento, 

independentemente das especificidades culturais e socioespaciais, é uma condição intrínseca 

para a expansão dos mercados, de acumulação do capital e das intervenções políticas. O 

processo apresenta-se “como força produtiva do capital e não mais do trabalho” (LEFEBVRE, 

1999, p. 108). 

As formas, os conteúdos e processos manifestos nas diferentes dimensões vão de 

encontro aos diversos interesses. A paisagem da metrópole, particularmente de suas áreas 

centrais, destrói-se e se constrói permanentemente a fim de acomodar a inacabável dinâmica 

de acumulação do capital.   

A base material onde se encontra assentada a cidade, transformada numa metrópole, 

contempla diferentes formas de natureza. A natureza da e na cidade, como qualquer 

mercadoria, é entendida como qualquer objeto externo para satisfazer às necessidades. Assim, 

como já mencionada, a relação quantitativa onde se trocam os valores de uso de uma classe 

pelos valores de uso de outra, transformando-se permanentemente no espaço e no tempo.  

As transformações socioeconômicas depois da 2.ª Guerra Mundial, principalmente a 

divisão territorial e social do trabalho ocorrida desde a metade da década de 1970, 

ocasionaram uma grande dissociação entre progresso material e urbanização econômica do 

território, nação e Estado (QUEIROZ, 2007). Essas transformações fizeram-se mais visíveis 

nas concentrações urbanas.56 

                                                        
56 Não é por acaso que, em 1978, se cria o Escritório Regional para América Latina e Caribe (ONU- HABITAT), 

como resultado da Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos (Habitat I), realizada em 
Vancouver, em 1976, em que se proclamou o direito a moradia, mais exatamente a uma moradia socialmente 
digna e legalmente reconhecida. Desse principio, a moradia passou a ser um direito humano; equiparável à 
educação, saúde e emprego. Vinte anos depois, uma nova conferência realizou-se em Istambul, o Programa 
Habitat II teve como objetivo principal tratar dois temas de importância na escala mundial: uma habitação 
adequada para todos e o desenvolvimento sustentável dos assentamentos humanos em um processo de 
urbanização.  
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Para entender o marco histórico da metropolização na Colômbia, tem-se de levar em 

conta o processo mesmo de urbanização (industrialização) e o marco institucional no qual tais 

metrópoles e as áreas de influência, denominadas áreas metropolitanas, foram instauradas.57  

O processo de urbanização está associado à dinâmica econômica nacional e 

internacional. Na Colômbia, é clara a dependência nacional do fator demanda externa das 

exportações. A principal atividade econômica na Colômbia, no fim do século XIX, era a 

primária, exportação do tabaco e café, o que criou uma infraestrutura urbana suficiente para 

denominar esse período como o início da urbanização (VÁSQUEZ ROCHA, 1985). Ao 

mesmo tempo, o país iniciava sua inserção na dinâmica econômica internacional, 

particularmente com a indústria do aço no transporte, a exploração mineira e os primeiros 

passos na industrialização.  

Depois de 1930, a rede urbana consolidou-se embasada na atividade industrial. Nesse 

momento, o capital industrial ganha domínio, aliado a interesses estrangeiros particularmente 

na exploração e exportação do petróleo. Nesse período de crise, houve uma importante 

supressão de empregos nas obras públicas, mas essa mão de obra foi incorporada ao setor 

industrial. As cidades cresceram além do seu dinamismo, pela migração da população rural 

que começava a experimentar o impacto do sistema econômico capitalista. Assim, nas 

cidades, havia mais oferta de mão de obra que a incorporada no setor industrial, gerando um 

aumento do setor terciário. Ainda da crise econômica, o início da 2.ª Guerra Mundial, em 

1939, provocou o prolongamento do estancamento econômico no país (VÁSQUEZ ROCHA, 

1985). No entanto, as disparidades na economia interna eram evidentes, as cidades onde se 

localizavam as indústrias, Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cali e Bucaramanga, serviam como 

polos de desenvolvimento econômico no interior do país (Figura 3). 

Contudo, na década de 1950, evidenciou-se um acelerado crescimento e concentração 

da população nas áreas urbanas, particularmente nos países de capitalismo tardio como a 

Colômbia. Destaca-se o crescimento da indústria, uma manifesta concentração da riqueza58 e 

um grande investimento estrangeiro.  

                                                        
57 Ainda que a normativa denomine área metropolitana, para esta pesquisa, será nomeada como região 

metropolitana, entendida como uma realidade socioespacial, com uma articulação concreta das relações de 
produção em um determinado tempo e espaço, destacando o papel da circulação do capital no processo de 
diferenciação regional (CARMONA LONDOÑO; ÁLVAREZ MUÑOZ, 2001). 

58 Em 1948, 136 pessoas concentravam 11,7% do patrimônio total remunerável, e 214 sociedades anônimas 
tinham 86,5% de todas as sociedades existentes (ROCHA, 1985). 
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Figura 3 – Localização das principais cidades, as áreas metropolitanas na Colômbia e a 
rede hidrográfica principal 

 

 

Fonte: Adaptado do Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Disponível em: <http://www.colectivomaloka.org/ 
uploads/editor/mapas/01a_mapa-fisico.jpg>. Acesso em: 20 jun. 2009.  
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Grande parte da política de obras públicas realizou-se por empréstimos ao estrangeiro. 

A construção de grandes estradas, ferrovias, barragens e oleodutos realizou-se sob o regime 

de concessão mediante contratos com companhias norte-americanas (VÁSQUEZ ROCHA, 

1985). A construção do sistema viário, as redes elétricas, os serviços urbanos proporcionaram 

a infraestrutura urbana para os bairros dos operários que constituiriam a força de trabalho do 

setor industrial. Esse processo se enquadrava na consolidação dos centros urbanos e do início 

da periferia de Bogotá, Medellín, Cali e Barranquilla, reconhecidamente em caráter pioneiro 

os principais polos industriais da Colômbia.  

Nesse marco econômico nacional e com a influência norte-americana na construção da 

infraestrutura do país e no planejamento, criaram-se comissões por meio do Banco 

Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD),59 uma das instituições que 

compõem o Banco Mundial. Sua principal ação foi auxiliar os países de capitalismo tardio, 

com a justificativa da necessidade de investimento em infraestrutura com vista ao 

desenvolvimento industrial idealizado (BENDRATH; GOMES, 2011). Dentre as medidas 

para compor o processo de industrialização, estava a criação de áreas metropolitanas e, para 

tanto, urgia o surgimento de entidades administrativas para gestão das metrópoles e seus 

centros urbanos, bem como as áreas metropolitanas. 

Foi nesse contexto que chegou à Colômbia em 1950 a Missão Currie, designada pelo 

Banco Mundial com vista a realizar um diagnóstico e definir estratégias para o ansiado 

desenvolvimento das suas potenciais metrópoles e áreas metropolitanas. Dessa forma, foi 

elaborado um relatório no fim de 1951. O relatório abordou vários pontos do crescimento 

econômico e de propostas de planejamento futuro: unificação do mercado interno, 

potenciando a infraestrutura do país; melhor distribuição entre os ingressos urbanos e rurais; 

criação de instituições de planejamento, de orçamento e estatística,60 e mecanismos para 

estimular a produtividade agrícola (MALAGÓN PINZÓN; PARDO MOTTA, 2009; 

MOLINA PELÁEZ, 2003). É importante frisar que essa missão beneficiou-se de informações 

                                                        
59 Instituição criada em 1944, como facilitadora da reconstrução e o desenvolvimento do pós-guerra, atualmente 

tem como propósito aliviar a pobreza no mundo. Disponível em: <http://web.worldbank.org>. Acesso em: 7 
fev. 2012. O Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional (FMI) e a Organização das Nações Unidas 
(ONU) consolidaram-se depois das crises mundiais e o reordenamento político global estabelecido no pós-
guerra, ratificado pela guerra fria, como agentes fiscalizadores e instâncias de suporte nas relações entre 
interesses internos dos Estados (interesses econômicos e sociais) e desenvolvimento mundial (interesses 
econômicos e sociais), confluindo para um movimento cíclico de dependência e subordinação (BENDRATH; 
GOMES, 2011). 

60 Em 1951, cria-se o Escritório Nacional de Estatística da Controladoria Geral da República; em 1953, cria-se o 
atual Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), e em 1958, por meio da Lei n.º 19, o 
Departamento Administrativo de Planejamento e Serviços Técnicos, hoje Departamento Nacional de 
Planejamento. 
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anteriormente produzidas pela visita realizada por Le Corbusier em 1947, o urbanista que 

motivou a visita dos arquitetos Sert e Wiener como exposto na seção 1.4.  

Nessa influência internacional na Colômbia, também é importante registrar a 

ocorrência em 1954 da Missão da Cepal. Essa missão inseria-se na agenda de visitas 

realizadas pela Cepal nos distintos países do hemisfério Sul com o objetivo de estudos e 

investigações sobre as condições para o desenvolvimento na América Latina.  

Os acontecimentos assinalados indicaram na Colômbia outro contexto no âmbito do 

planejamento e principalmente econômico nas cidades. Criaram-se instituições do Estado e 

emitiram-se novas normas que permitiram responder às recomendações dos relatórios e 

planos feitos e à dinâmica urbana, e uma forte inserção da Colômbia na política econômica 

internacional.  

Na Tabela 1, pode-se observar que a dinâmica populacional, a exemplo do que 

ocorreria também em outros países da América Latina – particularmente Brasil, México e 

Peru – (ANEXO A), revelou um aumento expressivo da população urbana. No período 1951-

1973, a população urbana passou de 38,7% para 59,7%, e no período 1973-1993 houve um 

crescimento da população nas áreas urbanas de 59,7% para 71,02%. Ou seja, a Colômbia 

passou de um país populacionalmente rural para um país populacionalmente urbano no 

período 1951-1993, o que representa maiores desafios no processo de planejamento urbano 

pelo aumento na demanda dos serviços urbanos. 

 
Tabela 1 – População da Colômbia no período 1951-2005 

Ano Total Área urbana  Restante (1) % urbano 

1951 11.548.172   4.468.437 7.079.755 38,7% 

1964 17.484.508   9.093.094  8.391.414 52,0% 

1973 22.487.118 13.429.543  9.057.575 59,7% 

1985 29.769.943 19.467.952 10.301.991   65,39% 

1993 33.109.840 23.514.070   9.595.770   71,02% 

2005 41.468.384 31.510.379   9.958.005   74,35% 

Fonte: Sardi Perea (2007). 
 

(1) Segundo o Dane, o restante representa a população nas áreas rurais. Os anos da tabela são os dos 
Censos. 
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Na Colômbia, no período 1970-2005, também se constataram mudanças na dinâmica 

dos setores econômicos: aumento na taxa do setor da construção civil de 5,17% a 9,81%; 

redução gradual no setor agropecuário de 4,36% a 1,34%; e diminuição da taxa do setor 

industrial de 5,99% no período 1970-1980 a 2,86% no período 2000-2005, como se observa 

na Tabela 2. Portanto, o país consolidou-se no setor terciário, com uma situação quase 

residual no setor primário e industrial com respeito a suas taxas de crescimento. 
 

Tabela 2 – Decomposição do PIB pelo lado da oferta 1970-2005: taxas de crescimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cárdenas (2005 apud MALDONADO ATENCIO, 2010, p. 32). 

 

O fenômeno metropolitano no contexto colombiano foi abordado juridicamente, a 

partir da Lei de 1968 com a Reforma Constitucional, em uma perspectiva racional e 

econômica de prestação de serviços básicos públicos. As áreas metropolitanas foram 

incorporadas na Reforma Constitucional de 1968. Dez anos depois, o Congresso da 

República, expediu a Lei n.º 61 de 1978, "Lei orgânica do desenvolvimento urbano", que 

outorgava faculdade ao Presidente da República a autoridade para regulamentar as áreas 

metropolitanas. Nessa norma considerou-se: 

 
Artigo 3°. Com o objeto de lograr condições ótimas para o desenvolvimento 
das cidades e de suas áreas de influência nos aspectos físicos, econômicos, 
sociais e administrativos, todo núcleo urbano com mais de 20.000 habitantes 
devera formular seu respectivo Plano Integral de Desenvolvimento 
embasado nas técnicas modernas de planejamento urbano e coordenação 
urbano-regional. 
Parágrafo primeiro. Só para efeito deste artigo, levar em conta, os dados 
provisionais do XIV Censo Nacional de população elaborado pelo Dane em 
1973. 

                   Ano  

Setor  

1970-
1980 

% 

1980-
1990 

%  

1990-
2000 

% 

2000-
2005 

% 

Agropecuário  4,36  3,07  1,58 1,34 

Mineira  -2,05 17,42  5,06 1,66 

Indústria  5,99   2,95  0,44 2,86 

Construção  5,17   1,93 -1,16 9,81 

Comércio 5,70 2,42 0,79 4,2 

Serviços 6,60 4,10 6,46 2,69 
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Parágrafo segundo. Assinalaram-se as relações que dão a um conjunto de 
municípios as características de área metropolitana e fixaram-se os 
procedimentos para sua organização e administração. (COLOMBIA, 1978, 
tradução livre).61 
 

Portanto, o Presidente da República expediu o Decreto-Lei n.º 3.104, de 14 de 

dezembro de 1979, que ditava normas para a organização e o funcionamento das áreas 

metropolitanas. 
Artigo 1.° As Áreas Metropolitanas são entidades autorizadas pela 
Constituição e organizadas pela Lei, para uma melhor promoção, 
planejamento coordenação do desenvolvimento conjunto e prestação de 
serviços de dois ou mais municípios de um mesmo departamento, dotadas de 
pessoa Jurídica, autoridades e regime especial, autonomia administrativa e 
patrimônio próprio (COLOMBIA, 1979, tradução livre).62 

 

Nesse contexto jurídico, em 1980, instituíram-se cinco áreas metropolitanas: Cúcuta, 

Bucaramanga, Pereira, Medellín e Barranquilla63 até hoje existentes (cf. Figura 3). É 

importante lembrar o que já foi dito, que três dessas metrópoles, Medellín, Barranquilla e 

Bucaramanga, são polos industriais desde a década de 1930 ao passo que não foram 

consideradas, a despeito dos respectivos papéis e projeções econômicas e raios de influência, 

as metrópoles de Cali e Bogotá. 

Posteriormente, a Constituição de 1991, na sua proposta de Organização Territorial, no 

regime Municipal, propôs de maneira implícita, a condição de rede (expressada em relações) 

entre os municípios, para considerar a probabilidade de uma área metropolitana. A 

Constituição declarou: 

 
Artigo 319. Quando dois ou mais municípios tenham relações econômicas, 
sociais e físicas, que deem ao conjunto características de uma área 
metropolitana, poderão organizar-se como entidade administrativa 
encarregada de programar e coordenar o desenvolvimento harmônico e 
integrado do território sob sua autoridade; racionalizar a prestação dos 

                                                        
61 No original: “Artículo 3°. Con el objeto de lograr condiciones óptimas para el desarrollo de las ciudades y de 

sus áreas de influencia en los aspectos físico, económico, social y administrativo, todo núcleo urbano con más 
de 20.000 habitantes deberá formular su respectivo Plan Integral de Desarrollo con base en las técnicas 
modernas de planeación urbana y de coordinación urbano-regional. Parágrafo primero. Para sólo efectos de 
este artículo deben tenerse en cuenta los datos provisionales del XIV Censo Nacional de Población elaborado 
por el DANE en 1973. Parágrafo segundo. Se señalarán las relaciones que dan a un conjunto de municipios las 
características de área metropolitana y se fijarán los procedimientos para su organización y administración.”  

62 No original: “Artículo 1°. Las Áreas Metropolitanas son entidades autorizadas por la Constitución y 
organizadas por la Ley, para la más adecuada promoción, planificación y coordinación del desarrollo conjunto 
y la prestación de servicios de dos o más municipios de un mismo departamento, dotadas de Personería 
Jurídica, autoridades y régimen especiales, autonomía administrativa y patrimonio independiente.” 

63 Nesse aparte definem-se as Áreas Metropolitanas pela identificação do município núcleo, só para efeito de 
resumir o marco principal de delimitação da proposta, mas, em rigor, deveriam enumerar-se os municípios que 
conformam essas áreas. 
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serviços públicos a cargo de quem a integra e, se for o caso, prestar obras em 
comum, do interesse metropolitano (COLOMBIA, 1991, tradução livre).64 

 

De acordo com o previsto pela Constituição, em 1994, formulou-se a Lei n.º 128, “Lei 

Orgânica das Áreas Metropolitanas”, que define:  

 
Artigo 1.º Objeto. As Áreas Metropolitanas são entidades administrativas 
formadas por um conjunto de dois ou mais municípios, integrados ao redor 
de um município núcleo ou metrópole, vinculados entre sim, por estreitas 
relações de ordem física, econômica e social, que para a programação e 
coordenação de seu desenvolvimento e para a racional prestação de seus 
serviços públicos, requer uma administração coordenada (COLOMBIA, 
1994, tradução livre).65 
 

Então, por lei, as Áreas Metropolitanas são entidades administrativas, não 

territoriais,66 têm o caráter de entidades “supramunicipais”, não pertencem à estrutura 

administrativa de nenhum dos municípios que agrupa, não são entidades descentralizadas, 

mas é designada pessoa jurídica de direito público, autonomia administrativa, patrimônio 

próprio, autoridades e regime especial. Essa condição propicia uma liberdade de decisão e 

investimento no território.  

Nesse marco legal, a conformação inicial das áreas metropolitanas são entes 

administradores e de controle de serviços públicos, mas posteriormente elas adquiriram novos 

desafios no processo da descentralização, gestão do território, a política de desenvolvimento, 

autoridade no transporte metropolitano e o controle ambiental.67  

O fenômeno urbano e metropolitano na Colômbia tem respondido a uma dinâmica 

econômica de escala global e nacional, uma dinâmica política e social, que gerou um 

acelerado crescimento da população nas áreas urbanas, aumento dos serviços urbanos e a 

infraestrutura, mas também aumento nas demandas de serviços de saneamento, saúde, 

educação, transporte e habitação. Assim, o governo nacional, dentro da política de resolver a 

                                                        
64 No original: “Artículo 319. Cuando dos o más municipios tengan relaciones económicas, sociales y físicas, 

que den al conjunto características de un área metropolitana, podrán organizarse como entidad administrativa 
encargada de programar y coordinar el desarrollo armónico e integrado del territorio colocado bajo su 
autoridad; racionalizar la prestación de los servicios públicos a cargo de quienes la integran y, si es el caso, 
prestar en común algunos de ellos; y ejecutar obras de interés metropolitano.” 

65 No original: “Artículo 1o. Objeto. Las Áreas Metropolitanas son entidades administrativas formadas por un 
conjunto de dos o más municipios integrados alrededor de un municipio núcleo o metrópoli, vinculados entre sí 
por estrechas relaciones de orden físico, económico y social, que para la programación y coordinación de su 
desarrollo y para la racional prestación de sus servicios públicos requiere una administración coordinada.” 

66 As entidades territoriais são os municípios, departamentos, distritos e territórios indígenas que têm autonomia 
para a gestão de seus interesses.  

67 A Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) cumpre funções de autoridade ambiental na área urbana. 
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problemática urbana, institucionaliza o fenômeno metropolitano, que se concretiza em 1980 

com a criação das áreas metropolitanas.  

 

2.2 DO PLANEJAMENTO À OBSOLESCÊNCIA NA HISTÓRIA DE MEDELLÍN E SUA 

REGIÃO METROPOLITANA 

 

Medellín e sua região metropolitana, no contexto geográfico, apresentam as 

universalidades e particularidades do processo de reprodução do espaço urbano. A cidade de 

Medellín e sua RMVA, analisadas à luz do entendimento do espaço, como um conjunto de 

sistemas de objetos e de ações indissociavelmente articulados (SANTOS, 2006), comportam 

historicamente territórios e configuram paisagens.  

Medellín localiza-se na região Andina da Colômbia, em um vale interandino, chamado 

Valle de Aburrá, na cordilheira central. O Valle de Aburrá está ocupado por dez municípios 

(Mapa 2), com processos de conurbação e uma população aproximada de 3.593.974 

habitantes em 2011.  

Com uma artéria fluvial no centro do vale, o Rio Medellín ou Rio Aburrá,68 cruza a 

região de sul a norte, condicionando a conformação do vale, por uma série de córregos ao 

longo do seu percurso e com uma topografia irregular, que oscila entre 1.300 e 2.800 metros, 

como se visualiza na Figura 4. Na zona plana, localiza-se o maior adensamento urbano da 

região em razão da existência de restrição morfológica para sua ocupação.  

 

                                                        
68 Nome herdado da tribo Aburráes, tribo indígena que ocupava o vale quando os espanhóis chegaram. 
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Mapa 2 – Localização da região metropolitana do Valle de Aburrá 

 

        Fonte: Adaptado da base cartográfica disponibilizada pela Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2009.  
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Figura  4 – Modelo de elevação digital da região 
metropolitana do Valle de Aburrá  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Universidad Nacional de Colombia (2009, libro 2, cap. 2, p. 34). 

 

A artéria fluvial como elemento ordenador da RMVA foi alinhada e canalizada, para 

aproveitar seu solo, nas três primeiras décadas do século XX.69 Seus meandros originais 

foram cortados nas duas beiras para o estabelecimento das grandes indústrias da região, 

aproveitando o caudal do rio para dissolver e dispor suas águas poluídas.  

Na Fotografia 8 e no Mapa 3, podem-se observar os meandros do rio e as áreas sem 

urbanizar em razão de alagamento. As práticas de uso e ocupação do solo urbano são 

testemunhas das contradições e mostram como a natureza inicial foi transformada na lógica 

dos novos usos, gerando espaços para o consumo e riscos socioambientais.  

 

                                                        
69 No período 1890-1925, começam as obras de alinhamento. 
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Fotografia 8 – Processo de alinhamento do Rio Medellín na metade 
do século XX 

 
Fonte: Mejía (1942-1945).  

 

Esse vale está assentado sobre jazidas minerais, de grande importância econômica, 

desde a colonização, as quais deram suporte a todo o processo de ocupação da bacia 

hidrográfica e definiram a cidade e seus arredores. A forma como o processo produtivo 

realizou-se imprime cicatrizes aparentes e estruturais. Essas cicatrizes, em diferentes escalas 

da sua gênese e metamorfose, configuram verdadeiros desafios na contemporaneidade, pelos 

sucessivos desastres nas encostas e vales indevidamente ocupados (em 2007, havia 31.195 

habitações em zona de risco não recuperável na zona urbana de Medellín),70 remodelados ou 

recortados por diversos processos econômicos. 

                                                        
70 Em uma habitação, pode viver uma ou mais famílias, o que representa maior número de pessoas; nesse caso, 

as 31.195 habitações representam 150.000 pessoas (ALCALDÍA DE MEDELLÍN, 2007b).  
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Mapa 3 – Contexto físico e natural da cidade de Medellín no período 1900-1920 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Adaptado da base cartográfica disponibilizada pela Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2009.  
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Essa condição natural confronta-se com a história ocidental dos colonizadores na 

cidade de Medellín e remete-se aos marcos da ocupação iniciada no século XVII. Os 

assentamentos construíram-se, também, culturalmente à custa de grupos indígenas que 

emprestam o nome Aburrá ao vale.  

O primeiro assentamento foi registrado pelo espanhol Jerónimo Luis Tejelo, em 1541, 

com o nome do santo daquele dia, ou seja, “San Bartolome”.71 A população indígena foi 

posteriormente expulsa, no período 1541-1675. Nesse último ano foi erigida a “Villa de 

Nuestra Señora de Candelaria de Medellín”;72 a partir da qual, foram outorgadas terras, 

construídas igrejas e estabelecidas grandes áreas para a atividade pecuária. O centro da vila 

nasceu inicialmente no sul do vale em um lugar chamado San Lorenzo, sendo na sequência 

trasladado para o “sitio de Aná”, na margem direita do rio, onde hoje se localiza o Parque de 

Berrío.  

Alguns cronistas expõem que a escolha do lugar foi por ter abundante água potável, 

principalmente no Córrego Santa Elena (posteriormente foi identificado o local para a 

captação do aqueduto municipal no lugar chamado “La Toma”) e seus afluentes e por estar 

afastado da dinâmica de alagamento do rio. Assim, a condição natural do vale limitou, 

inicialmente, o processo de urbanização na nascente vila. 

No assunto político, é necessário expor que Medellín, como capital do atual estado de 

Antioquia, assumiu essa posição em 1853, quando no contexto federativo nacional foram 

emancipadas as províncias e instituídos os novos estados, dentre esses o Novo Estado 

Soberano de Antioquia,73 cuja capital era Medellín, levando a uma ordem maior a antiga vila. 

Posteriormente, no contexto da recente capital e da Revolução Industrial da Europa e dos 

Estados Unidos, houve importantes transformações políticas, culturais e econômicas na 

cidade, particularmente na indústria do aço e do transporte. Sua localização foi estratégica no 

século XIX, como cruzamento de caminhos entre os vales dos dois rios principais da 

Colômbia, o Rio Cauca e o Rio Magdalena (como visto na Figura 3), que permitiu um fluxo 
                                                        
71 É importante esclarecer que os espanhóis encontraram esse vale por casualidade, já que eles estavam 

procurando outro vale dotado de maior riqueza mineral, o atual Vale de Arví. Por informação da população do 
sul do país, existia um vale grande, rico e muito povoado que estava do outro lado da “cordillera de las sierras 
nevadas”, que hoje se chama cordilheira Central (VÉLEZ ESCOBAR; BOTERO PÁEZ, 1997). Segundo esses 
autores, Arví era uma legenda dos espanhóis, de um vale de muita riqueza, mas não existe registro de sua 
descoberta.  

72 O Governo de Aguinaga (1675) colocou o nome de Medellín em honra do presidente do Conselho de Índias 
Pedro Portocarrero, Conde de Medellín (ÁLVAREZ MORALES, 1996). 

73 Esta denominação definia as soberanias regionais que conformavam o Estado Federal, que se consolidou na 
Constituição de 1863 como Estados Unidos da Colômbia. O projeto federalista procurava afastar-se das 
estruturas políticas ideológicas coloniais; permaneceu até 1886 quando se declarou a República Unitária e os 
antigos Estados passaram a ser Departamentos, como atualmente se chamam.  
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importante de pessoas e mercadorias, particularmente associadas à atividade mineira e, 

posteriormente, à cafeeira. 

No início do século XX, a cidade encontrava-se num processo de expansão ao longo 

do rio e do vale que o abriga, com destaque para os dois primeiros assentamentos: “sitio de 

Ana” e “sitio de San Lorenzo”. Na área urbana, destacavam-se como eixos construídos 

estruturantes, a linha do trem74 e as Ruas Ayacucho75 e Carabobo76 (eixos-chave para a 

mobilidade intraurbana e interurbana como o bonde de tração animal e o bonde elétrico77). 

Isso marcou um referente no contexto nacional como uma cidade moderna quanto à sua 

proposta de mobilidade.  

Com a inauguração da Estação Medellín (Fotografia 9), no lado sul do centro da 

cidade (Mapa 3), melhorou a comunicação da cidade com Puerto Berrío (porto fluvial do 

Departamento no rio Magdalena), principal eixo comercial do país. Portanto, a área central da 

cidade expandiu-se ao longo do território, pelo lado sul com a chegada do trem e o 

estabelecimento da Praça de feiras Cisneros e pelo lado norte, com a construção da ponte na 

Rua Carabobo sobre o Córrego Santa Elena. Essa expansão da cidade esteve em grande parte 

monopolizada pelo capital comercial – Sociedad Propietaria, Sociedad La Unión, La 

Compañía Belga (NARANJO GIRALDO, 1992).  

 

                                                        
74 A proposta do trem foi concebida em 1866, e para isso foi contratado o engenheiro cubano Francisco Javier 

Cisneros em 1880, e depois de várias dificuldades, o primeiro trecho da linha do trem foi conclusa em 1914. 
75 Atravessa a cidade de oeste-este, onde estava Puerta Inglesa, local que marcava o rural e o urbano da cidade, 

na Colônia chamada “La Calle de la Amargura”, mas depois da Guerra de Independência, recebeu o nome de 
Ayacucho em lembrança da batalha em 1824 (MIRA, 2004). 

76 Além da importância do eixo da ferrovia na história de Medellín, a Rua Carabobo, localiza-se no centro da 
cidade e atravessa de Sul a Norte, foi o eixo norteador da cidade, desde a Colônia. Seus diversos nomes dão 
conta da dinâmica da cidade: El Prado, Paseo Benjamín Herrera, Camellón de Guayaquil, El Carretero, 
Moravia, Calle de los Popo, Camellón del Cementerio, Camellón de las Pisas, La Rambla, La Luneta, La 
Aduana e La Aduana II, La Bayadera e Camino de Bermejal. Seu atual nome foi dado em lembrança do lugar 
situado em território venezuelano, onde foram travadas grandes batalhas contra os espanhóis durante a Guerra 
da Independência (RAMÍREZ MIRA, 2004). 

77 A proposta de bonde elétrico foi imaginada pelo conselho municipal em 1898, mas só foi possível até 1921, 
quando se instalou a planta de energia de Piedras Blancas (ao este da cidade) e com o empréstimo de bancos 
norte-americanos, o banco de Sucre e o banco Alemão-Antioqueno (MÁRQUEZ ESTRADA, 2012).  
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Fotografia 9 – Os trilhos do trem na estação Medellín, olhando para o este da cidade  
 

 
 

Fonte: Lalinde (1922). 
 

 

Dessa maneira incorporaram-se novas terras para a urbanização, valorizaram-se 

setores perto das estações e ao longo dos trilhos, como foi expresso pelo presidente do 

Conselho Municipal de Medellín em 1915: “desenvolvimento da cidade, especialmente pela 

parte ocidental, com motivo das estações do trem, e por outros distintos pontos, tem sido 

surpreendente e adulador nos últimos tempos.” (OSPINA PÉREZ, 1915 apud GONZÁLEZ 

ESCOBAR, 2007, p. 78, tradução livre).78 Assim, os terrenos de propriedade privada alagados 

pela influência das fontes hídricas, foram dessecados para a construção de bairros e o 

estabelecimento de novos prédios particularmente, que atenderam à demanda dos passageiros 

do trem, como os Hotéis Vásquez e Carré, restaurados em 2005 (UPEGUI BENÍTEZ, 2004).  

Desse modo, a cidade de Medellín do início do século X é uma cidade produzida 

técnico-científica e informacionalmente pelo capital, o qual criou objetos e infraestruturas ao 

gosto das exigências sempre renovadas da tecnologia. Os sistemas de mobilidade: o trem, o 

bonde elétrico, o sistema de construção para o dessecamento do solo participaram da 

requalificação de alguns espaços para atender à sociedade, em grande parte, aos interesses do 

capital, incorporando-os às dinâmicas econômicas globais. Assim, a cidade de Medellín 

fragmentou-se desde o início do século XX; por um lado, uns espaços com uma considerável 

                                                        
78 No original: “[…]desarrollo de la ciudad, especialmente por la parte occidental, con motivo de las estaciones 

ferrocarrileras, y por otros distintos puntos, ha sido sorprendente y halagador en los últimos tiempos.”                      
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presença de objetos criados desde a tecnologia (racionalidade dos agentes do capital), que tem 

tornado possível a dominação por parte do mercado em parceria com o Estado; por outro lado, 

uns espaços com outra racionalidade desejada pela mesma população. 

No contexto da urbanização e da industrialização, foi necessário estabelecer algumas 

normas para a localização das novas atividades e os novos moradores. Portanto, surgiu a 

primeira tentativa de planejar o território, o Plano Medellín Futuro, marcado por uma visão 

higienista vigente na Europa. O plano gerou um projeto urbanizador conduzido sob a égide 

dos seguintes princípios: mobilidade, beleza e salubridade. Ainda que os córregos urbanos, na 

maioria, estivessem sem aterrar, já se assumiram algumas decisões de transformação da sua 

condição natural. Por conseguinte, abaixo da visão higienista do plano, a cidade começou o 

processo urbanizador e “modernizador” sob a égide de beleza e salubridade, transformando 

sua condição natural. Como registra Hermes Garcia, viajante no ano 1907: 

 
Medellín tem também, como é natural numa antiga cidade não totalmente 
renovada, ruas estreitas, prédios velhos e bairros com aparência pobre. Ali se 
respira progresso do bom gosto um passo de cada vez, apagara esses 
vestígios, mostrando o corpo da cidade toda, como está seu espírito. 
(HERMES GARCIA apud MORALES PAMPLONA, 2003, p. 134, tradução 
livre).79 

 

Os usos urbanos estavam concentrados na zona plana do vale, mas sua forma (traçado 

espanhol) desconhecia a forma do relevo, os quarteirões não acompanhavam o movimento das 

curvas de nível, como se pode observar no Mapa 3, fenômeno que se repetiu durante todo o 

processo de expansão da cidade, ocasionando situações de risco e eventos de deslizamento.  

Finalmente, nesse início de urbanização da cidade, pode-se afirmar que Medellín do 

início do século XX, no aspecto econômico, descrevia-se desde a atividade mineira, cafeeira e 

a incipiente atividade industrial,80 já vinculadas ao mercado e ao sistema financeiro mundial.81 

É importante anotar que foi capital a mineração, o comércio e o café, que permitiram a 

                                                        
79 No original: “Medellín tiene también, como es natural en una antigua ciudad no del todo remozada, calles 

estrechas, edificios vetustos y barrios de apariencia pobre. El progreso del buen gusto que allí se respira a cada 
paso, borrará esos vestigios, enluciendo el cuerpo de la ciudad toda lo está su espíritu.“  

80 Depois de terminada a Guerra dos Mil Dias 1899-1902, ocasionada pelo enfrentamento irregular dos dois 
partidos tradicionais na Colômbia: exército governamental (conservador) e um exército de guerrilhas (liberais), 
o país ficou arruinado, devastado e foi o presidente da República Rafael Reye, com ajuda do ouro de três 
antioquenos, que impulsionou a economia do país, principalmente a atividade industrial. (POVEDA RAMOS, 
1996). 

81 Segundo o diretório geral da cidade em 1906, sobressaiam a presença no centro da cidade os consulados da 
Alemanha, Bélgica, Espanha, Estados Unidos e a França, e bancos nacionais como Banco de Colômbia, 
Minero, Sucre, e sucursal do Banco Alemão (SILVA, 2003), International Bankink Corporation, Commercial 
Bank of Spanish America Ltda (HOYOS MISAS, 1916).  
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atividade industrial, a qual estabeleceu suas plantas industriais de cigarros, cerveja e têxtil nas 

áreas centrais da cidade. Ao mesmo tempo, também nasceram os bairros da classe operaria no 

centro da cidade. Segundo Poveda Ramos (1996), só as cidades de São Paulo-Brasil, 

Monterrey-México e Buenos Aires-Argentina, registraram um processo industrial tão 

inovador e avançado como o de Medellín.  

A cidade se internacionalizava e sua natureza se transformava, importantes prédios e 

obras foram desenhados e construídos em parceria com a elite antioquenha, particularmente, 

com a “Sociedad de Mejoras y Ornato“ no fim do século XIX, mais conhecida como 

“Sociedad de Mejoras Públicas”, segundo seus membros, como forma de preencher o vazio 

do governo com relação ao civismo e às obras de urbanismo. Dessa sociedade também faziam 

parte alguns estrangeiros.82 Toda ação dessa Sociedade respondia aos interesses das famílias 

de maior renda da cidade, e as normas, os decretos do governo nunca intervieram na estrutura 

interna, pelo contrário concederam-lhe privilégios.  

Essa Sociedade tinha grande influência na transformação da natureza da cidade: o 

aterro de córregos urbanos, a gestão do primeiro plano de aqueduto e esgoto da cidade, 

construção de bairros (Berlin e Villanueva na área central da cidade), impulso e apoio ao 

alinhamento do Rio Medellín, gestão e apoio do aeroporto da cidade, jardim botânico, 

zoológico, dentre outras. Portanto, essa sociedade de interesse privado tem interferido na 

história da cidade nos âmbitos social, físico, educativo e cultural (GARCÍA ESTRADA, 

1999). 

Sem dúvida, a cidade vivia um auge econômico, político e urbanístico, com uma 

grande influência estrangeira e privada marcando um ponto importante na história da cidade, 

não só no âmbito técnico e cultural, senão pela formação de uma nova elite, que tem 

influenciado os interesses da cidade até hoje (GARCÍA ESTRADA, 1997). Assim as áreas 

centrais eram o local do fluxo do capital, mas também da reprodução da vida dos moradores 

(operários), com uma avançada tecnologia que permitiu sua vinculação a outros locais 

nacionais e internacionais, desafiando sua condição topográfica. 

Nas décadas seguintes, a indústria consolidou-se como a principal atividade de 

Medellín e da região metropolitana, ocasionando um considerável deslocamento da população 

rural para as áreas urbanas. Na década de 1940, o processo de urbanização expandiu-se e 

atravessou a margem ocidental do rio. Na Figura 5, nota-se como foi o crescimento da cidade, 

                                                        
82 Em 1918, na cidade de Medellín, moravam 235 estrangeiros: espanhóis 47 (a maioria pertencente a 

comunidades religiosas); franceses 28; estadunidenses 6; alemães 24; ingleses 24 e de outras nacionalidades 
como suíços, belgas, costa-riquenhos (GARCÍA ESTRADA, 1997). 
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desde 1770 (área azul na Figura) até 1932, como se expandiu ao redor da área central 

(margem direita do rio) e ao longo do Córrego Santa Elena, estruturante hídrico importante na 

urbanização da cidade.  

 
Figura 5 – Planos da cidade e sua expansão em 1932 
 

 
 
Fonte: Archivo Histórico de Medellín (1932). 

 

Na Figura 6, percebe-se o início do processo de urbanização na margem esquerda do 

rio. Esse processo de espraiamento passará a ser regulado e orientado na década de 1950, 

através das diretrizes do Plano Piloto já mencionado, e virá a definir a morfologia e dinâmica 

imobiliária da metrópole até o terceiro quartel do século XX.  

Após o auge industrial de Medellín e arredores, em meados do século XX, o complexo 

urbano estabelecido e o desenho proposto confrontam-se com a crise econômica do fim da 

década de 1970. Emergem demandas resultantes da busca de rearranjos sociais, econômicos e 

políticos com forte reflexo na estrutura e dinâmica urbana, a exemplo do plano de mobilidade 

que permitiu a construção de uma malha urbana contínua entre Medellín e os municípios 

vizinhos.  
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Figura 6 – Planos da cidade e sua expansão em 1944 

 
Fonte: Botero Herrera (1996, p. 333). 

 
 

Portanto, a região experimentou o maior processo de urbanização. Na Tabela 3, 

apresenta-se o crescimento da população e sua dinâmica, em Medellín e sua região 

metropolitana. A população urbana em 1938 era de 164.773 habitantes, crescendo para 

1.475.740 habitantes em 1973, ou seja, um aumento de 795% em trinta e cinco anos, e no 

período 1973-2011, um crescimento de 130%. A porcentagem da população nas áreas urbanas 

passou de 67% a 95% no período 1938-2011, revelando um marcado crescimento e 

adensamento nas zonas urbanas, principalmente nas ladeiras do vale.  

Acompanhando esse processo, desde o fim da década de 1960 e durante a década de 

1970, o escritório de planejamento de Medellín, sob a gerência do engenheiro Rodrigo Salazar 

Pineda, concebe a mobilidade para a região metropolitana, com o projeto “Espinha Dorsal do 

Valle de Aburrá”, levando em conta o Rio Medellín, como o principal referente, chamado 

como o “corredor multimodal”. 
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Tabela 3 – População da região metropolitana do Valle de Aburrá no período 1938-2011 

Ano Total Área Urbana  Restante (1) % urbano 

1938  246.025 164.773 81.252 67,0 

1951  499.861 397.738 102.180 79,6 

1964  1.110.908 978.324 132.584 88,1 

1973 1.613.910 1.475.740 138.170 91,4 

1985 2.121.174 2.008.292 112.882 94,7 

1993 2.689.798 2.503.238 186.560 93,1 

2011(2) 3.593.974 3.414.517 181.468 95,0 

Fonte: Adaptado do Departamento Administrativo Nacional de Estadística.   
 
(1) Segundo o Dane, o restante representa a população nas áreas rurais. 
(2) Os anos citados são dados do censo com exceção de 2011 que é uma projeção do censo de 2005 
 

Esse projeto mudou consideravelmente o sistema de mobilidade da cidade e da região 

metropolitana. O projeto considerou vários aspectos, que vincularam a região com o território 

nacional. Entre as propostas estavam: finalizar o alinhamento do rio e um sistema de 

despoluição das suas fontes, estradas regionais, plano de pontes, rede de esgotos, redes 

elétricas, linha de transporte massivo urbano, linha de transporte massivo (expresso), trilhos 

do trem nacional e sua linha doméstica (SALAZAR PINEDA, 1984, 1989). 

Esse plano contemplou a hierarquia das estradas, permitindo o caminho da estrada 

ocidental do país, a mobilidade ao longo do rio e a proposta do trem nacional de carga e de 

passageiros (retomando os trilhos do antigo trem), trem urbano ou metrô de passageiros, e 

trem suburbano ou metrô de passageiros. Assim, a ideia do metrô para a cidade e a região foi 

proposta na década de 1970 com o apoio técnico estrangeiro, Bélgica e França, em 1977 

(SALAZAR PINEDA, 1984, 1989).  

No fim da década de 1980, o deslocamento das indústrias para outras regiões (Planalto 

do Oriente Antioquenho), e fechamento de outras, acelerou o processo de conversão de uma 

cidade industrial para uma cidade orientada para os serviços. Em 1985, construiu-se o 

aeroporto internacional na mesma região para onde se deslocaram as indústrias, região 

chamada por alguns planos “o segundo andar do Valle de Aburrá”.  

Na mesma década, realizou-se o Plano integral de desenvolvimento, como resposta à 

preocupação pelo crescimento acelerado da população em áreas urbanas e à carência de solo 

para expansão em razão das condições topográficas. Esse plano foi o primeiro documento de 
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caráter metropolitano; analisou os tópicos do desenvolvimento, identificou as potencialidades 

e limitações da região, estabeleceu seis estratégias para o melhoramento da qualidade de vida 

da população: integração de ações, promoção e desenvolvimento de atividades produtivas 

diversificadas, ações referentes ao uso do solo urbano e rural metropolitano, ações de 

melhoramento da infraestrutura de mobilidade e comunicações, aumento da dotação de 

serviços coletivos e fortalecimento das comunidades (ÁREA METROPOLITANA DEL 

VALLE DE ABURRÁ, 2002).  

Ao mesmo tempo, especialmente na cidade de Medellín, vivenciou-se o agravamento 

econômico oportunizado pela emergência do narcotráfico,83 estabelecendo redes e 

configurações que marcam definitivamente o processo de urbanização, seja do ponto de vista 

físico, seja social. 

A segregação socioespacial, as edificações, as redes, o jogo de influência e poder, a 

insegurança são ingredientes que passam a ser signos da própria cidade projetando-a além dos 

seus limites e fronteiras. Destaca-se, nessa década, a Lei n.º 9 de 1989, de reforma urbana, que 

tentou reestruturar o planejamento, com a introdução no Plano de Desenvolvimento 

Municipal, interligando instrumentos de gestão e de financiamento do desenvolvimento 

urbano (SALAZAR FERRO, 2010). 

No conjunto das iniciativas de planejamento até agora expostas, destaca-se a década 

de 1990 como a mais importante quanto ao processo de planejamento e de questões 

ambientais no país e na cidade de Medellín. Com a nova Constituição de 1991, o município 

converte-se na unidade fundamental da divisão político-administrativa do Estado, define-se a 

criação da lei ambiental84 e de ordenamento territorial,85 dentre outras. Nesse contexto 

normativo os municípios formularam os primeiros planos de ordenamento, e surgiram vários 

planos no marco municipal e metropolitano. Para a pesquisa, revisaram-se e analisaram-se 23 

planos (APÊNDICE B): de mobilidade, ambiental, estratégico, de bacias hidrográficas, dos 

morros, de espaço público, resíduos sólidos, de risco, dentre outros, e em distintas escalas, 

respondendo a interesses públicos e privados. Assim, Medellín e sua região metropolitana 

                                                        
83 Na década de 1980, registrou-se o auge do negócio das drogas, mas foi a partir da década de 1970, com a 

“bonança marimbera” (economia agrária de ciclo curto que permitiu a primeira grande comercialização de 
maconha na Colômbia, entre colombianos e gringos) da Sierra Nevada de Santa Marta (Norte do país), 
impulsionou-se a comercialização e a acumulação de grandes fortunas. Segundo Betancourt e Garcia (1994), o 
negócio da droga foi uma fusão de elementos ancestrais e modernos, ou seja, a máfia colombiana não parece 
por si mesma, ela se relaciona com a crise econômica e social, que permitia o ascenso social e econômico. 

84 Lei n.º 99 de 1993. 
85 A Lei n.º 388 (COLOMBIA, 1997) promoveu os primeiros planos de ordenamento territorial municipal, os 

quais deveriam promover o desenvolvimento econômico do município em harmonia com o meio ambiente e as 
tradições históricas e culturais. Esse tema será aprofundado mais à frente. 
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como nomoespaço têm um amplo espectro de normas, planos e instrumentos de gestão do 

território, particularmente nas últimas duas décadas, que tentam desde diversas perspectivas, 

principalmente a ambiental (12 dos 23) e a estratégica (7 dos 23 planos), ordenar o território. 

O território metropolitano, a partir de alguns dos planos, deve ser consolidado como 

uma região integrada e integradora, caracterizada pela competitividade (1997), mas também 

como uma ecorregião metropolitana educadora, governável, sustentável, confiável e integrada 

socialmente (2002). Ao mesmo tempo, deve conceber a bacia como elemento constitutivo do 

sistema urbano (2005), integrando os bens patrimoniais através do espaço público (2006), 

garantindo o fluxo das pessoas e mercadorias com o melhoramento das condições de 

mobilidades (2006), procurando a construção sustentável da região (2010) e contribuindo para 

seu desenvolvimento (2012). 

Conforme o exposto, as práticas de uso e ocupação e de planejamento do solo urbano, 

evidenciam historicamente os processos sociais, políticos, econômicos, naturais e técnicos da 

cidade, especialmente na escala municipal de Medellín e regional metropolitana. 

Na Figura 7, faz-se uma síntese do percurso histórico do planejamento, mostrando a 

relação dos processos econômicos mundiais com as iniciativas de planejamento nacional 

(leis), regional (planos metropolitanos) e local. A cidade de Medellín e sua região 

metropolitana teve mudança na atividade econômica durante o século XX.  

Desde a visão higienista do início do século XX, com princípios de mobilidade, beleza e 

salubridade, passando pela visão funcionalista e economicista da metade do século, a visão 

estratégica na década de 1970 e o ambientalismo dos últimos anos, os processos de 

planejamento na cidade de Medellín e sua região metropolitana têm consolidado o fenômeno 

da estetização da natureza, tornando-a obsoleta de acordo com os interesses do capital em 

cada contexto histórico. Para isso, a tecnologia tem desempenhado um papel fundamental 

para o cumprimento desse objetivo, dotando os espaços de objetos e infraestruturas que 

permitem ao capital sua sociometabolização no espaço. 
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Figura 7– Alguns marcos do processo de planejamento que afetaram e afetam a cidade 
de Medellín e sua região metropolitana 
 

 
     

Fonte: Autoria própria, com base na leitura dos planos citados e registrados nas referências. 

 

2.2.1 Instrumentos de intervenção de gestão da reprodução do espaço urbano na 

Colômbia e Medellín: processos de revitalização 

 
A cidade estende-se de forma vertical e horizontal pelo espaço, submetendo a 

natureza dentro da lógica mercantilista. Na história da cidade de Medellín, as fontes hídricas 

foram aterradas e canalizadas sob a égide do modelo higienista, as ladeiras modificadas, 

atendendo aos interesses dos agentes imobiliários e dos proprietários dos meios de produção, 

com a finalidade de gerar solo para urbanizar especificamente para a população de classe 

média e alta. 

Na Colômbia, os instrumentos de gestão, particularmente de natureza fiscal, como 

imposto predial e de obtenção do solo por meio de expropriação, são estabelecidos desde as 

primeiras décadas do século XX. Mas a Lei n.º 9 de 1989 propõe uma série de instrumentos 
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de gestão, como alienação voluntária, expropriação, de renovação urbana, banco de terras, 

integração e reajuste de terras, bônus, nota promissória de reforma urbana, dentre outros. Esse 

grupo de instrumentos não guardou coerência com o Plano de Desenvolvimento Municipal, 

portanto, os instrumentos definidos implicaram dificuldades de ordem técnica e normativa 

(SALAZAR FERRO, 2010). 

A autonomia e a descentralização municipal trazida pela Constituição de 1991 

suscitaram novos desafios no âmbito municipal como a formulação dos Planos de 

Ordenamento Territorial (POT) e os Planos de Desenvolvimento, implicando uma nova 

formulação dos direitos urbanísticos sobre o solo, com a consequente obrigação dos 

proprietários sob a égide da função pública e ecológica da propriedade. 

Por um lado, o Plano de Desenvolvimento definido pela Lei n.º 152 de 1994,86 é 

proposto pelo prefeito eleito embasado no seu plano de governo, com uma vigência de quatro 

anos, principalmente de caráter setorial e programático do orçamento do município 

(SALAZAR FERRO, 2010). De outro lado, o POT segundo a Lei n.º 388 de 1997, é um 

instrumento com um enfoque principalmente de ordenamento urbano, com uma vigência de 

doze anos. O POT tem como marco ordenador o solo, definindo normas estruturais, gerais e 

específicas. No plano, diagnostica-se o território do município e determinam-se as parcelas do 

território que precisam de ações urbanísticas, projetos e instrumentos (SALAZAR FERRO, 

2010).  

De acordo com o modelo de ordenamento, a administração municipal utiliza os 

instrumentos definidos pela norma que suportam as ações urbanísticas, na lógica dos 

processos de “revitalização”, “renovação”, reabilitação e requalificação urbana,87 que 

permitem a mudança da estética da cidade, modificando a aparência e supondo a ideia do 

novo, ou seja, as “velhas novidades”.  

Com a finalidade de desenvolver o modelo de ordenamento, definem-se diversos 

instrumentos de gestão. No Anexo B, observam-se os diversos instrumentos na normativa 

colombiana. Para fins da análise, nesta seção, explicam-se três desses instrumentos de ação do 

setor público: Planos Parciais (como um dos instrumentos mais usados), Planos Especiais 

(definiu-se um plano especial para o centro da cidade) e Projetos urbanos integrais, como a 

                                                        
86 Estabelece os procedimentos e mecanismos para a elaboração, aprovação, execução, seguimento, avaliação e 

controle dos planos de desenvolvimento dos prefeitos eleitos. 
87 Segundo o dicionário Houaiss Eletrônico, revitalizar é insuflar nova vida ou vigor; renovar é ficar melhor, com 

aparência, vigor, de novo; reabilitar é recuperar a capacidade, estima ou saúde perdidos; requalificar é atribuir 
qualidade novamente a algo (HOUAISS, 2007). 
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intervenção urbanística mais usada e promulgada internacionalmente nos últimos oito anos na 

cidade de Medellín.  

O primeiro é o instrumento de gestão chamado Plano Parcial, criado pela Lei n.º 

388/1997 e regulamentado pelo Decreto n.º 2.181 de 2006. O Plano Parcial é o instrumento 

por meio do qual se desenvolvem e complementam-se as disposições dos POT, para áreas 

determinadas do solo urbano e de expansão urbana, de acordo com os tratamentos 

urbanísticos. Os tratamentos urbanísticos para o solo urbano e rural são definidos pelo 

Decreto n.º 2.181. 

Dessa maneira, os tratamentos urbanísticos para o solo urbano são a) 

desenvolvimento; b) renovação urbana; c) redesenvolvimento; d) consolidação; e) 

conservação; f) melhoramento integral.  

Desenvolvimento – Áreas Urbanizáveis ou com possibilidade de construir, localizadas 

no solo urbano e de expansão. Definem-se as condições de desenvolvimento de zonas de 

expansão que não estão incorporadas na malha urbana e apresentam oportunidades para isso, 

de acordo com as previsões de crescimento da cidade. 

Renovação urbana (derivada da definição estabelecida na Lei nº 9/1989) – promover 

importantes transformações em zonas que cumprem um papel fundamental na consolidação 

do modelo de ordenamento e no cumprimento dos objetivos do plano de ordenamento 

territorial e por deterioração ambiental, física ou social, conflito funcional interno ou com seu 

entorno imediato, requerem dessa transformação físico-espacial e socioeconômica, para 

aproveitar seu potencial. 

Redesenvolvimento – orientar processos de transformação já iniciados ou criar outros 

nas zonas com localização estratégica de acordo com os objetivos de ordenamento propostos 

pelo Plano. 

Consolidação – consolidar os usos do solo e os valores urbanísticos, ambientais ou 

paisagísticos que se apresentam e corrigir o déficit que afeta seu adequado funcionamento.   

Conservação – reconhece diferentes níveis proteção do patrimônio histórico, cultural, 

urbanístico e arquitetônico, desde os mais estritos até o nível de manter as condições 

existentes e potenciá-las. 

Melhoramento integral – corresponde a Áreas de Desenvolvimento Incompleto e 

Inadequado; estão orientadas a lograr a integração socioespacial, a equidade e a inclusão 

social dos assentamentos humanos (ALCALDÍA DE MEDELLÍN, 2007a).  

Esse instrumento tenta abranger dois objetivos fundamentais: superar o 

desenvolvimento lote a lote e repartir equitativamente as cargas (solo e construção de 
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infraestrutura, equipamentos e espaço público) e benefícios (área de construção vendável) 

entre os diferentes proprietários dos lotes do Plano Parcial (SALAZAR FERRO, 2010).  

Em dezembro de 2012, a cidade de Medellín tinha 31 planos parciais aprovados 

(segundo o POT, há 71 polígonos para ser desenvolvidos com planos parciais), em várias 

zonas da cidade, públicos e privados. Destacam-se os planos vinculados aos antigos lotes das 

indústrias, definidos como redesenvolvimento, permitindo a mudança do uso de industrial ao 

residencial, principalmente para a população de média e alta renda.  

Na área central da cidade, têm-se aprovado oito planos, cinco de renovação urbana, 

dois de redesenvolvimento e um de desenvolvimento. Dessa maneira, a área central é a que 

tem maior número de planos aprovados como será analisado na seção 3.  

Esses planos parciais da cidade definidos principalmente sob o modelo de “re” 

vitalizar, habilitar, qualificar ou renovar, na cidade de Medellín, complementam-se com 

outros planos: os Planos Especiais. Esse instrumento foi proposto pelo plano de 

desenvolvimento do prefeito no período 2004-2007.  

Como instrumento complementário ao POT, os planos especiais podem ser: temáticos, 

que detalham aspectos específicos do ordenamento territorial como mobilidade, patrimônio, 

espaço público, serviços públicos; planos especiais territoriais no solo urbano, que formulam 

propostas de estruturação de grande parte do solo urbano e os planos especiais rurais que 

reordenam porções do solo rural para fixar condições específicas para seu desenvolvimento 

(ALCALDÍA DE MEDELLÍN, 2005).  

 Dos planos especiais no solo urbano, destacam-se: plano especial do centro da cidade 

(a se aprofundar na seção 3), plano especial do Poblado (no Sul), plano especial de proteção 

patrimonial e plano especial de espaço público e equipamento (Quadro 3).  

É importante assinalar que no plano de proteção patrimonial ressalta-se o bairro Prado, 

localizado na área central da cidade, que embora seja o único setor da cidade previamente 

considerado como de “conservação arquitetônica e urbanística” desde 1990, não tinha uma 

normativa efetiva para orientar sua transformação (ALCALDÍA DE MEDELLÍN, 2006). 
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Quadro 3 – Planos especiais referidos à zona urbana na cidade de Medellín 

Plano Objetivo 

Plano Especial do Centro Melhorar a qualidade urbanística e ambiental do centro, e a 
recuperação do seu significado e da sua capacidade de 
convocar todos os setores sociais da cidade metropolitana, 
mediante integração coerente das diversas intervenções em 
gestação e a proteção e potenciação do seu patrimônio 
cultural  

Plano Especial de ordenamento de 
El Poblado 

Procurar, criar, melhorar e recuperar o espaço público para a 
cidadania, com quatro aspectos prioritários: mobilidade, 
espaço público, meio ambiente e uso e ocupação do solo 

Plano Especial de espaço público e 
equipamento 

Definir o norte, em termos de gerar, recuperar e potenciar 
para a cidade um sistema de espaço público, que integre de 
maneira harmônica os valores ambientais que dão uma 
qualidade especial e diferenciadora a Medellín 

Plano Especial de proteção 
patrimonial 

Identificar, valorar, proteger, conservar, e garantir a 
permanência dos bens culturais imóveis no território 
municipal.  

Fonte: Autoria própria. 
 

Com esses dois instrumentos de gestão, planos parciais e especiais, podem-se observar 

múltiplas realidades e interesses em uma área da cidade, a área central, sendo a mobilidade, o 

espaço público e o patrimônio, algumas das preocupações atingidas pelos planos. 

O último instrumento de gestão é o PUI, instrumento técnico para a intervenção física 

integral criada pela prefeitura de Medellín (2004-2007), com uma equipe de gestão para a 

participação comunitária, colocando todas as ferramentas de desenvolvimento 

simultaneamente na área de intervenção, principalmente obras de arquitetura e urbanismo. O 

primeiro foi realizado na zona nordeste da cidade (ECHEVERRI, 2008). 

Deu-se prioridade aos quatro PUI para as zonas da cidade com alto nível de pobreza, 

com o menor índice de desenvolvimento humano e, segundo o mapa de estratificação, em 

áreas de estratos um e dois, como se pode observar na Figura 8, nas zonas mais altas do vale 

(noroeste, centro-este e centro-oeste) e na zona de influência do metrocable (PUI nororiental). 

Essa proposta urbanística teve como principais intervenções a construção de calçadas, 

arborização, limpeza de fachadas, parques, dentre outras, dando uma nova “imagem” à 

cidade, como mostram as Fotografias 10 e 11.  

A proposta de intervenção urbana tem-se convertido em modelo para várias cidades do 

país e latino-americanas como Lima (Peru) e Rio de Janeiro (Brasil), ainda que na cidade de 

Medellín não se tenha conseguido consolidar um projeto de cidade, já que o prefeito eleito 
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(2012-2015) abandonou os PUI como projetos de intervenção urbana, criando projetos 

bandeira como os “cinturões verdes” já mencionados. 
 

Figura 8– Localização dos projetos urbanos integrais na cidade de Medellín 

 
Fonte: Alcaldía de Medellín (2010). 

 
Fotografia 10 – Zona de influência do metrocable antes 
da intervenção do PUI, Medellín, zona nordeste, 2005  

 
Fonte: Alcaldía de Medellín (2010). 
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Fotografia 11 – Zona de influência do metrocable depois 
da intervenção do PUI, Medellín, zona nordeste, 2006 

 

 
Fonte: Alcaldía de Medellín (2010). 

 

Diante do exposto, na lógica de tornar novos os espaços, melhorar a qualidade e mudar 

a aparência no espaço urbano da cidade de Medellín, os exemplos são múltiplos. As 

intervenções feitas em diferentes momentos e, às vezes, no mesmo lugar, têm determinado 

uma cidade de retalhos e conseguido mudar a estética da natureza da cidade de acordo com os 

palcos que se precisem: “cidade competitiva”, “cidade humana”, “cidade segura”, “cidade 

educada”, dentre outras.  

Essa transformação, no entanto, não tem denotado uma mudança significativa das 

condições qualitativas da cidade; condições que se referem, principalmente, à qualidade de 

vida da população, mitigação de riscos (deslizamentos, enchentes), melhores condições de 

emprego e segurança. Essa afirmação evidencia-se nas notícias dos jornais. Segundo a mais 

recente, de 11 de março de 2013, em um fim de semana, registraram-se 40 homicídios; dentre 

esse número, só em Medellín foram 30 homicídios (VIOLENCIA..., 2013). É importante 

salientar que essa situação ocorreu apesar do plano salva-vidas lançado pela Prefeitura em 25 

de setembro de 2012, com o objetivo de combater a venda de substâncias psicoativas, invasão 

do espaço público, pirataria, tráfico de pessoas e os homicídios.      

O Plano Piloto de Vida, Segurança e Convivência para o Centro de Medellín: 
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[...] contempla ações para melhorar a mobilidade, controle de 
estacionamento, mobilidade de pedestres e controle de álcool. Por sua parte, 
desde a Subsecretaria de espaço público, está o controle de vendedores, 
verificação de carteira de identificação e intervenções de limpeza e ornato 
para o que se disporá hidrolavadora, tintura, carpas e cartaz. Também se 
realizarão atividades para o controle de estabelecimentos abertos ao espaço 
público, aplicar-se-ão sanções por inadequada disposição do lixo e se 
prestarão os serviços dos programas que a Administração Municipal já 
desenvolve com os moradores de rua. (ECHEVERRI, 2012, tradução 
livre).88 

 
 

Por conseguinte, a estética da natureza da cidade muda permanentemente na sua 

aparência, tanto por investimento público como privado. No entanto, a cidade acorda na sua 

dinâmica natural (vale estreito), e em um período curto, manifesta-se além de sua aparência. 

Uma das manifestações dessas contradições entre a embalagem e o conteúdo ocorreu em 

novembro de 2011 com o desbordamento do Córrego La Presidenta, como se observa na 

Fotografia 12. Córrego localizado no sul da cidade (bairro El Poblado), sobre o qual a 

prefeitura construiu um parque linear em 2007, com um investimento de 10.500 milhões de 

pesos (aproximadamente R$ 10,5 mil), com uma intervenção exclusivamente de 

embelezamento (Fotografia 13), como consta nos relatórios da prefeitura (ALCALDÍA DE 

MEDELLÍN, 2009). 

 
No parque La Presidenta constroem-se caminhos para pedestres, três pontes 
para pedestres sobre o córrego, para garantir a conexão entre os dois lados 
do parque. Igualmente dota-se de mobiliário urbano, praça, iluminação, 
jardineira, um balcão e o plantio de cento e vinte e sete árvores. 
(ALCALDÍA DE MEDELLÍN, 2009, p. 5, tradução livre).89 
 

Em vista disso, reitera-se que uma parcela do investimento público na cidade faz-se na 

lógica de embelezar e gerar espaços para o consumo, enquanto persistem situações de risco, 

pela mesma dinâmica de urbanização, que continuamente provoca afetação na população e na 

infraestrutura.  

                                                        
88 No original: “[...] contempla acciones para mejorar la movilidad, control de estacionamiento, movilidad de 

peatones y control de embriaguez. Por su parte desde la Subsecretaría de Espacio Público está el control de 
venteros, verificación de carnés, e intervenciones de aseo y ornato, para lo cual se dispondrá de hidrolavadoras, 
pintura, carpas y vallas. También se realizarán actividades para control de establecimientos abiertos al público, 
se aplicarán sanciones por indebida disposición de basuras, y se ofrecerán los servicios de los programas que 
ya la Administración Municipal adelanta con habitantes de calle.”  

89 No original: “En El Parque La Presidenta se construyen senderos peatonales, además de três puentes para 
peatones sobre la quebrada La Presidenta, para garantizar la conexión entre ambos costados del parque. 
Igualmente se dotará de mobiliario urbano, plazoletas, iluminación, jardineras, un mirador y la seimbra de 127 
arboles.” 
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Fotografia 12 – Desbordamento do Córrego La Presidenta 
no sul na cidade de Medellín, nov. 2011 

 

 
Fonte: Guarín Toro, 2012.  

 
Fotografia 13 – Parque linear sobre o Córrego La Presidenta no sul da cidade de 
Medellín, jun. 2009 

 
   Fonte: Jaramillo (2009).  
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2.3 A ESTÉTICA DA NATUREZA COMO MERCADORIA NA CIDADE DE MEDELLÍN 

E SUA REGIÃO METROPOLITANA 

 

Como foi explicado, no contexto do nomoespaço, Medellín e sua RMVA têm 

características particulares no que concerne às instituições governamentais para sua 

administração, planejamento e gestão. De um lado, estão os municípios como entidades 

fundamentais da divisão político-administrativa do Estado (COLOMBIA, 1991, art. 311). De 

outro lado, a Área Metropolitana del Valle de Aburrá  como entidade governamental 

planejadora e ambiental da área urbana, e Corantioquia, como autoridade ambiental nas áreas 

rurais dos municípios da RMVA (exceto Envigado onde também interfere no urbano). 

A divisão da gestão entre o rural e urbano desconhece a dinâmica do território e 

particularmente das fontes hídricas, que nascem na zona rural e vertem no Rio Medellín, 

localizado na zona urbana. Com essa divisão negligente do território, cada instituição formula 

diferentes instrumentos de planejamento e gestão, para seus interesses, e dessa maneira, 

evidencia-se que, no interior do Estado, como agente produtor, também existem diversos 

interesses no território.  

A natureza da e na cidade de Medellín e RMVA representa e compreende a acepção 

máxima da estética da mercadoria, submetida à recorrente obsolescência da necessidade, 

fazendo parte dessa prática de obtenção de dinheiro. Diante disso, na cidade de Medellín e 

RMVA, o uso do solo transforma-se em função do novo, respondendo aos múltiplos 

interesses públicos e privados, para excitar os compradores ou investidores a determinados 

usos (LEFEBVRE, 1991b). Com essa finalidade, estabelecem-se estratégias para a 

internacionalização da cidade de Medellín e sua RMVA, com quatro principais programas: 

investimento estrangeiro e negócios, cooperação internacional, plataforma para a 

internacionalização e marketing da cidade (Figura 9). Desses programas, destaca-se a 

definição do marketing de cidade: 

 
A cidade deve fortalecer os laços já existentes no estrangeiro com 
cooperantes e investidores e estabelecer uma estratégia de marketing 
internacional para promover a cidade no exterior como destino ideal para o 
investimento estrangeiro direto e a cooperação internacional (AGENCIA DE 
COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN E EL ÁREA 
METROPOLITANA, 2011, p. 12-13, tradução livre).90 

  
                                                        
90 No original: “La ciudad debe fortalecer los lazos ya existentes en el extranjero con cooperantes e 

inversionistas y establece una estrategia de marketing internacional para promover la ciudad en el exterior 
como destino ideal para la Inversión Extranjera Directa y la Cooperación Internacional.” 
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Dos programas propostos, destacam-se os eixos de trabalho que procuram uma efetiva 

internacionalização da cidade e sua região metropolitana (última coluna da Figura 9), 

logrando uma efetiva excitação dos investidores no período 2008-2012, como registra a 

Agência de Cooperação Internacional (Tabela 4). Dos cinquenta e três investidores, destacam-

se países como Estados Unidos (11),91 Espanha (6), Argentina (4), Canadá (4), México (4), 

Chile (3), Brasil (3) e França (3), e ressaltam-se os setores de infraestrutura de turismo (11), 

comércio (7), software (8), manufaturas (6) e BPO&O (6),92 com um investimento total de 

US$ 737.800.000, 00. 

 
Figura 9 – Proposta de internacionalização de Medellín da Agência de Cooperação 
Internacional para o período 2011-2015 

 

Fonte: Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y El Área Metropolitana (2011, p. 10,  tradução 
livre). 

 

Portanto, a natureza como mercadoria na cidade (metrópole) expressa dinâmicas 

metabólicas resultantes de contextos e conjunturas historicamente construídas; a cidade e seus 
                                                        
91 Destaca-se a empresa Hewlett Packard, que instalou em 2010 seu centro de serviços globais na cidade, 

inaugurado em setembro de 2012, e a decisão em 2011 da multinacional Kimberly Clark, para construir na 
cidade seu terceiro centro de inovação mundial (ROJAS T., 2011). 

92 Business Process Outsourcing &Offshoring (BPO&O), ou tercerização de processos de negócio. 
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habitantes se apresentam no sentido do mercado como expressa Benjamin (1987 apud 

GOMES, 2001, p. 238) “a metrópole moderna é uma grande loja onde o homem é a 

mercadoria circulante”. 

 

Tabela 4 – Novos investimentos estrangeiros na cidade de Medellín e a RMVA 

Ano Novos investidores 
instalados 

Montante de investimento estrangeiro 
direto (milhões USD) 

2008 14 144,4 

2009   8 115,9 

2010 10 105,4 

2011 14 230,2 

2012   7    141,89 

Total 53   737,8 

 Fonte: Autoria própria, com base em informações da Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y 
el Área Metropolitana (2011).  
 

A cidade de Medellín e a RMVA já significativas para o processo produtivo da 

Colômbia, com a indústria têxtil, atividade mineira e cafeeira, a exemplo do que ocorre no 

contexto da reestruturação produtiva do capital, converteram-se, na atualidade, em centro de 

serviços: Energia Elétrica, Têxtil/Confecção, Design e Moda, Construção, Turismo de 

Negócios, Férias e Convenções, Serviços de Medicina e Odontologia, e Tecnologias da 

Informação e a Comunicação, como propôs a Comunidade Cluster para a cidade.93 Nessa 

proposta de Cluster, destaca-se a Fundação Medellín Convention & Visitors Bureau, criada 

em 2002,94 que promove a cidade como destino de negócios e turismo.  

                                                        
93 Projeto “Medellín Ciudad Cluster” é uma iniciativa criada faz dez anos, para o desenvolvimento competitivo 

dos empresários, com instituições públicas e privadas. Disponível em: http://www.medellinciudadcluster.com 
Acesso em: 10 fev. 2012. 

94 Foi uma iniciativa da Prefeitura de Medellín e a Câmara de Comércio de Medellín, com a finalidade de 
promover a cidade como destino de negócios e turismo. Em 2006, fusiona-se com o escritório privado de 
fomento e turismo, dando início à Fundação Medellín Convention & Visitors Bureau. Seus principais objetivos 
são: apoiar o melhoramento da imagem da cidade-região e articular a estratégia de promoção com o setor do 
turismo. (Disponível em <http://www.medellinconventionbureau.com>. Acesso em: 28 out. 2012). 
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Medellín tem, no seu histórico, a herança do narcotráfico como se mencionou, e com 

ele, a presença dos paramilitares95 que permeiam e determinam seus territórios. Na atualidade, 

os esforços para tratar Medellín como uma cidade de serviços não permitirão eleger os tipos 

de serviços mencionados como limpos e tecnologicamente avançados sem considerar os 

territórios, enclaves marcados pela violência e controle social. 

O controle do espaço social faz-se através do poder militar de forma contundente. Esse 

consenso institucional administrativo expressa toda ideia de contrariedade, seja de quem for, 

mas, por outro lado, gera um referencial da cidade que vende imagem e tenta homogeneizar o 

discurso. Esses aspectos caracterizam Medellín e a RMVA por uma estrutura de remendos ou 

mosaico de expressões de uso e ocupação do solo marcada, também, por uma tradição cultural 

da moda, da tecnologia e das artes.  

Essa tradição que vale por si mesma constrói-se e encadeia-se no tempo. É o que 

Lefebvre define como cotidiano aquilo que não tem data e o aparentemente insignificante, 

como produto histórico que compreende uma variedade de aspectos, sentidos e valores. Em 

Medellín e na RMVA, constata-se a tendência desigual e contraditória da instauração do 

cotidiano, o espaço de conflitos, mas também do coletivo (CARLOS, 2001; LEFEBVRE, 

1991b). 

Esse conjunto de elementos que projetam a cidade como moderna comporta 

coexistências opostas, ou seja, a mais remota e precária forma de habitação humana. Isto é, a 

cidade oscila entre o mais moderno e o mais atrasado, entre as obras de engenharia mais 

avançadas e o quadro dos mais elevados riscos de deslizamento, entre as mansões mais 

sofisticadas e as moradias mais insalubres, entre a insegurança e os máximos controles 

sociais. Destaca-se uma busca pelo estabelecimento hegemônico de capitais que se impõem 

pela via da coerção e menos pelas construções de consenso.  

Nesse sentido, como parâmetro de análise dessas transformações e permanências, 

emerge a importância de estudar as intervenções propostas e executadas nas áreas centrais da 

cidade, em especial aquelas objeto de revitalização dentro do projeto de reestruturação 

                                                        
95 O surgimento formal dos grupos armados à margem do Estado data de 1965 e de 1968 (com a lógica 

contrainsurgente da guerra fria) quando o Decreto n.º 3.398 e a Lei n.º 48 colocaram as bases legais que 
permitiram criar organizações de defesa civil. Mas foi no final de 1982, com a primeira reunião de 
comerciantes, pecuaristas e agricultores no centro no país onde se organizaram para defender-se da guerrilha, 
com o espírito da lei que permitia que os cidadãos se organizassem para defender seus prédios com ajuda das 
Forças Armadas. Os três pilares do paramilitarismo foram os latifundiários, pecuaristas, mineiros e 
camponeses, que queriam defender-se das guerrilhas; os narcotraficantes, que fortaleceram ou recrutaram esses 
grupos sediciosos e os militares que, desejosos de acabar com a insurgência, usaram qualquer método para 
lograr seus propósitos (RIVAS NIETO e REY GARCIA, 2008). 
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espacial que marca a cultura do “empresarialismo” do planejamento estratégico 

contemporâneo (HARVEY, 2005).  

No âmbito da arquitetura e do urbanismo, a cidade de Medellín assume um posto de 

relevante importância pelos prêmios obtidos: arquitetura, urbanismo particularmente (Quadro 

4). No entanto, na contramão desses projetos, verifica-se cada vez mais o esfacelamento de 

antigos slogans e a substituição por outros mais atualizados, com as inovações tecnológicas, 

ou seja, a cidade que se expande, projeta-se e finca-se no avesso da bucólica cidade que 

historicamente a literatura e poesia evocavam, esquecendo a própria realidade. 
 

Quadro 4 – Alguns dos prêmios internacionais outorgados aos programas e obras arquitetônicas de 
Medellín 

(Continua) 
Nome do Prêmio Ano Obra ou Programa reconhecido 

 
Prêmio Lápiz de Acero, categoría diseño 
arquitectónico. X edição Revista Proyecto 
diseño 

 
2007 

 
El Orquideorama del Jardín Botánico 

 
Prêmio Lápiz de Acero Azul, mejor pieza de 
diseño del año en todas las categorías, escogida 
por los lectores X edição Revista Proyecto 
diseño 

 
2007 

 
El Orquideorama del Jardín Botánico 

 
Prêmio Global Knowledge Partnership ed 
mundial que promueve las alianzas multi-
setoriais. Otorgado en Kuala Lumpur 

 
2007 

 
Red de Bibliotecas Medellín-Área 
Metropolitana 

 
Galardón Panamericano en diseño 
arquitectónico XVI Bienal Panamericana de 
Quito 

 
2008 

 
Parque Biblioteca España 

 
Mención de Honor en categoría Diseño Urbano. 
XVI Bienal Panamericana de Quito 

 
2008 

 
Parque Biblioteca San Javier 

 
Primer Premio Bienal, categoría Diseño Urbano. 
XVI Bienal Panamericana de Quito 

 
2008 

 
Proyecto Urbano Integral (PUI) 
Nororiental comunas 1 e 2 - áreas de 
influência sistema metrocable 

 
Prêmio Internacional Dubai 

 
2008 

 
Reconhecimento de Melhores Prácticas à 
Prefeitura e Empresa de Desenvolvimento 
Urbano. Projeto piloto de consolidação de 
moradias e recuperação ambiental da 
bacia do Rio Juan bobo 

 
V Premio Iberoamericano de Ciudades 
Digitales, en la categoría “Ciudad Grande”. 
Asociación Iberoamericana de Centros de 
Investigación y Empresas de 
Telecomunicaciones 

 
2008 

 
A cidade de Medellín ganha o primeiro 
posto na categoria Especial E- Inclusão 
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Quadro 4 – Alguns dos prêmios internacionais outorgados aos programas e obras arquitetônicas de 
Medellín 

(Conclusão) 
Nome do Prêmio Ano Obra ou Programa reconhecido 

 
Prêmio de Melhor Obra de Arquitetura. VI 
Bienal de Arquitetura e Urbanismo – Portugal 

 
2008 

 
El Orquideorama del Jardín Botánico 

 
Prêmio de Melhor Obra de Arquitetura e 
Desenho. VI Bienal de Arquitetura e Urbanismo 
– Portugal 

 
2008 

 
Parque Biblioteca España 

 
City to City Barcelona, Facultad de Artes y 
Diseño (FAD)  

 
2009 

 
Política Pública de Medellín La Más 
Educada 

 
Scroll of Honour de la UN-Habitat (Honor 
ONU-Hábitat) 

 
2010 

 
Medellín Solidaria, Buen Comienzo e la 
Encuesta de Calidad de Vida 

 
Lápiz de Acero, categoría Arquitetura Efémera 

 
2010 

 
Exposição “Medellín, Transformación de 
una Ciudad”, realizada na Assembleia do 
Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) 

 
Primeiro lugar no Concurso Hispanoamericano 
de Boas Práticas em Urbanismo e Saúde. 
Organização Panamericana da Saúde (OPS) e a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) 

 
2010 

 
Sistema municipal de atenção e prevenção 
de desastres 

 
Vencedora do Concurso City of The Year, com 
o título Cidade Mais Inovadora do Mundo, 
superando as cidades de Tel Aviv (Israel) e 
Nova Iorque (USA) 

 
2012 

 
Redução das emissões CO2 do metrô, as 
escadas elétricas da Comuna 13, a 
redução significativa dos homicídios e a 
construção dos parques-biblioteca. 

Fonte: Autoria própria. 
 

Assim a estetização da natureza da cidade de Medellín tem conseguido nos últimos 

anos uma venda e um reconhecimento internacional pelos prêmios outorgados e os grandes 

eventos realizados (Figura 10),96 colocando a cidade no palco da “competitividade”. Eventos 

de diversas índoles: esportivos (os Jogos da América do Sul), econômicos, políticos – Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) – e artísticos (concerto de Madonna) têm afincado 

essa característica. 

                                                        
96 Segundo o sistema de indicadores de turismo para Medellín, realizaram-se 479 eventos em 2007 no Centro de 

Convenções Plaza Mayor, o mais importante da cidade, e 555 em 2011, ou seja, mais 76 eventos 
(FUNDAÇÃO MEDELLÍN CONVENTION & VISITORS BUREAU, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011). 
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Figura 10– Avisos publicitários dos eventos internacionais realizados na cidade de Medellín nos 
últimos três anos 

 
 
Fonte: Autoria própria, 2010. 
 

Além dos eventos já realizados, a cidade de Medellín será sede do Foro Urbano 

Mundial 2014, superando a cidade de Seul, Coreia do Sul (VALENCIA GIL, 2012), e foi 

candidata a sediar os Jogos Olímpicos da Juventude 2018, competindo com as cidades de 

Buenos Aires (Argentina) e Glasgow (Escócia). Em 4 de julho de 2013, o Comitê Olímpico 

Internacional nomeou Buenos Aires, ficando a cidade de Medellín como segunda colocada 

(BUENOS AIRES..., 2013).  

Apesar de o cenário apresentado ser aparentemente positivo, alguns aspectos mostram 

outra realidade, como são as condições do mercado de trabalho. Os indicadores apontam um 

cenário contraditório. Na Tabela 5, observa-se que a taxa de ocupação passou de 50,4% para 

55,1% no período de 2000-2010, mas as condições de trabalho não melhoraram, pelo 

contrário, a taxa de subemprego (emprego sem vínculo) aumentou em 14,6% no mesmo 

período.97  

 
                                                        
97 Deve-se considerar que, em termos relativos, as atividades turísticas apresentam alta condição de 

informalidade. 
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Tabela 5 – Indicadores de mercado de trabalho na região metropolitana do Valle de Aburrá, período 
2000-2010 
 
                       Ano 

Indicador 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Pop. Total 2822 2868 2913 2957 3001 3066 3123 3186 3269 3316 3364 

Pop. Econômica ativa 1372 1382 1430 1476 1476 1431 1415 1519 1641 1749 1792 

Ocupados 1109 1154 1213 1269 1276 1274 1221 1334 1418 1476 1543 

Desocupados  264 228 216 206 199 156 195 185 223 274 249 

Inativos 829 862 856 851 894 998 1070 1065 1058 1000 1007 

Subempregados 373 407 418 457 410 243 336 418 435 496 517 

Taxa de ocupação (%) 50,4 41,4 53,1 54,5 53,8 52,4 49,1 51,6 52,2 53,7 55,1 

Taxa de desemprego 
(%) 

19,2 16,5 15,2 14,0 13,5 11,0 13,8 12,2 13,6 15,7 13,9 

Taxa de subemprego 
(%) 

27,2 29,5 29,3 30,9 27,8 17,0 25,6 36,7 36,6 41,7 41,8 

Fonte: Adaptado do Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2000; 2010).  
 
Nota: Os dados são tomados no último trimestre do ano, e estão em mil. 

 

Nesse panorama, é claro, a cidade transforma-se de forma fragmentada e contraditória, 

ou seja, existem espaços de maior interesse em comparação com outros. Espaços como as 

áreas centrais de Medellín que, por sua dinâmica histórica de interesses privados e públicos, e 

seu processo de reprodução do espaço, têm sido mais suscetíveis de participar de 

regularidades e de uma lógica obediente aos interesses do capital, tendo como característica a 

natureza como mercadoria.  
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3 AS ÁREAS CENTRAIS URBANAS DE MEDELLÍN, REALIDADE DA 

REPRODUÇÃO DO ESPAÇO E DA ESTÉTICA DA NATUREZA 

 

O viajante que se dirige do exterior a Medellín pela parte do Atlântico 
encontra nos portos do Rio Magdalena magníficos vapores (navios) para 
subir o rio. Obtêm-se informações nas agências respectivas. Pode escolher 
vapores (navios) dos mais modernos, que têm boas condições (os antigos 
carecem delas). De Barranquilla a Puerto Berrío, os navios expressos 
demoram cinco dias, e os ordinários, seis ou sete dias. 
O viajante que tenha pressa pode pegar um hidroavião que o trará em seis 
horas de Barranquilla a Puerto Berrío.  
Ao chegar a Puerto Berrío. O viajante encontrará o conforto moderno no 
Hotel Magdalena.  
O trem de Puerto Berrío para Medellín sai todos os dias às 6h e às 8h; chega 
a ‘El Limón’ às 12h e às 13h respectivamente (118 quilômetros). Em ‘El 
Limón’, há um bom restaurante (valor do almoço $1,00), tem tempo 
suficiente para almoçar. Ali, pega um carro que sobe a Quiebra, e depois 
desce a Santiago por uma magnífica estrada (belas paisagens).  

 
(Agapito Betancur) 98 

 
O trem sai de Santiago às 15h e chega a Medellín às 18h15[...] 
Em Medellín, o viajante encontra hotéis de primeira classe com o conforto 
moderno. Os hotéis estão situados na parte mais comercial e pitoresca da 
cidade.  

(Arturo Botero e Alberto Sáenz) 99 
 

Na concepção da pesquisa do urbano, consideram-se fundamentais as categorias de 

tempo e escala, as quais permitem uma visão global, dinâmica e concreta, em que a noção de 

totalidade aplicada à sociedade e ao espaço não deixa lugar a nenhuma espécie de tautologia. 

Assim mesmo, não só se consideram os aspectos da forma e de estrutura do espaço, senão 

também da função (SANTOS, 2008). 

                                                        
98 No original: “El viajero que se dirige del exterior a Medellín por la parte del Atlántico encuentra en los 

puertos del Río Magdalena magníficos vapores para subir el rio. Se consiguen informaciones en las 
agencias respectivas. Escójanse vapores de los más modernos, que tienen buenas condiciones (los 
antiguos carecen de ellas). De Barranquilla a Puerto Berrío, los buques expresos gastan 5 días, los 
ordinarios, 6 ó 7. El viajero que tenga prisa puede tomar un hidroavión que lo trae en 6 horas de Barranquilla 
a Puerto Berrio. En Puerto Berrio, Hotel Magdalena, magnífico edificio, buen servicio. El tren sale de Puerto 
Berrio a las 6 y a las 8 a.m.; llega al Limón a las 12 y a la 1 p.m., respectivamente (118 kilómetros) en el 
Limón hay un buen restaurante (valor del almuerzo $1.00). Hay tiempo sobrado para almorzar. Allí se toma un 
automóvil que sube a La Quiebra y luego baja a Santiago por magnifica carretera (hermosos paisajes). El tren 
sale de Santiago a las 3 p.m. y llega a Medellín a las 6 y cuarto [...].” (BETANCUR, [1925] 2003, p. 312-313). 

99 No original: “En Medellín encuentra el viajero hoteles de primera clase con el confort moderno y situados en 
la parte más comercial y pintoresca de la ciudad.”  (BOTERO; SÁENZ, [1923] 2006, p. 13). 
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Para apreender o processo de reprodução do espaço urbano e a estetização da natureza, 

propõe-se entender a área central da cidade de Medellín, em uma escala intraurbana, como 

uma pequena parte das articulações espaciais dentro da sociedade capitalista, que permitem 

evidenciar o estudo do fenômeno em diferentes escalas; as mesmas determinações da 

totalidade, sem com isso eliminar as particularidades históricas. Entretanto, na produção de 

uma parcela de espaço encontram-se as mesmas determinações e a mesma articulação. 

Portanto, é possível detectar as leis gerais do processo de produção espacial por meio da 

análise de uma determinada parcela, desde que esta considere a relação com a totalidade 

(CARLOS, 1994). 

A análise em qualquer escala revela imediatamente efeitos e processos que geram 

diferenças geográficas nos modos de vida, na relação sociedade-natureza e nas formas 

políticas e culturais. Do mesmo modo, é difícil entender o que se passa nas áreas centrais das 

cidades e das metrópoles sem considerar de que maneira os processos que ocorrem em outras 

escalas as afetam (HARVEY, 2006). Desse modo, como afirma Santos (2008, p. 49): 
 

Qualquer que seja o caso, mudanças verificadas numa porção do espaço, 
repercutem nas outras porções do todo, o qual foi – ele próprio – modificado. 
Desta forma, a definição subespaço é, em cada período, o resultado de um 
grupo de relações cuja escala não é a mesma do subsistema e coincide, no 
mais das vezes, com a escala do Estado-Nação.  

 

Por conseguinte, as escalas da atividade humana estão marcadas fundamentalmente 

pelas inovações tecnológicas, como o sistema de transporte e as comunicações, pelas 

condições político-econômicas mutáveis (comércio, alianças geopolíticas) e pelas lutas de 

classe (HARVEY, 2006).  

Entender a área de estudo no marco de uma escala urbano-regional é chave para 

desenvolver sua análise. Assim, mesmo o caráter de temporalidade, situando os períodos 

significativos que permitiram estabelecer comparações, identificar contradições entre o marco 

da legislação e as práticas que expressam o ordenamento territorial, na contramão das 

determinações, na relação sociedade-natureza, sob as condições referidas ao capital, ao 

trabalho e a terra. 

Para definir as áreas centrais, é importante citar Corrêa (1995) e sua obra O espaço 

urbano. O autor afirma que os processos espaciais são forças que atuam ao longo do tempo 

pelos agentes modeladores, refazendo a espacialidade da sociedade, viabilizando que os 

processos sociais originem as formas espaciais. Entre os processos espaciais, estão a 

centralização e a área central como sua forma espacial, que não é excludente dos outros 



117 

 

 

processos espaciais como a descentralização e os núcleos secundários, e, pelo contrário, são 

complementares. 

O autor descreve o processo espacial da centralização e sua forma espacial, a área 

central, como a área onde se concentram as principais atividades da cidade e sua hinterlândia: 

de serviços, da gestão pública e privada, do comércio e de transporte.  A concentração dessas 

atividades, particularmente as redes de transporte, permite à cidade manter diversas relações 

com outras cidades e um fluxo permanente de capitais, mercadorias e pessoas (CORRÊA, 

1995). Primeiro, a construção das ferrovias (em Medellín, 1913) e posteriormente as estradas 

e os aeroportos são fundamentais no processo de centralização e na formação das áreas 

centrais.  

A acessibilidade do início do século XX atraiu o estabelecimento das indústrias, o 

comércio e o crescimento de um mercado consumidor, tal como na cidade de Medellín 

anteriormente descrito. Com essas condições, Corrêa (1995) afirma que há certa 

simultaneidade entre o surgimento do capitalismo industrial e o processo de centralização, por 

conseguinte, a área central. 

Desta maneira, a localização das áreas perto das terminais de transporte tem gerado 

economias de aglomeração, e o preço do solo e dos imóveis é o mais elevado. Nessa 

perspectiva, na área central, localizam-se as atividades que lograram transformar seus altos 

custos de localização e ampla acessibilidade em lucros maximizados, ou seja, atividades do 

âmbito internacional, nacional, regional ou da cidade toda. Portanto, a área central é “um 

produto da ação dos proprietários dos meios de produção, ainda que o Estado fosse a intervir” 

(CORRÊA, 1995, p. 40). 

Segundo o autor, a configuração da área central deu-se em dois sectores principalmente: 

núcleo central e zona periférica do centro. O primeiro caracterizado pelo uso intensivo do 

solo, ampla escala vertical, limitada escala horizontal, limitado crescimento horizontal, 

concentração diurna, foco em transporte intraurbano e área de decisões. O segundo segmento 

caracteriza-se pelo uso semi-intesivo do solo, ampla escala horizontal, limitado crescimento 

horizontal, área residencial para população de baixa renda e foco em transporte inter-regional 

(HORWOOD; BOYCE, 1959 apud CORRÊA, 1995).  

Para as áreas centrais de Medellín, o processo de adensamento tem sido gradual ao 

longo do século XX como se apresenta na Figura 11.  
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Figura 11– Processos de urbanização e adensamento nas áreas centrais de Medellín ao longo do 
século XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria com base nos desenhos de Isaac Ramirez Marin.  

 

No início do século XX, as áreas centrais caracterizavam-se pela ocupação do solo 

principalmente na escala horizontal, que, ao longo do século XX, verticalizou-se até marcar a 

clara diferença das outras áreas, como se observa na Fotografia 14, particularmente a área 

dentro do círculo vermelho. 

Finalmente, a tendência da área central, desde a metade do século XX, particularmente 

o núcleo centra, é sua redefinição funcional, convertendo-se no foco de atividades de gestão e 

serviços especializados, e o comércio varejista e outros serviços dispersaram-se pela cidade. 

As transformações espaciais das áreas centrais foram mudando de acordo com a dinâmica 

política, econômica e social da cidade, trazendo profundas metamorfoses nos seus usos e 

práticas na vida cotidiana (CARLOS, 2001), vinculadas aos processos de produção e 

reprodução, com base na acumulação técnica e cultural, e na relação dialética entre o velho e 

o novo em diferentes momentos constitutivos dos interesses do capital. 
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Fotografia 14 - Panorâmica das áreas centrais de Medellín vista desde a zona  
rural sentido este-oeste, 2012 
 

 
Fonte: Autoria própria, dez. 2012. 

Igualmente, na Operação Urbana Faria Lima, descrita por Carlos (2001), nas áreas 

centrais de Medellín, grande parte dos bairros tradicionais foi descaracterizada pela 

necessidade de expansão de acumulação do capital; bairros como Guanteros, San Lorenzo 

desapareceram e bairros como San Benito, fundamentais no nascimento da cidade, perderam 

sua importância na dinâmica cotidiana dos habitantes da cidade. 

Assim, na lógica da regulação e de ordenamento por meio da lei, atende aos preceitos 

construídos, mas que mudam de acordo com a dinâmica econômica, política e social de cada 

época, como foi dito por Gomes (2002).  

As áreas centrais da cidade Medellín, no seu percurso histórico, tem mudado sua 

delimitação administrativa (Prefeitura) em diferentes momentos (Figura 12), respondendo aos 

diversos interesses históricos econômicos nesse espaço. Ressaltam-se as mudanças na 

delimitação político-administrativa das áreas centrais desde 1970, a qual foi espalhando-se 

para novas áreas no norte e sul do centro. Em 1990, a área central de Medellín, segundo a 

divisão político-administrativa era quase três vezes maior que a área em 1970; planos 

setoriais, renovações urbanas e a construção de parques temáticos, centros culturais, centros 

de convenções, dentre outras, foram estratégias de “renovação” e normatização dos novos 

espaços. 
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Figura 12 – Mudanças na delimitação administrativa das áreas centrais da cidade, segundo os 
decretos ou acordos municipais nos últimos trinta anos 

 
Fonte: Autoria própria, com base na leitura de decretos e acordos municipais.  
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Nessa lógica do nomoespaço convive o genoespaço, aquele que é construído pela 

população e suas práticas socioespaciais, criando espaços que permanecem e são nomeados 

por sua identidade, como serão mencionados nas entrevistas. 

O percurso histórico das áreas centrais da cidade de Medellín, desde o início do século 

XX, com ênfase na segunda metade, tem a finalidade de identificar as descontinuidades 

temporais e espaciais que dão conta do processo de reprodução do uso e ocupação do solo 

urbano. Segundo Carlos (2001), uma análise que justapõe os distintos níveis de realidade: 

“[...] reprodução geral da sociedade, da dominação política, da acumulação do capital e da 

realização da vida humana.” (CARLOS, 2001, p. 12). Portanto, as áreas centrais se entendem 

como espaço nas suas duas dimensões: localização e conteúdo social, em que tem havido um 

contínuo choque entre o existente e o que se impõe como novidade, aprofundando as 

contradições entre as áreas centrais e a periferia. 

Assim, a rua reflete de maneira privilegiada o processo histórico mais abrangente em 

curso, sintetiza as práticas socioespaciais, já que está submetida às mudanças históricas que 

apontam transformá-la no cenário das práticas (FREHSE, 2001). Na perspectiva de Lefebvre 

([1960] 1970 apud FREHSE, 2001, p. 174), a rua é um “lugar de passagem, de interferências, 

de circulação e de comunicação,” e da vida mesma, apresentando as contradições sociais, 

referidas às descontinuidades de temporalidades históricas.  

Os marcos e as determinações históricas permitem evidenciar conteúdos do processo 

de reprodução vigentes nas áreas centrais impactadas pelo contexto mundial, nacional e 

regional, considerando seus elementos físico-naturais, culturais, econômicos e político- 

administrativos. O anterior, com o objetivo de identificar as permanências e mudanças nos 

usos e nas práticas socioespaciais e a transformação da estética da natureza da cidade como 

mercadoria. 

 

3.1 DA CONDIÇÃO NATURAL À REPRODUÇÃO NAS ÁREAS CENTRAIS DA 

CIDADE DE MEDELLÍN 

 

Como foi exposto na seção 2.2, a cidade de Medellín nas primeiras décadas do século 

XX, apresentou-se como uma cidade receptora de tecnologias e espaço como suporte da 

introdução e disseminação de técnicas do capital envolvendo, desde a mobilidade (trem, 

bonde elétrico) e a transformação de sua condição natural (dessecado do solo, modificação 

das fontes hídricas) para a futura urbanização e localização das indústrias, dirigida pela classe 
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elite da época até a metade do século XX (comerciantes, cafeeiros, mineiros e uma pujante 

atividade industrial).  

Entre as práticas socioespaciais da época, é importante mencionar os espaços públicos 

que até hoje configuram ás áreas centrais desde o cotidiano, como o Parque de Berrío, Parque 

de Bolívar e o Bosque da Independência. O primeiro, como a praça fundadora da cidade, no 

início do século, concentrava no seu entorno as lojas e os bancos mais importantes, e era o 

local das vendas ambulantes, do encontro e das manifestações como descrito na seção 2. No 

percurso histórico da cidade, esse espaço terá um papel muito importante, como destaca 

Bravo Betancur (2007).  Em 1925, o Parque de Berrío era descrito assim:  

 
O que hoje é praça de Berrío, enchia-se até as bordas das quatro calçadas, e 
todo vendedor acudia a esse local onde não se cobrava impostos; e como não 
havia pontos de controle nem coisa parecida, o tráfego matinal de animais e 
carregadores obstruía as ruas convergentes, sobretudo Bolívar e Colômbia: 
esta pelo lado Oeste, aquela pelo lado Norte (CARRASQUILLA, 1995, p. 
169 , tradução livre).100  

 

Por outro lado, o Parque de Bolívar, mais novo, acompanhava a construção da 

Catedral Metropolitana; segundo Garcia (1907 apud MORALES PAMPLONA, 2003), no 

entorno do parque, havia uma praça de feiras, um matadouro público, uma planta elétrica, um 

hospital, um hospício, uma casa para idosos, uma casa de pobres indigentes e outra de 

beneficência.  

 
PARQUE DE BOLÍVAR. O parque maior da cidade, no bairro de 
Villanueva, palmeiras plantadas, acácias, guayacanes e outras árvores de 
bonita folhagem e flores abundantes. Artística fonte central (OLANO, 1916, 
p. 10, tradução livre).101 

 

Diferentemente do Parque de Berrío, o Parque de Bolívar não permitia grande 

concentração de pessoas, a grade colocada até 1933, só permitia atividades de estância, 

particularmente à população de classe alta, da zona norte da cidade (Fotografia 15).  

                                                        
100 No original: “Lo que hoy es plaza de Berrío se colmaba hasta los bordes de las cuatro aceras; y todo ventero 

acudía a ese local donde no se cobraba impuestos; y como no había aduanillas ni cosa parecida, el tráfago 
matinal de bestias y trajinantes obstruía las calles convergentes, sobre todo las de Bolívar y Colombia: ésta por 
el lado occidental, aquélla por la del norte.”  

101 No original: “PARQUE DE BOLÍVAR. El Parque más grande de la ciudad, en el barrio de Villanueva, 
sembrado de palmeras, acacias, guayacanes y otros árboles de hermoso follaje y flores abundantes. Artística 
fuente central.” 

 



123 

 

 

Fotografia 15 – Parque de Bolívar, referência de espaço público em 1916, voltado para o sul 

 
Fonte: Rodriguez (1916).  

 

Hoje, o parque não representa mais o lugar de referência para a população da classe 

alta, pelo contrário, sua apropriação está dada por aposentados, desempregados e habitantes 

de classe baixa que procuram no parque um espaço de lazer (Fotografia 16).  

 

Fotografia 16 – Parque de Bolívar, referência de espaço público em 2011, voltado 
para o sul 

 

Fonte: Disponível em: <http://cdn2.vtourist.com/4/4280496-Parque_Bolivar_Medellin.jpg>. 
Acesso em: 5 maio. 2012. 
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Finalmente, por iniciativa privada construiu-se o Bosque da Independência no lado 

norte da cidade, hoje o Jardim Botânico. Em 1913, concretizaram-se prévias para a 

comemoração do Dia da Independência Nacional. O terreno comprado para esse bosque 

(artificial) localizava-se em um lugar chamado El Edén, onde se encontravam uns dos locais 

públicos para tomar banho. Depois da aquisição do terreno, foi a Sociedad de Mejoras 

Públicas encarregada da sua construção e gestão, comprou lotes e adquiriu as árvores. Assim, 

o Bosque da Independência converteu-se no local preferido de lazer, por “seu ambiente 

natural” – Fotografia 17 (GARCÍA ESTRADA, 1999).  

 
Fotografia 17 – Passeio no lago no Bosque da Independência no início 
do século XX 

 
Fonte: Calle Muñoz (1923). 

 

Em 1925, o Bosque da Independência era assim descrito:  

 
Ao Norte da cidade, e faz doze anos, começou esta bonita obra, tem uma 
área de vinte e dois quarteirões, com o transcorrer dos dias vai ser o grande 
passeio da cidade. Até agora o bosque tem plantadas cinco mil árvores, e, 
por enquanto, utiliza-se o local para corrida de cavalos, andar a pé e em 
bicicleta, natação no lago ali formado e outros esportes [...]. (BETANCUR, 
2003, p. 297, tradução livre).102 

 

                                                        
102 No original: “Al norte de la ciudad, y desde hace ya doce años, se comenzó esta hermosa obra, que tiene un 

área de 22 cuadras, que con el andar de los días ha de ser el gran paseo de la ciudad. Tiene ya plantados 5.00 
árboles, y entretanto el sitio se utiliza para carreras de caballo, a pie y en bicicleta, natación en el lago allí 
formado y otros deportes.”       
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Dessa maneira, a estética da natureza da cidade constituía-se no ponto das 

contradições. Por um lado, sua natureza inicial era transformada e destruída na lógica na 

renda do solo para urbanizar (capital imobiliário) e, ao mesmo tempo, construía-se “nova” 

natureza na procura de melhor qualidade da cidade. 

Transcorria, então, o século XX, e as cidades da América Latina viviam o furor dos 

bondes elétricos, e a Colômbia não era exceção. Em cidades como Bogotá, Pereira e 

Medellín, como se observa na Fotografia 18, instalou-se esse novo sistema de mobilidade. Na 

cidade de Medellín, desde sua inauguração em 1921, e durante seu curto funcionamento,103 

valorizou o solo e abriu novas rotas para o transporte, até hoje, eixos da cidade.  

 

Fotografia 18 – Bonde elétrico em frente da Estação do Trem de Medellín 
em 1923 

 

 
 
Fonte: Calle Muñoz (1923).   

 

Nesse ponto é importante ressaltar como a tecnologia nos sistemas de transporte na 

cidade de Medellín – trem (início do século XX), bonde elétrico (1921), metrô (1995), 

metrocable (2004) –, particularmente nas áreas centrais, tem tornado possível a dominação 

por parte do mercado em parceria com o Estado, permitindo ao capital sua 

sociometabolização no espaço. Portanto, tecnologias norte-americana, francesa e espanhola 

                                                        
103 Em 1940, o Conselho Municipal autorizou o prefeito a substituir o sistema de bonde elétrico por um sistema 

moderno de ônibus; assim, em 1951, levantaram-se os últimos trilhos do bonde. 
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estão na história da cidade. As tecnologias aparecem, desaparecem e reaparecem a exemplo 

do bonde elétrico retomado em 2012 como sistema alternativo de transporte na cidade (Figura 

13).   

 
Figura 13 – Desenho do bonde elétrico para áreas centrais, 2013 

 

 
     Fonte: Agencia EFE (2013).  

 

A atividade industrial crescia e consolidava-se na cidade de Medellín. Segundo 

Poveda Ramos (1996), Medellín produzia a metade da produção têxtil do país e fundou a 

primeira indústria farmacêutica do país.104  

A cidade espalhava-se pelas ladeiras e surgiram novos bairros, tanto operários como 

para a população de maior renda. Em grande parte, os bairros operários eram construídos por 

capitais privados; em muitas ocasiões, também habilitavam ruas para facilitar a urbanização 

pública. Assim definia Ricardo Olano, comerciante, político e urbanista da época: 
 

As casas para os obreiros devem estar situadas em ruas largas, plantadas de 
árvores, perto de parques e das vias de transporte rápido, de maneira que os 
obreiros possam deslocar-se fácil e economicamente aos locais de trabalho. 
A construção de moradias miseráveis influi desastrosamente nas condições 
gerais da cidade e dos bairros, detém o progresso urbano, impede a 

                                                        
104 Com apoio do governo nacional (1922), criaram-se indústrias. Em 1925, em Medellín, produziam-se: 70.000 

toneladas de café em grão, 5.000 toneladas de chocolate, 2.500.000 latas de cerveja, 18.288.000 metros de 
tecido de algodão, 3.000 toneladas de sabão, dentre outros (POVEDA RAMOS, 1996). Também eram 
construídas infraestruturas para estimular essas atividades, assim consolidava-se o setor financeiro e as 
relações com o mercado mundial. Em 1932, funcionavam o Banco da República, Banco de Bogotá, 
Hipotecário de Colômbia, Alemão-Antioqueno, Royal Bank de Canadá, Anglo South American Bank, National 
Bank, Banco de Londres y América del Sud, Banco Agrícola e Caixa de Crédito Agrário dos consulados do 
início do século XX; abriram-se os consulados da Inglaterra, Áustria e Chile (PÉREZ; RESTREPO 
JARAMILLO, 2004). 
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valorização dos terrenos vizinhos e causa doenças de toda classe. (OLANO, 
1930 apud BOTERO HERRERA 1996, p. 357, tradução livre).105 

 

Ao longo do Córrego Santa Elena, no trecho entre o local de tomada de água do 

aqueduto municipal até dois quarteirões antes do Parque de Berrío, localizava-se a residência 

da população de alta renda, considerando seus atrativos paisagísticos e as cercanias com o 

centro político e econômico da cidade. Na Fotografia 19, podem-se observar as condições 

naturais do Córrego, o leito ainda sem aterrar e com uma importante arborização nas duas 

margens. Seu aterramento esteve sob a égide do modelo higienista e de salubridade como a 

maioria das intervenções da cidade. Esse processo concluiu-se em 1940 – cf. Fotografia 20 

(MORALES PAMPLONA, 2006). Esse aterramento deu origem à Avenida La Playa, hoje, 

eixo comercial e turístico destacado da cidade (Fotografia 21). 
 

Fotografia 19 – Córrego Santa Elena, no cruzamento com 
a Rua El Palo, voltado para o este da cidade em 1916 

 

 
Fonte: PUENTE... 1916. 

 

                                                        
105 No original: “Las casas para obreros deben estar situadas en calles anchas, plantadas de arboles o junto a 

parques, y cerca de las vías de transporte rápido, de modo que los obreros puedan trasladarse fácil y 
económicamente a los lugares a donde trabajan. La construcción de habitaciones miserables influye 
desastrosamente sobre las condiciones generales de la ciudad y sobre las del barrio en particular, detiene el 
progreso urbano, impide la valorización de los terrenos vecinos e es causa de enfermedades de toda clase.” 
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Fotografia 20 – Processo de construção do aterro do Córrego 
Santa Elena em frente do palácio do governador 

 
Fonte: Mejía (1935-1940). 

 
Fotografia 21 – Córrego Santa Elena, no cruzamento com a 
Rua El Palo, voltado para o este da cidade em 2011 

 

 
Fonte: Ana Maria Monsalve Cuartas , jul. 2011. 

 

Desse modo, os objetos na cidade, como o Córrego Santa Elena, têm sido manipulados 

para torná-los efêmeros, e, ao mesmo tempo, para dissolver os desejos dos habitantes e 

modificá-los pela estética da mercadoria, segundo Haug (1997), com o objetivo de 

aprovisionar o mínimo valor de uso ainda existente com o máximo de aparência atraente. 

Nesse processo modernizador econômico e social da cidade, a Rua Carabobo 

(mencionada na seção 2.2, como eixo de renovação urbana nos últimos anos) consolidava-se 

como eixo central da cidade, onde se localizaram prédios de grandes empresas (cigarros), do 
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governo (Prefeitura, inaugurado em 1937; Palácio do governador, que começou a ser usado 

em 1938, antes de a obra ser conclusa, Palácio dos Juízes, chamado Palácio Nacional), igrejas, 

hospitais, hotéis, parques (El Bosque da Independência).  

Nesse marco, as áreas centrais consolidavam-se como o centro de negócios, de lazer 

(parques públicos, bares, cafés e clubes privados) e de poder, de importantes estruturas 

arquitetônicas, dos bairros da população de maior renda, mas também dos bairros operários.  

Na década de 1940, registrou-se um crescimento da população, assim como de 

urbanizações clandestinas; surgiram novos bairros na outra margem do rio como se 

mencionou na seção 2.2; havia um investimento para atender à demanda para moradia de 

famílias de ingressos baixos e médios. Em 1932, criou-se o Banco Central Hipotecário (BCH) 

e, em 1939, o Instituto de Crédito Territorial (ICT) em Cartagena das Índias.106 Esse aumento 

foi até 1942, contrário ao que ocorria no país, onde a construção cresceu até 1946. A situação 

de Medellín refletia-se na diminuição da indústria manufatureira, que passou de uma 

porcentagem de 10% ao ano no período 1930-1939 para 6% no período 1940-1945 

(CÁMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCIÓN, 1994).  

Era a 2.ª Guerra Mundial, e os Estados Unidos e a Europa diminuíam suas 

exportações, determinando no país um crescimento na disponibilidade de divisas, que foram 

utilizadas para a importação de matérias-primas para as indústrias já estabelecidas. Portanto, 

no período 1946-1950, a produção industrial aumentou e o comércio importador diminuiu, 

trasladando os capitais da atividade comercial à atividade especulativa; dessa forma 

aumentando os recursos para financiar o crescimento industrial (CÁMARA COLOMBIANA 

DE LA CONSTRUCCIÓN, 1994). 

A preponderância das estradas e o crescimento do setor automotriz107 gerou uma forte 

competência nos sistemas de mobilidade tradicionais, como o trem e bonde elétrico. O 

viajante Guillermo Salamanca, em 1948, descrevia a cidade: “Bondes, que poderiam ser 

melhores, ônibus e carros enchidos de passageiros deslizam-se em todas as direções.” 

(SALAMANCA, 1948 apud MORALES PAMPLONA, 2003, p. 155, tradução livre).108 

Na metade do século XX, Medellín estava longe da pequena aldeia do início do século 

XX e suas ladeiras foram ocupadas. A zona plana do vale já estava ocupada pelas principais 

                                                        
106 Com a Lei n.º 22 de 1939, criou-se o ICT que tinha como função a construção e o financiamento de 

programas de moradia de interesse social, até a expedição da Lei n.º 3 de 1991, que modificou o ICT e criou 
o Instituto Nacional de Vivienda de Interes Social y Reforma Urbana (Inurbe). 

107 Em 1956, fundou-se a Fabrica Colombiana de Automotores S.A. (Colmotores). 
108 No original: “Tranvías, que podían ser mejores; buses y automóviles atestados de pasajeros se deslizan en 

todas direcciones.”   
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atividades econômicas e os antigos moradores, portanto, os novos moradores tiveram de 

ocupar as zonas de declividade do vale, que foram sendo dotadas de infraestrutura e 

equipamentos para sua urbanização, que esteve relacionada com o bom desempenho da 

indústria e da atividade comercial geral, permitindo a ativação da edificação na cidade, 

particularmente a construção não residencial até 1956 (CÁMARA COLOMBIANA DE LA 

CONSTRUCCIÓN, 1994). 

Assim, no contexto internacional da década de 1950, exposto na seção 2.1, e a Lei n.º 

88 de 1947, que obrigava os municípios com orçamento superior a US$ 200.000,00 a elaborar 

planos reguladores para orientar o futuro da cidade, Medellín realizou seu plano piloto com os 

urbanistas Wiener e Sert (NARANJO GIRALDO; VILLA MARTÍNEZ, 1997), descrito 

anteriormente. É importante mencionar que até essa época, com o crescimento da cidade, não 

havia mudanças significativas nos espaços públicos da cidade, eram ainda o Parque de Berrío, 

Parque de Bolívar e El Bosque as referências na cidade, como era descrito por um viajante em 

1948: 

 
No pôr do sol, meu excelente companheiro de viagem sai a mostrar-me 
outros aspectos da cidade. É um apaixonado da sua terra, convencido de que 
Antioquia supera o Paraíso Terrestre. Eu lhe digo que não tenho visto praças 
dignas desse nome, nem parques, mais necessários aqui que em outra parte 
pelo rigor do clima. Ele aceita a observação e leva-me caladamente a El 
Bosque como para me dizer sem palavras que em Medellín também há 
passeios, flores e árvores. Entendo a indireta, mas continuo achando que a 
cidade precisa de praças e de parques. (MORALES PAMPLONA, 2003, p. 
157, tradução livre).109 

 

Para a década de 1960, Medellín era uma cidade industrial, comercial, com um 

importante crescimento da população urbana,110 de 144.100 habitantes em 1938 para 735.236 

em 1964, ou seja, aumento de 500% aproximadamente, crescimento na construção de 

moradias, mas não suficiente para a demanda da população, deslocamento das indústrias, um 

Plano Diretor, que marcava as diretrizes gerais da cidade e grandes problemas urbanos que 

precisavam de financiamento de capital internacional, particularmente com o projeto Aliança 

                                                        
109 No original: “[   ] Al atardecer mi excelente compañero de viaje sale a mostrarme otros aspectos de la ciudad. 

Es un enamorado de su tierra, convencido de que Antioquia supera al Paraíso Terrenal. Le apunto que no he 
visto plazas dignas de este nombre, ni parques, más necesarios aquí que en otra parte, por el rigor del clima. 
Acepta la observación y me lleva calladamente al Bosque, como para decirme sin palabras que en Medellín 
también hay paseos, flores y arboles. Entiendo la indirecta pero sigo creyendo que la ciudad necesita de 
plazas y de parques.”   

110 Essa tendência é notável nos outros municípios do vale, em geral o PIB regional no período 1961-1965 era de 
6% e o nacional era de 4,6%. Assim mesmo, a atividade edificadora nesse mesmo período era 6%, superior à 
nacional, que era de 5,4% (CÁMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCIÓN, 1994). 
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para o Progresso111 (COUPÉ, 1993). Por exemplo, na construção de moradias, a Aliança 

contribuía com 70%, a empresa construtora, com 30% e o beneficiário devia pagar 10% à 

vista e 90% com um crédito de longo prazo (CÁMARA COLOMBIANA DE LA 

CONSTRUCCIÓN, 1994). Novamente, ressalte-se, como o capital internacional financeiro 

foi fundamental nos processos urbanos na cidade. 

Nesse contexto, em 1960, constituiu-se o Escritório de Planejamento de Medellín. 

Esse escritório dirigiu o primeiro boom de planos para a cidade.112 Mas houve dois planos 

importantes: o plano de mobilidade já mencionado na seção 2.2, que propôs pela primeira vez 

o metrô para a cidade e o Estudo do centro da cidade em 1968. Esse estudo teve como 

objetivo ordenar as funções e atividades, planejar o imediato e o futuro, com a finalidade da 

revitalização e recuperação do espaço para o pedestre. O estudo realizou um inventário dos 

usos do centro, um zoneamento e priorizou as áreas para revitalização. Segundo o estudo, era 

claro o início do fenômeno de metropolização, havia uma sobrevaloração do solo do centro da 

cidade, e não existia uma regulamentação clara sobre o adensamento do centro da cidade 

(VALENCIA DUQUE; CADAVID LOPEZ, 1969).  

Para a análise do centro, o estudo delimitou duas áreas: o centro (84,5 ha.) e a zona 

adjacente (301,7 ha.). Sua delimitação estava dada pela concentração de serviços, em que 

predominava o uso para moradia (34,75%), seguido de uso comercial (33,58%) e só 9% 

estavam destinados para uso industrial. Com relação ao valor do solo, o estudo registrou que o 

maior valor do solo estava ao redor do Parque de Berrío e ia diminuindo de maneira radial. 

Esse estudo também definiu a área para localizar o centro de poder, definido pelo Plano Piloto 

em 1950 (VALENCIA DUQUE; CADAVID LOPEZ, 1969). 

Embasado no estudo de 1968, aprovou-se o Decreto n.º 361 de 1970, primeira 

regulamentação do centro da cidade, pelos seguintes problemas: excessiva concentração 

diurna no centro da cidade, sobrevaloração do solo, deterioração da estética da cidade pela 

falta de limitantes adequados para o desenho dos prédios, diminuindo a harmonia e o 

equilíbrio do conjunto. Para isso, definiram-se como projetos prioritários: a Rua Junín, 

Avenida Oriental, San Antonio e Parque de Berrío (ALCALDÍA DE MEDELLÍN, 1970).  

                                                        
111 Programa de ajuda dos Estados Unidos, efetuado no período 1961-1970 para a América Latina, com o 

objetivo de promover o desenvolvimento econômico mediante a colaboração financeira e técnica, como 
resposta ao desafio soviético, particularmente à revolução cubana (RIBEIRO, 2006). 

112 Divisão da cidade para prestação de serviços e déficit de moradia (1963), Estudo sobre zoneamento, cordão 
verde, parques e praças de feira (1964), Estudo socioeconômico do sector de San Antonio, análise de 
delegacias de polícia (1966), Núcleos marginados e focos de favelas (1967), Plano do centro (1968), Estudo 
da zona de Guayaquil (1969), Estudo plano de vias de Medellín, núcleos piratas, vendedores ambulantes e 
centro administrativo La Alpujarra (1970) (NARANJO GIRALDO; VILLA MARTÍNEZ, 1997). 
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Nesse marco, a cidade expandiu-se, as áreas centrais começaram o processo de 

adensamento, mas também de deterioração, deslocamento de atividades industriais, e por 

parte das entidades do Estado, uma preocupação pelos processos de renovação.  

Em 1973, houve três intervenções nas áreas centrais que mudaram sua dinâmica: a 

construção da Avenida Oriental quebrando a forma inicial do centro, pelas especificações 

técnicas, particularmente sua largura; teve-se de derrubar quarteirões inteiros, criando uma rua 

de maior trânsito veicular, irrompendo os caminhos dos moradores do este da cidade até o 

Parque de Berrío. Como descreve Betancur Cuartas (2009, p. 207, tradução livre): “Um dia 

chegou a Avenida Oriental e dividiu a Medellín. Não sei onde ficam as lembranças e como se 

chega de novo a elas: às tertúlias diminuídas, cheias de saramagos, aos velhos cafés [...].”113  

A obra foi identificada como umas das que quebraram a dinâmica das áreas centrais. 

Assim foi descrita por expertos e moradores entrevistados: 

 
Na Avenida Oriental, ainda que Medellín precisasse dela, também se fez um 
corte ao centro, uma separação muito dura para Medellín, como se fosse uma 
facada. Pela dimensão da avenida, criou-se uma barreira comunicacional 
muito forte, porque antes as ruas eram pequenas. (Sociólogo-pesquisador, 68 
anos, 11 jul. 2012). 
 
A Avenida Oriental deu-lhe uma vida muito diferente [...], já que construiu o 
anel que juntava a Avenida Oriental à Avenida do Ferrocarril. (Historiador-                     
-pesquisador, 35 anos, 30 jul. 2012). 
 
No meu conceito, o que mudou o centro da cidade definitivamente nos anos 
1970 foi a Av. Oriental, porque a Av. La Playa, Maracaibo, Caracas, Peru, 
Bolívia, Argentina, Colômbia, já existiam. (Morador, 44 anos, 9 ago. 2012). 

 

A outra intervenção foi o fechamento definitivo da praça de feiras de Guayaquil 

(abriram cinco praças de feiras nos bairros, fora do centro, e uma praça de feiras de venda no 

atacado ao sul da cidade em 1971), onde houve um incêndio no fim da década de 1960. Fato 

que já havia ocorrido no Parque de Berrío. Em face disso, Rincón Patiño (2007, p. 181) 

afirma que “os incêndios têm sido um mecanismo de modernização da cidade”. Os pequenos 

comerciantes dispersaram-se ao redor da antiga praça e na passagem Sucre (hoje biblioteca de 

EPM), criando o mercado popular chamado El Pedrero no limite sul das áreas centrais (Mapa 

4). 

                                                        
113 No original: “Un día llegó la Avenida Oriental y partió a Medellín. No sé ya dónde quedan los recuerdos y 

cómo se llega de a nuevo a ellos: a las tertulias descaecidas y llenas de jaramagos, a los viejos cafés [   ] .”     
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Mapa 4 – Localização dos principais prédios públicos e privados nas áreas centrais da cidade de 
Medellín no período 1960-1980 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Adaptado da base cartográfica disponibilizada pela Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2012. 
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Nessa perspectiva, a produção do espaço das áreas centrais por meio das renovações 

urbanas tem dissolvido antigas práticas, transformando as relações entre as pessoas, 

diminuindo e redefinindo as formas de apropriação do espaço (CARLOS, 2001). Portanto, na 

construção da vida urbana na cidade de Medellín, particularmente nas áreas centrais, 

experimentam-se confrontos entre a instauração do cotidiano e os interesses externos.  

A exemplo do Mercado El Pedrero, gerou controvérsias diante do uso e ocupação do 

espaço. Na Fotografia 22, observa-se a ocupação do espaço público por vendedores, pedestres 

e carros.  
Fotografia 22 – Mercado El Pedrero, na antiga praça de 
feiras de Guayaquil, voltado para o norte da cidade 

 
 

Fonte: Gil Ochoa (1984).  
 

Dessa maneira, o setor sofreu um “abandono” pelas ações do Estado, mas 

posteriormente essa “desordem” foi a desculpa para tirar os vendedores ambulantes e localizá-

los numa praça de feiras de vendas a varejo (no lado norte das áreas centrais), em 1984, como 

se observou no Mapa 4 (NARANJO GIRALDO;VILLA MARTÍNEZ, 1997). Proposta que o 

setor comercial formal foi um sucesso urbanístico. O ex-presidente da Asoguayaquil114 

descreve-o assim:  
Nós solicitamos ao prefeito que organizasse a Praça de Guayaquil, mas nós a 
chamamos a Praça do Coco, era espantoso; e a Praça de Pedrero, que 

                                                        
114 Associação de comerciantes criada em 1989 para o setor de Guayaquil. 
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supostamente era um prédio intocável [...]; afortunadamente, o prefeito 
derrubou-o e fez uma maravilha, que foi a Biblioteca, assim como a Praça de 
La Luz. (Ex-Presidente da Asoguayaquil, 50 anos, entrevista nov. 2012).  

 

Também se recuperava o solo da antiga estação Villa, para o centro da cidade, como 

afirma o subdiretor de Planejamento: “Entretanto, o centro dava as costas a essa área do trem, 

onde estava a estação Villa e as favelas. Com a criação da Praça Minorista e da Avenida de 

Ferrocarril, recupera-se esse solo para o centro [...].” (Subdiretor de planejamento, entrevista 

ago. 2012). Com o fechamento da praça, também se procurou tirar a parada dos ônibus 

intermunicipais, logrado definitivamente em 1984, com a inauguração da rodoviária no lado 

norte da cidade. 

 A terceira intervenção foi o derrubamento de duas grandes obras arquitetônicas: o 

Teatro Junín e o Hotel Europa (Fotografia 23) localizados ao lado da Av. La Playa. A causa 

do derrubamento foi a construção do Edifício Coltejer (Fotografia 24), símbolo da indústria 

de tecidos da cidade. Como foi expresso em uma das entrevistas: 

 

Na década de 1970, o outro que desapareceu foi o Teatro Junín e o Hotel 
Europa para construir o Edifício Coltejer. Então o Edifício Coltejer marcou 
algo assim como a entrada de outra modernidade à cidade, com um arranha-
céu no centro, já éramos supostamente modernos [...] começou a ideia de 
derrubar e construir edificações, para falar de cidade, porque já não era 
povoado. (Antropólogo, morador, 34 anos, 27 nov. 2012). 

 

Fotografia 23 – Teatro Junín ao lado da Avenida La Playa  
 

 
 

Fonte: Carvajal Pérez (196?). 
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Fotografia 24 – Edifício Coltejer ao lado 
da Avenida La Playa  

 
Fonte: Carvajal Pérez (197?).  

 

Em 1976, o Decreto n.º 385 ampliou o perímetro das áreas centrais, propiciou-lhe 

maior variedade de uso e reavaliou o conceito de centro principal e centro, unificando uma 

área central geral para a cidade. Depois desse auge de planejamento e transformações nas 

áreas centrais, começou um processo de expulsão e abandono por parte do governo municipal. 

Segundo o pesquisador-sociólogo entrevistado: 

 
Com os novos moradores de estrato baixo e médio baixo, houve uma 
desvalorização social do centro, as famílias tradicionais de La Playa 
começam a ir-se, mas elas também estavam presas a capitais tradicionais, os 
comerciantes velhos, os industriais velhos que moravam no bairro 
Villanueva […] nesse processo de metamorfose de pele social do centro, o 
centro perde identidade.  

 

Durante esse tempo, a função original dos edifícios foi perdendo-se, dando espaço 

para diversos grupos sociais (prostitutas, travestis, catadores de lixo, traficantes de droga), que 

foram apropriando-se desses espaços, fazendo uso de novas práticas sociais, depósito de 

mercadorias, ruínas, pontos de encontro para delinquência e prostituição, dentre outros usos 

que desafiaram o controle e a convivência social. Nos anos seguintes, as áreas centrais 

converteram-se em um espaço de “menor interesse” em comparação com os anos anteriores, 
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poucas intervenções por parte do Estado e uma diminuição da qualidade urbanística e social, 

quer dizer, da sua imagem. Ao mesmo tempo, surgia uma nova classe de comerciantes 

emergentes, associada inicialmente à “pirataria” e posteriormente ao narcotráfico, que tiveram 

uma grande influência na segurança privada desde o fim da década de 1970 e início da década 

de 1980, colocando um elemento a mais na realidade das áreas centrais, conforme 

informações do sociólogo-pesquisador entrevistado, 11 jul. 2012. 

 

3.2 AS ÁREAS CENTRAIS: ESPAÇO DA ESTÉTICA DA NATUREZA COMO 

MERCADORIA 

 

No contexto da crise e reestruturação econômica do fim de 1970 e início de 1980, as 

áreas centrais da cidade de Medellín tinham características importantes no marco da região 

metropolitana, haviam sofrido transformações importantes nas suas condições naturais desde 

o início do século XX e apresentavam um fato na dissociação entre progresso material e 

urbanização econômica do território. Depois do apogeu industrial, a cidade planejada da 

década de 1950 confrontou-se com a crise econômica, um processo de desindustrialização e 

aumento na demanda de serviços urbanos, resultado dos rearranjos sociais, econômicos e 

políticos.  

O país, na década de 1980, tinha dificuldades econômicas: diminuição da taxa de 

crescimento do PIB, aumento da dívida externa, deterioração do investimento empresarial e o 

surgimento da crise financeira. As políticas de estabilização econômica concentraram-se na 

redução do déficit fiscal, no gasto interno, diminuindo o orçamento para construção de 

moradias, para trasladá-lo ao setor exportador (CÁMARA COLOMBIANA DE LA 

CONSTRUCCIÓN, 1994).  

Em termos gerais, o Estado sorteou os desequilíbrios macroeconômicos com as 

bonanças legais (café) e ilegais (marimbera, explicada na seção 2.2), procurando reajustar sua 

forma e funções a respeito do processo produtivo, deixando livre o jogo das forças de 

mercado, fortalecendo a visão rentista no crescimento econômico (NOVOA TORRES, 2010). 

No país e particularmente na cidade de Medellín, as condições laborais diminuíam e 

aumentava o setor informal, e a diferença da realidade nacional, Medellín e sua região 

metropolitana experimentaram maior dinâmica na atividade de construção privada propiciada 
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pelo dinheiro do narcotráfico115 (CÁMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCIÓN, 

1994).  

 Nesse marco, as entidades do Estado local, por meio dos planos de renovação urbana, 

começaram uma tentativa de recuperar, controlar e melhorar a “estética” das áreas centrais da 

cidade. Criaram-se instrumentos normativos como resoluções, decretos e acordos para essa 

finalidade. Por outro lado, os privados começaram a construção dos shoppings na cidade116 

como uma nova forma de fluxo do capital imobiliário (JIMÉNEZ MORALES, 2004).  

Em 1984, formulou-se o estudo chamado: “Medellín: uma cidade que devolve seu 

centro ao pedestre”. Esse estudo definiu as áreas de transformação e ampliou o perímetro do 

centro da cidade. As áreas definidas eram as mesmas fases de intervenção para o pedestre, 

consistia em um fechamento do centro histórico para os carros e a criação de um anel de vias 

que encerra o centro da cidade. As áreas de intervenção foram: Parque de Berrío, Guayaquil, a 

Rua Carabobo, serviço às ruas paralelas a Carabobo, Parque de Bolívar e a Catedral, tendo 

como eixos principais para o pedestre La Playa e um trecho de Carabobo (BRAVO 

BETANCUR; QUINTERO ESCOBAR, 1984). Na ativação da atividade imobiliária nas áreas 

centrais, o Decreto n.º 037/1984 acelerou o processo de urbanização ao permitir a ocupação 

de 100% dos lotes, liberando os construtores de obrigações para o espaço público 

(ALCALDÍA DE MEDELLÍN, 1992). 

Assim, como foi explicado, o Estado, ou seja, a prefeitura é claramente um promotor 

imobiliário, ajustando suas funções de regulação por decretos municipais em sintonia com a 

dinâmica do processo de reprodução socioeconômico, nesse caso particular, no setor 

imobiliário da cidade. Em vista disso, as áreas centrais novamente se convertem no foco da 

estética.   

Uma das mais importantes obras da cidade é o metrô. Sua construção iniciou-se em 

1984 e foi conclusa em 1995. Seus desenhos originais foram alterados para permitir sua 

entrada nas áreas centrais. Desse modo, o traçado das áreas centrais, que ainda conservavam o 

traçado inicial da vila, foi quebrado na lógica do novo sistema de transporte, como se pode 

observar no Mapa 5.  

                                                        
115 Nas cidades colombianas, particularmente Cali, Medellín e Bogotá, o narcotráfico incorporou-se em 

diferentes atividades comerciais e de serviços com o objetivo de “lavar” dinheiro. Um dos mercados mais 
afetados foi o imobiliário (NOVOA TORRES, 2010). 

116 Em 2004, a Federação Nacional de Comerciantes registrou 50 shoppings na região metropolitana do Vale de 
Aburrá. 
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Mapa 5 – Localização dos principais prédios públicos e privados nas áreas centrais da cidade de 
Medellín no período 1980-2000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado da base cartográfica disponibilizada pela Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2009.  
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Segundo Alvear Sanín (2012), o metrô da cidade de Medellín é catalogado como um 

dos mais custosos do mundo, cada um quilômetro construído em Medellín custou US$ 

93.103.000,00 comparado com o de Singapura, onde cada quilômetro construído custou US$ 

19.000.000,00 ou seja, quase cinco vezes mais, tendo como único beneficiário o capital 

financeiro internacional, principalmente os Bancos Kredistanstalt Fuer Wiederaubau 

(K.F.W.), Dresdner Bank, Comagnie Luxembourgoise de Banque, Credit Swisse e Banco 

Exterior dos Andes e Espanha e os contratistas como a multinacional alemã Siemens.  

Nesse contexto, novamente o capital, através da tecnologia, permitiu transformar as 

áreas centrais, mudando completamente as práticas socioespaciais, como foi registrado por 

moradores das áreas centrais e o subdiretor de Planejamento da cidade: “O Metrô é a obra 

mais importante da época […] Medellín está convertendo-se numa cidade privilegiada em 

sistema de transportes no país, tem metrô, que é o melhor sistema de transporte que existe em 

qualquer cidade do mundo.” (Diretor da Corpocentro, 60 anos, 11 jul. 2012).  

 

O Metrô, sem discussão, é a obra mais importante. O fato da sua construção 
e seu posterior funcionamento, definitivamente, transformaram o centro da 
cidade, eu digo que para bem. Se tendo metrô o engarrafamento no centro é 
tremendo, eu não posso imaginar o que seria o centro da cidade sem metrô 
(Morador, 44 anos, 9 ago. 2012). 

 
A obra que nos ‘engoliu’ (bairro Sevilla) foi o metrô. O Metrô fez uma 
transformação impressionante no que era a cidade; o metrô acabou com a 
zona de tolerância, que era a zona chamada de ‘casa de citas’ [bordel], que 
exercia a mesma função dos motéis, mas era diferente pela conotação social 
que tinha a prostituição, muito diferente de hoje. (Moradora, 60 anos, 19 jul. 
2012). 

 
È evidente que o metrô é um fato de intervenção urbana importante, que 
dinamizou a economia do solo, mais do que estava, e gerou uma 
transformação. O desafortunado da transformação foi que a cidade ia 
acomodando-se ao metrô [...] pode fazer com o Parque de Berrío, com a Rua 
Bolívar; ainda existem partes traseiras de prédios que foram cortados para a 
ampliação da via para o metrô. (Subdiretor de Planejamento, 46 anos, 4 ago. 
2012). 

 

Finalmente, segundo o historiador-pesquisador (30 jul. 2012): “Hoje não poderia 

entender o centro da cidade sem as transformações feitas, muito agressivas, sim, mas tem sido 

o motor da transformação da cidade, como o Metrô e a Avenida Oriental.”  
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Nesse percurso de transformações e renovações nas áreas centrais, em 1987,117 as 

entidades do Estado (Governo, juízes, e Prefeitura) concentraram-se no centro administrativo 

(em terrenos do antigo trem, ou seja, da Governação), como tinha sido referido no Plano 

Piloto de 1950, como uma das grandes intervenções urbanas no lado sul das áreas centrais. 

Assim denominado pelo subdiretor de Planejamento da Prefeitura: 

 
A zona de renovação de maior importância do centro e de maior força é La 
Alpujarra, aparece a Praça de La Luz, Pies Descalzos, a mesma Praça de La 
Alpujarra, como um sistema de espacialidades públicas conectadas ao redor 
de prédios públicos; isso ajudou o centro a deixar de ser atrativo [...] o centro 
começa a abandonar-se. Hoje o Centro Internacional de Medellín está em La 
Alpujarr. (Subdiretor de Planejamento da Prefeitura, 46 anos, 4 ago. 2012).  

 

Na lógica de “renovação” era clara sua intenção de “recuperar” o solo e limpar 

algumas áreas como foi dito na entrevista com o sociólogo-pesquisador:  

 
No ciclo da propriedade da terra e uso, numa zona que já estava deprimida 
socialmente, depois da saída do trem, com a construção de La Alpujarra, foi 
uma tentativa de limpeza de Guayaquil, tirar as putas, os travestis, os hotéis 
de mau porte, e essas atividades foram-se para o norte do centro (Sociólogo- 
pesquisador, 68 anos, 11 jul. 2012).  

 

As áreas centrais, como afirma Carlos (2001), acentuam-se e representam o foco da 

administração, controle e organização política no processo de implosão – explosão da cidade. 

Nelas assiste-se à constituição de uma pluralidade de usos: políticos, religiosos, econômicos, 

dentre outros. A “limpeza” urbana como estratégia permite a instauração de “novos usos”.   

Nas áreas centrais de Medellín, depois do processo de “limpeza”, foram-se localizando 

outros edifícios institucionais, como o Teatro Metropolitano (1987), Edifício Inteligente das 

empresas prestadoras de serviços públicos (1996) com seu Parque “Pés Descalços”, Praça da 

Luz, antiga Praça de feiras (2005), biblioteca temática das empresas prestadoras de serviços 

públicos (2005), centro de convenções da cidade e região metropolitana (década de 1980), 

posteriormente chamado Praça Maior (2006) e a Praça da Liberdade (2011). Posteriormente, 

em 2006, seria chamado Centro de Atividade Logística Institucional, pelo Plano especial do 

centro, como será explicado adiante. Galindo Muñoz (2011), na sua dissertação assim 

descreve o setor:  

                                                        
117 Nesse mesmo ano, estabeleceu-se a nova divisão municipal, dividindo as áreas urbanas por comunas. Para 

Medellín, criaram-se dezesseis comunas, sendo o número dez o correspondente ao centro da cidade.  
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[…] o conteúdo e intencionalidade dos equipamentos, as obras como tal, 
transformam radicalmente a paisagem urbana, a partir de grandes artefatos 
que projetam para fora (e para dentro) a imagem da cidade, procurando sua 
inserção nos mercados e fluxos do capital contemporâneo, com fortes efeitos 
no seu marketing. (GALINDO MUÑOZ, 2011, p. 139, tradução livre).118 

 

Dessa maneira, os prédios desocupados ficaram abandonados como patrimônio da 

cidade até que posteriormente foram usados como museus, Casa da Cultura e shopping, 

dando-lhe uma “nova vida”. 

Para a década de 1990, o desempenho da atividade construtora no país e na cidade era 

positivo, explicado pela entrada de capital internacional, por motivo de baixos níveis nas taxas 

externas e as expectativas de reavaliação da moeda. No departamento de Antioquia, houve 

maior dinamismo nas exportações e maior investimento privado, pelo novo clima de 

otimismo (políticas de modernização e abertura do governo), que se acentuou com a morte de 

Pablo Escobar em 1993. Então, a cidade respirava um “novo ar” de dinamismo econômico e 

de tranquilidade para o investimento internacional (CÁMARA COLOMBIANA DE LA 

CONSTRUCCIÓN, 1994). 

 Portanto, formularam-se diversos planos para as áreas centrais. Temas como moradia, 

espaço público, vendas ambulantes foram os mais frequentes na política municipal (Quadro 

5). A construção do metrô e o aumento da informalidade colocou um grande desafio à 

administração municipal. A preocupação com a “limpeza” e a “ordem” do espaço público, 

levou a programas como “áreas brancas”, “zonas de tratamento especial”, “Oro sobre as 

Vendas nas Ruas” sem entender a totalidade dos problemas das áreas centrais e dando 

prioridade à estetização da natureza.  

                                                        
118 No original: “Por otra parte el contenido e intencionalidad de los equipamientos, las obras como tal, 

transforman radicalmente el paisaje urbano, a partir de grandes artefactos que proyectan hacia fuera (y hacia 
adentro) la imagen de la ciudad en busca de su inserción en los mercados y flujos del capital contemporâneo , 
con fuertes efectos en cuanto al marketing de la misma [...].” 
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Quadro 5 – Planos e programas da Prefeitura do Município de Medellín para as áreas centrais no 
período 1990-2000 

(Continua) 
Ano Nome Concepção do 

centro 
Proposta Observações  

1990 Plano Centro de 
Medellín e o plano 
de renovação e de 
redesenvolvimento 
do Camellón de La 
Alhambra  

 

Aprovado pelo 
Acordo n.º 14 de 
1990 

O centro é o setor 
vital, importante 
pelo metrô, privi-
legiando um plano 
para o setor, ao 
interior do Progra-
ma a Metrópole do 
Metrô 

Declaração da Comuna 10 e 
o bairro San Diego como 
tratamento especial de 
renovação e redesenvolvi-
mento. O Camellón de La 
Alhambra  

 

Zona de tratamento especial 
das estações do Metrô  

 

De acordo com o 
nível de formulação, 
o plano era um 
programa, com a 
preocupação de tirar 
os vendedores 
ambulantes de 
algumas áreas da 
cidade (em 1987, 
havia-se criado o 
Departamento 
Administrativo do 
Espaço Público) 

1992 Plano de interven-
ção do centro da 
cidade de Medellín 

 

Aprovado pelo 
Acordo n.º de 
1991 

 

 

 

 

O centro apresenta 
um crescimento e 
concentração de 
emprego no setor 
terciário, 
subemprego e 
informalidade; 
gerando conflito 
na ocupação do 
espaço público 

Apresenta 
patologias sociais: 
prostituição, 
drogação, 
alcoolismo e 
delinquência 

Inventariar as edificações de 
valor patrimonial, classifi-
cadas por níveis de 
conservação  

Reduzir o imposto para 
construção de moradias e 
estacionamento 

Criar áreas brancas (espaços 
públicos representativos da 
cidade, que se limitam a 
vendas estacionárias ou 
ambulantes 

Criação de subcentros urba-
nos 

Garantir a acessibilidade e 
reconsiderar as políticas de 
fechamento de ruas para 
pedestres 

Manter fatores de atração e 
controlar fatores de expulsão  

O plano fazia parte 
do Programa de 
cooperação da ONU 
com a prefeitura  

O plano identificou 
os agentes de 
intervenção no 
centro, fundamentais 
para qualquer 
intervenção: 
comerciantes, 
industriais, 
transportadores, 
setor financeiro, 
universidade, 
Estado, instituições 
religiosas, ONG, 
org. comunitárias, 
culturais, 
vendedores, 
moradores, usuários 
 

1992 Plano de 
reordenamento do 
centro da cidade: a 
moradia 

Desde 1970, houve 
uma grande mobi-
lidade de popula-
ção de classe alta e 
média do centro da 
cidade para outros 
bairros da cidade 
Sul e Oeste, 
gerando 
deterioração das 
zonas residenciais 
do centro 

Incentivar a parceria 
público-privada 
Slogans como “moradia a 
cinco minutos do centro” 
Diminuir o imposto 
Flexibilizar a subdivisão de 
habitações 
Permitir construção de 
habitações em todo o centro, 
exceto em El Chagualo 
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Quadro 5 – Planos e programas da Prefeitura do Município de Medellín para as áreas centrais no 
período 1990-2000 

(Continuação) 
Ano Nome Concepção do 

centro 
Proposta Observações 

1993 Estatuto do centro 
da cidade 
(documento 
rascunho) 

 

Não definiu O estatuto era especi-
ficamente as normas básicas 
legais para a delimitação dos 
usos do solo no centro da 
cidade: administração do 
espaço público, plano de 
mobilidade, manejo do meio 
ambiente, impostos e 
incentivos para o controle do 
desenvolvimento do centro 

Ainda da 
importância do 
estatuto, nunca foi 
norma  

1993 Plano de 
intervenção do 
centro da cidade de 
Medellín, 
Programa Oro de 
Vendas nas Ruas 
 

 

Não definiu A proposta era deixar os 
vendedores no centro, mas 
de forma organizada, 
respeitando as condições 
humanas e pessoais do 
vendedor, como um 
elemento mais do mobiliário 
urbano que ocupa um espaço 
físico, que tem como 
principal inconveniente a 
interferência com o 
deslocamento dos pedestres 

 

1997 Plano estratégico 
de Medellín e a 
área metropolitana 
“O Futuro da 
Cidade 
Metropolitana”  

O centro estava 
atrelado à 
concepção da 
cidade 
metropolitana 
acessível, 
acolhedora, 
integrada e com 
qualidade ambiental 

Sistema estruturante urbano, 
corredor do rio, corredor do 
metrô, Rua Cundinamarca, 
Rua Carabobo (paralelas), 
Rua La Playa e Rua 
Ayacucho (paralelas) 

 

 

Ainda sendo um 
plano metropolitano, 
sua maior 
preocupação foi a 
intervenção na 
cidade de Medellín  

1997   Em Carabobo: a ampliação 
do Museu de Antioquia 
atendia à doação das obras 
do artista Fernando Botero, 
para consolidar o eixo como 
de recuperação do espaço 
público no centro 

Setores de reabilitação e 
renovação: Sevilla, Bairro 
Colombia, Camellón de La 
Alhambra, Corazón de Jesús, 
Guayaquil, Prado, Centro 
tradicional, La Alpujarra, 
Naranjal, El Chagualo e 
Jesús Nazareno 
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Quadro 5 – Planos e programas da Prefeitura do Município de Medellín para as áreas centrais no 
período 1990-2000 

(Conclusão) 
Ano Nome Concepção do 

centro 
Proposta Observações 

1997 Programa da 
administração 
municipal para a 
organização de 
vendas na rua 
“para um centro 
ordenado” 

 

 

Pelo frágil 
controle, falta de 
coordenação entre 
o Departamento de 
Espaço Público e a 
comunidade, 
precisa de ações 
para ordenar o 
espaço público 

Realizar uma análise de 
algumas zonas do centro 
para ordenar as vendas na 
rua: 
Av. Oriental, Parque de 
Berrío, setor da Igreja La 
Candelaria, embaixo do 
viaduto do metrô, Rua 
Calibio, Prazoleta Nutibara, 
Rua Boyacá  
 

 

O desenvolvimento 
do programa foi 
prolongado 
indefinidamente, 
impedindo obter os 
resultados 
esperados. Segundo 
o relatório final, o 
Dep. de Espaço 
Público não tinha 
criado instrumentos 
para garantir as 
zonas intervindas 

1999 Plano de 
Ordenamento 
Territorial (POT) 

 

“Intervenção no 
centro da cidade”. 

 

 

 

 

 

 

Um centro 
tradicional e 
representativo com 
uma recuperada 
qualidade e 
significação, 
mediante projetos 
e intervenções 
estratégicas em seu 
interior e na sua 
periferia. 

Ações para realocação das 
vendas ambulantes 

Intervenção no setor da 
Igreja Veracruz (Rua 
Carabobo)  

Intervenção nos bairros La 
Alpujarra Guayaquil  

Renovação, 
redesenvolvimento e atuação 
urbanística. Nos setores 
Niquitao e Naranjal  

Definem as áreas de 
influência de bens de 
interesse cultural do país  

Definem os corredores de 
importância ambiental 
urbana: Rua  Carabobo, Rua 
Junín, Rua San Juan, Rua 
Ayacucho, Avenida Juan del 
Corral, Avenida Oriental, 
dentre outros. 

Com base no POT, 
formulam-se os 
planos parciais 

 

Serão explicados 
mais à frente.  

Fonte: Autoria própria. 
 

Dos espaços de maior intervenção pelos planos, destaca-se a Rua Carabobo, eixo 

estruturante, desde o início do século XX, e a Rua Ayacucho. A Rua Carabobo (já havia sido 

priorizada no plano de 1984), mas foi com o plano de 1997 que se apresentou uma variedade 

de intervenções, supondo a ideia do novo em cada uma delas.  
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No Plano Estratégico de Medellín e a Área Metropolitana em 1997, Carabobo foi 

definida como um eixo estruturante, tendo como intervenção principal o Museu de Antioquia 

(antiga prefeitura) e a praça das esculturas, com a finalidade de atender à doação do artista 

Fernando Botero119 (ver Fotografia 25). Projeto chamado “Cidade Botero”: 

 
‘Cidade de Botero’ é um acontecimento único que hoje começa a marcar um 
ponto no futuro de Medellín, já que a partir da doação do Maestro e a 
consequente relocalização do museu de Antioquia, tem-se desenhado uma 
série de programas e ações que, ademais do insuperável transfundo cultural, 
impelem o novo desenvolvimento urbanístico do centro e permitem 
reconstruir ante a opinião externa a imagem da cidade. (VALENCIA et al, 
2000 apud HERNÁNDEZ CIRO, 2010, p. 204, tradução livre).120 
 

Fotografia 25 – Algumas renovações urbanas nas áreas centrais de 
Medellín: Praça de Botero, na parte de trás, o Museu de Antioquia 

 

 
Fonte: Autoria própria, jan. 2012.  

 

Poder-se-ia afirmar que essa intervenção é um dos primeiros reconhecimentos 

internacionais da cidade na lógica da estética da natureza como uma mercadoria. Logo, 

                                                        
119Artista antioquenho conhecido mundialmente pelo engrossamento ou deformação, os volumes, o mais famoso 

“Os Gordos de Botero”. 
120 No original: “Ciudad de Botero es el irrepetible acontecimiento que hoy comienza a marcar un hito en el 

futuro de Medellín, puesto que a partir de la donación del Maestro y la consecuente reubicación del museo de 
Antioquia se han diseñado una suerte de programas y acciones que, además del insuperable trasfondo 
cultural, impulsan un nuevo desarrollo urbanístico del centro y permiten reconstruir ante la opinión externa la 
imagen de la ciudad.”      
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embelezar a cidade, dar novos usos a antigos prédios e criar atrativos são os objetivos, daqui 

em diante, para áreas centrais da cidade de Medellín, procurando estimular compradores para 

determinados usos e novos investimentos. 

Em 1999, o POT definiu Carabobo como corredor de importância ambiental, segundo 

o plano, não só pela sua importância como conector das centralidades, senão pelas qualidades 

espaciais e paisagísticas que deveriam ser recuperadas, potenciadas e mantidas. Contudo, ela 

será novamente de interesse da prefeitura em 2001 como se explicará adiante. 

Além da Rua Carabobo, destacam-se os bairros de Guayaquil, Naranjal e El Chagualo 

(como observa no Quadro 5 nos planos de 1997 e 1999), como locais de intervenção em 

vários planos, bairros que, no período 2000-2010, foram estudados em planos parciais, como 

se analisará adiante. Assim, a estética do centro da cidade (por parcelas) tem mudado 

permanentemente sua aparência, mediante processos de planejamento em uma perspectiva 

mercantilista. Desde a década de 1970 até hoje, têm-se formulado múltiplos planos nessa 

perspectiva em diferentes embalagens: reabilitação, renovação, redesenvolvimento urbano, 

dentre outros. 

A formulação dos planos da década de 1990 esteve seguida da criação de duas 

instituições: uma de índole privada (Corpocentro) e outra pública (Empresa de 

Desenvolvimento Urbano). Corpocentro,121 entidade criada pela Câmara de Comércio de 

Medellín em 1993. Seu principal objetivo é canalizar a entrada da empresa privada para a 

construção coletiva de um melhor centro para cidade. Segundo o diretor da entidade 

Corpocentro é: 

 
Entidade de caráter cívico formada por empresas privadas,122 para 
diferenciar das entidades de ordem governamental. Nasceu como esforço do 
projeto da época, das Nações Unidas, um projeto de cooperação com a 
Prefeitura de Medellín. Nesse momento o projeto propôs a prefeitura 
empolgar uma entidade privada. Inicialmente a sugestão foi para a Câmara 
de Comércio e ela aceitou. (Diretor de Corpocentro, 60 anos, 11 jul. 
2012).123 

 

O Diretor da Corpocentro também assinalou que o principal propósito é seu espírito 

cívico para trabalhar o melhoramento das áreas centrais, já que as empresas privadas estão 

                                                        
121 Informação disponível em: <http://www.corpocentromedellin.com>. Acesso em: 7 out. 2011. 
122 Em 2012, seus afiliados eram: cadeias de supermercados, shopping, entidades universitárias, hotéis, 

instituições de saúde, bancos, Câmara de Comércio dentre outros. 
123 Entrevista concedida pelo diretor da Corpocentro, 11 de julho de 2012. 
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convencidas de que trabalhar para as áreas centrais é trabalhar para a cidade toda. Seu 

trabalho de gestão é manter contato permanente com as autoridades locais, procurando fazer 

suas propostas serem ouvidas pelas autoridades. “Corpocentro assinala os problemas, dá 

ênfase aos problemas mais graves, mas também dá ênfase em pedir soluções.” (Diretor da 

Corpocentro, jul. 2012). 

A outra instituição é a Empresa de Desenvolvimento Urbano, já mencionada, criada 

em 1993 para a construção do Parque Urbano San Antonio. Em 1996, transformou-se na 

promotora imobiliária da cidade; em 2002 foram modificados seus estatutos para dar o nome 

de Empresa de Desenvolvimento Urbano. Nos últimos anos, essa empresa teve uma 

importante influência nas decisões e intervenções da cidade. 

Para complementar a proposta da década de 1990, o Decreto n.º 438 de 1995 

institucionalizou o Dia do Centro da Cidade, 25 de abril, e destacou o trabalho da 

Corpocentro. Contudo, em 2012, em razão do protesto dos vendedores ambulantes em 

outubro, motivados pela implementação do plano do centro sem serem consultados e sem sua 

participação, a Prefeitura realizou no dia 15 de novembro, no marco do Dia do Centro (seis 

meses depois), o evento: “Meu centro é puro coração”, como se observa na Fotografia 26, em 

que o verdadeiro sentido do evento era acalmar a população diante da situação dos dias 

anteriores. 

 
Fotografia 26 – Evento “Meu centro é puro coração” realizado pela prefeitura, dia 15 de 
novembro de 2012 

 

 
Fonte: Valencia (2012).  
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Nesse contexto, na década de 1990, nas áreas centrais, destacam-se fatos importantes: 

ativação da atividade construtora, promulgação de planos de moradia, de “limpeza” do espaço 

público, em que havia grande preocupação em reestimular a dinâmica econômica, a 

construção e inauguração da obra urbanística. Sem dúvida, houve a dinâmica política, 

econômica e social das áreas centrais da cidade, como o metrô e todos os interesses discutidos 

em relação a ele, as primeiras renovações urbanas que pretendiam uma venda da cidade como 

produto publicitário (a partir da mudança da sua estética), como “Cidade Botero”, e a criação 

de instituições privadas e públicas que cumpriram daí em diante um papel fundamental nas 

decisões das áreas centrais.  
Por conseguinte, as áreas centrais são a materialização da organização, classificação e 

delimitação do espaço de acordo com a norma, ou o que chamamos, na seção 1, nomoespaço, 

mas ainda persistem práticas que dão identidade e pertencimento às áreas centrais, ou seja, o 

genoespaço. Como afirmou a ex-subsecretária de Cultura de Medellín:  

 
É muito interessante que nós, geopoliticamente, possamos dividir o 
território, e dizer vai de tal rua a tal rua, mas resulta que nós, os seres 
humanos, na proximidade e na relação com outros, aparece a relação com os 
outros seres humanos, com o território mesmo, com a exploração desse 
território e, inclusive, passar por esse território; assim, todas as formas e 
todos os usos vão permitindo e ressignificando esse território que tinha, 
limitado politicamente (ex-subsecretária de Cultura, 45 anos, entrevista, 
16 jul. 2012). 

 

No início do século XXI, as áreas centrais, estão transformadas totalmente na sua 

condição natural. A segunda natureza caracteriza-se pelas ladeiras densamente urbanizadas e 

córregos aterrados (utilizados para esgoto e condução de água da chuva). Esses aterramentos 

têm gerado eixos importantes para a mobilidade e para o comércio, em contraposição à 

identidade e pertencimento dos referentes naturais históricos da cidade como o Córrego Santa 

Elena e o próprio Rio Medellín. Na análise da cidade, a variável tempo atende às condições 

históricas que intervieram no passado e no presente se expressam por meio da aparência 

(GOMES, 2007).  

A preocupação com a estética da natureza da e na cidade voltou-se com mais força 

para as áreas centrais, submetendo-as à lógica mercantilista à procura de maior lucro (solo), 

através das renovações urbanas, construção de parques urbanos, revitalização de prédios 
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antigos, dentre outros. Assim, como assinala o presidente do Grêmio Imobiliário em 

entrevista ao Jornal local:  

 
Não tem nada para fazer, o centro continuará a ser o rei, pela demanda 
imobiliária e porque o importante de um local térreo é que nunca muda, 
assim, o setor está deteriorado ou não, pois pela vitrine do térreo sempre vão 
circular milhões de pessoas diariamente. (ARIAS JIMÉNEZ, 2012).124 

 

Nesse processo de mercantilização da natureza das áreas centrais, evidenciam-se os 

slogans e os avisos publicitários que têm facilitado os investimentos públicos e privados, e o 

crescimento de consumidores, e não de cidadãos, convertendo a cidade e suas áreas centrais 

em um palco de eventos internacionais, como referenciado na seção 2.3.  

De 2000 até hoje, destacam-se “novos” planos de intervenção nas áreas centrais 

(Quadro 6): a continuidade das obras de intervenção na área já demarcada como “La 

Alpujarra” (zona 1, Mapa 6),  o início da renovação de outra grande área de intervenção no 

lado norte  (zona 2, no Mapa 6), a formulação dos planos parciais (explicados na seção 2.2.1) 

e o “novo” sistema de mobilidade como o bonde elétrico e o sistema de ônibus alimentadores 

do metrô.   

 
Quadro 6 – Planos e programas da Prefeitura do município de Medellín para as áreas centrais no 
período 2000-2012 

(Continua) 
 

Ano 
 

Nome 
 

Concepção do 
centro 

 
Proposta 

 
Observações  

2002 Plano de De-
senvolvimento  
 
“O renascer do 
centro” 

Centro tradicional e 
representativo 
Metropolitano 
segundo o POT 

Pequena cidade educativa e 
cultural; Praça do protesto; 
Recuperação dos prédios patri-
moniais  
Parque Explora; II etapa do 
Museu Antioquia (na Rua 
Carabobo); Eixo cultural La Playa 
–Boyacá; Centro Internacional de 
Negócios e Convenções; Centro 
de espetáculo; Linha anel central 
de Metroplus (1) 

Praça do protesto (antiga Praça de 
Cisneros, hoje Praça da Luz); 
Recuperação e reutilização dos 
prédios Vásquez e Carré 

 Grande parte das 
intervenções localiza-  
-se na Rua Carabobo 

 

                                                        
124 No original: "No hay nada que hacer, el Centro seguirá siendo el rey, por la demanda inmobiliaria y porque lo 

importante de un local de primer piso, es que nunca cambia así el sector está deteriorado o no, pues por la 
vitrina de ese primer piso siempre van a circular millones de personas a diario." 
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Quadro 6 – Planos e programas da Prefeitura do Município de Medellín para as áreas centrais no 
período 2000-2012 

(Conclusão) 
Ano Nome Concepção do 

centro 
Proposta Observações  

2006 O centro vive. 
Plano especial do 
centro 

O centro é o 
referente histórico 
principal da cida-
de e de caráter 
regional, por ser o 
lugar de troca 
comercial e indus-
trial, na atualidade 
com menos força  
Sua localização 
estratégica arti-
culada com o 
sistema estrutu-
rante geral orde-
na a ocupação do 
território depar-
tamental  

Construção e consolidação dos 
parques-biblioteca e Explora, 
Jardim Botânico, centro Cívico 
San Lorenzo e Praça de Cisneros 
Construção e consolidação de 
passeios urbanos (Rua La Playa e 
Rua Carabobo) 
Articulação de espaços públicos 
Organização e adequação de es-
paços para vendedores ambulan-
tes 
Realocação da população por 
processos de renovação urbana  
Construção de moradias 

Continua com a 
transformação da Rua 
Carabobo  
Define o Centro de 
atividade logística em 
La Alpujarra 
Centro de atividade 
logística de educação, 
ciência e tecnologia, 
no lado norte da 
cidade  
Centro logístico de 
transporte (na estação 
de Indústrias do 
metrô) 
Centro de atividade 
logística – Praça 
Minorista  

2009 O Centro é cul-
tural, seguro e 
solidário  

Centro histórico e 
representativo, 
com a capacidade 
de convocar to-
dos os setores da 
cidade metropo-
litana 

As principais obras físicas são:  
- Parque Bicentenário 
- Passagem para pedestre na Rua 
Junín 
- Manutenção de parques tradi-
cionais (embelezamento com 
árvores e luzes)  
- Continuidade do passeio na Rua 
San Juan 
- Manutenção de calçadas 

Durante esse período 
de governo, concluiu- 
-se a Plaza de la 
Libertad e a Ruta N 

2012 Plano piloto por 
quadrantes de 
vida, segurança e 
convivência para 
o centro da 
cidade 

 O plano contempla intervenções 
integrais em matéria de 
segurança, mobilidade, direitos 
humanos, participação cidadã, em 
coordenação da Polícia Nacional 
e a Gerência do centro  
O plano tem seu foco na ação 
pedagógica, a motivação para o 
uso e desfrute do espaço público  
O plano piloto intervém ini-
cialmente em 56 quarteirões até 
janeiro de 2013 
  

Até novembro de 
2012, não existia ne-
nhum relatório desse 
plano 
No plano de desen-
volvimento do pre-
feito, o único referido 
ao centro era 
articulação das 
espacialidades 
públicas do centro da 
cidade, procurando a 
consolidação, a 
centralidade 
metropolitana e a 
competitividade da 
cidade 
As informações foram 
tomadas dos jornais 
locais e uma 
declaração pública do 
gerente do centro. 

Fonte: Autoria própria. 
  
(1) A Lei n.º 105 de 1993 estabelece a Política Nacional de Transporte Urbano, assim, em 2002, por meio de 
convênio da Empresa de Desenvolvimento Urbano e o Departamento de Planejamento da Prefeitura, inicia-se o 
projeto de Metroplus (Sistema de Transporte Massivo de Ônibus Rápidos de Mediana Capacidade, o Bus Rapid 
Transit (BRT). Disponível em: <http://www.metroplus.gov.co>. Acesso em: 9 out. 2011 
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Mapa 6– Localização dos principais prédios públicos e privados nas áreas centrais da cidade de 
Medellín no período 2000-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fonte: Adaptado da base cartográfica disponibilizada pela Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2009.  

 

Zona 2 

Zona 1 



153 

 

 

 

No Quadro 6, pôde-se observar que os planos de 2002, 2007 e 2009 tomaram como 

referência a proposta do plano de 1997 quando definiu o sistema estruturante, particularmente 

a Rua Carabobo. Assim, os planos: “Renascer do centro”, “Centro vive” e o “Centro é 

cultural, seguro e solidário” propuseram e fizeram uma importante “renovação” ao longo da 

Rua Carabobo.125 Para essa finalidade, a rua foi chamada: eixo estruturante, corredor 

ambiental e passeio urbano, mas com o mesmo conteúdo da transformação. O que ratifica o 

que chamamos de “velhas novidades”, ou pelo menos estimulada em velhos interesses e cujas 

metodologias de intervenção também reproduzem práticas arcaicas.  

As intervenções em Carabobo contemplaram a construção de espaços e a renovação de 

outros. Os novos espaços foram: Praça da Luz (antiga Praça de Cisneros, Fotografia 27), 

Parque dos Desejos, Parque Explora (Fotografia 28), Praça da Liberdade e o Centro de 

Inovação e Negócios (chamado inicialmente quarteirão do empreendimento), Ruta N.126  
 

Fotografia 27– Algumas renovações urbanas nas áreas centrais de Medellín:  
Praça da Luz, antiga Praça de feiras 

 

 
 
Fonte: Vial (2009). 

                                                        
125 É importante destacar que, no plano de desenvolvimento de 2012, não há nenhuma alusão a intervenção no 

centro da cidade. 
126Corporação criada pela prefeitura de Medellín. Empresas Públicas de Medellín (EPM) e UNE 

Telecomunicaciones Medellín (empresa de telefonia da cidade) para promover o desenvolvimento de 
negócios inovadores com base em tecnologia, que incrementem a competitividade da cidade e da região. 
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Fotografia 28 – Algumas renovações urbanas nas áreas centrais de Medellín: 
Parque Explora 

 

 
 

Fonte: Autoria própria, maio 2008. 
 

 
Como renovação, a recuperação de dois prédios patrimoniais, renovação de fachadas, 

o Jardim Botânico, o Parque Norte (Fotografia 29), adequação de um trecho da Rua Carabobo 

para pedestres (Fotografias 30 e 31). Essas ações tentavam a vinculação dos diferentes 

equipamentos, gerando uma mudança das práticas diurnas e em alguns trechos perda das 

práticas noturnas. 
 

Fotografia 29 – Algumas renovações urbanas nas áreas centrais de 
Medellín: parque de diversões – Parque Norte 

 
Fonte: Autoria própria, maio 2008. 
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Fotografia 30 – Eixo Carabobo antes do processo de renovação, 2004 
 

 
Fonte: Disponível em: <http://www.medellin.gov.com>. Acesso em: 30 jun. 2009 

 

Fotografia 31 – Eixo Carabobo depois do processo de renovação, 2006 
 

 
Fonte: Disponível em: <http://www.medellin.gov.com>. Acesso em: 30 jun. 2009 

 

As atividades informais e exercidas no espaço público, historicamente realizadas na 

Rua Carabobo, tais como vendedores ambulantes e prostituição, foram deslocadas para outras 

áreas do centro da cidade (a Rua Cundinamarca, contígua ao ocidente de Carabobo). 
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É importante destacar que essa intervenção de realocação de atividades selecionadas 

das áreas centrais para outras áreas da cidade reproduz, de forma questionável e impactante, o 

modelo urbanístico adotado por Barcelona, na política de renovação para os Jogos Olímpicos 

1992. Modelo de intervenção descrito por Delgado (2007, p. 11):  

 
Quem anseia ocupar Barcelona e dominá-la é, hoje, um capitalismo 
financeiro internacional que tem descoberto no território uma fonte de 
riqueza e que aspira a converter a capital catalã num artigo de consumo com 
uma sociedade humana adentro.  

 

Descrição importante de citar, quando foi esse modelo que inspirou o processo de 

transformação da cidade de Medellín, particularmente das suas áreas centrais. Então, seria 

esse o futuro da cidade? ou já é? Como continua Delgado (2007, p. 11), um sistema 

econômico que não lhe importa deformar as cidades e convertê-las na sua “própria caricatura 

ou sua paródia”.  

O principal objetivo da intervenção no eixo de Carabobo foi conectar as duas grandes 

zonas de transformação das áreas centrais, chamadas pelo Plano especial do centro “O centro 

vive” como Centro de Atividade Logística Institucional127 (zona 1, Mapa 6) e o Centro de 

Atividade Logística de Educação, Ciência e Tecnologia 128(zona 2, Mapa 6), valorizar o solo 

ao longo do seu percurso e atrair capitais nacionais e internacionais. Essa afirmação pode 

verificar-se na Tabela 6, com os dados de valor do metro quadrado na Comuna 10 (que 

corresponde quase na sua totalidade às áreas centrais). 
 

                                                        
127 É formado por: prefeitura de Medellín, Governo de Antioquia, Palácio de Justiça, Instituto de 

Desenvolvimento para Antioquia (IDEA), Palácio de Exposições, Teatro Metropolitano, Centro Internacional 
de Convenções (CIC), Museu Interativo, Edifício Inteligente de EPM, Biblioteca Temática de EPM, Parque 
dos Pés Descalços, Praça de La Luz, edifícios Vásquez e Carré, Praça de La Independência ao longo prazo o 
futuro Parque La Macarena proposto pelo Plano especial de Espaço Público de Medellín (ALCALDÍA DE 
MEDELLÍN, 2007c). 

128 Está conformado por: Jardim Botânico, o Planetário, o Parque dos Desejos, o Parque de diversões Norte, as 
universidades de Antioquia Nacional e o sector de Sevilla (ALCALDÍA DE MEDELLÍN, 2007c). 
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Tabela 6 – Dados do valor do metro quadrado na Comuna 10 
no período 2006 -2012 
 

Ano Valor de m2 em pesos 
colombianos 

2006 979,9 

2007 1086,0 

2008 1306,0 

2009 1438,1 

2010 1385,7 

2011 1408,8 

2012 1469,6 

Fonte: Adaptada de informações da Cámara Colombiana de la Construcción.  

Nota: Ainda que em 2006, 2007 e 2008 a média só tenha sido de dois meses, dão uma 
ideia do valor nesse ano.   

 

Pelos dados da Tabela 6, houve um incremento no valor do solo de 50% de 2006 a 

2012, o que foi conferido em algumas das entrevistas realizadas. Segundo o presidente da 

Asoguayaquil: 
 

Eles [a prefeitura], em 2006, fizeram uma avaliação do cadastro, 
irresponsável, falso e rápido, e para nós, deram o aumento do imposto 
predial,129 para nosso caso, um aumento de 13.000%, imaginando-se a terra 
mais cara da cidade e converteram-na não só na mais cara da cidade, senão 
do mundo. Entretanto, no bairro El Poblado, eu comprou o metro quadrado 
muito caro no melhor lugar por $3.000.000,00130 ou $3.500.000,00, que é 
muito; aqui [Guayaqui] está avaliado o metro quadrado até $20.000.000, 00, 
que não tem pretexto nenhum, porque o crescimento do setor não foi feito 
por investimento público, mas privado. Então, não apenas não fizeram 
investimento, mas também castigaram as pessoas, e isso tem afetado o setor 
de maneira aterradora (Comerciante -presidente de Asoguayaquil, 47 anos, 
1.º nov. 2012). 

 

O subdiretor de Planejamento da Prefeitura afirma:  

 
Hoje o centro tem muito valor, e mais com as expectativas de transformação. 
O solo do centro tem uma alta dinâmica, de fato a maior parte dos solos de 
renovação urbana que Medellín tem hoje está no centro: Naranjal, La 
Bayadera, Calle Nueva, bairro Triste, Perpetuo Socorro, bairro Colombia, 

                                                        
129 Correspondente ao que no Brasil se chama Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 
(IPTU). 

130 O fator de conversão a reais é 1:1.000, ou seja, $R1= $1.000 colombianos. 
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áreas que estão definidas pelo POT para ser desenvolvidas por Planos 
Parciais. Mas uma das dificuldades, depois de doze anos de formulação do 
POT, é o valor do solo. O valor do solo no centro é altíssimo, isso deixa 
inviável qualquer processo de renovação; teria de ser uma zona com muito 
luxo e com um valor tão alto que deixaria inviável, mas tem muito potencial. 
Não é muito lógico que tenhamos o centro internacional, onde realizam as 
principais feiras internacionais na cidade, e atravessando a rua, tenhamos um 
setor como La Bayadera, de máximo dois andares, cheia de sucata, mas o 
valor do seu solo é impensável para desenvolver qualquer coisa. (Subdiretor 
de planejamento da Prefeitura, 46 anos, 4 ago. 2012).  

 

Essa valorização para a atração do investimento de capitais externos materializou-se 

em setembro de 2012, quando o prefeito solicitou ao presidente da República, a criação de 

uma zona franca no bairro Sevilla, tendo como propósito “impelir Medellín como uma cidade 

de conhecimento, ciência e inovação”, e dessa maneira se “fortaleceria a atração de 

investidores, tanto nacionais como internacionais ao nascente distrito de ciência e inovação 

localizado no bairro Sevilla” (ALCALDE..., 2012).131  

Para esse processo de transformação, foi fundamental a criação da Gerência do Centro 

em 2005,132 dependência da Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura de Medellín. 

Sua criação tinha a finalidade de concertar e articular a ação institucional no centro da cidade, 

priorizadas pela Prefeitura, promovendo a construção social de lugares, capacidade e 

oportunidade para o desenvolvimento humano. No período 2010-2011, a gerência foi 

responsável pelo desenvolvimento do plano “O Centro Vive”. 

Para esse processo de construção, fizeram-se exercícios interessantes para ler a 

realidade das áreas centrais. Segundo a ex-subsecretria de Cultura de Medellín: 
 

A polícia e a Secretaria de Governo tinham dividido o território de uma 
maneira, mas nós, quando falo nós, era em termos de poder ficar perto da 
sociedade, das pessoas, do cidadão. Nós fizemos, em 2007, através de temas: 
Como se fundou? Quais eram os fatos de fundação? Que pessoas chegaram? 
Quais eram suas apropriações no território? Uma leitura do centro da cidade 
gerando nove subterritórios. (Ex-subsecretária de Cultura de Medellín, 45 
anos, 16 jul. 2012).  

 

                                                        
131 No original: “impulsar a Medellín como una ciudad de conocimiento, ciencia e innovación. De esta manera, 

se fortalecería la atracción  de más inversionistas, tanto nacionales como internacionales, al naciente distrito 
de ciencia e innovación ubicado en el barrio Sevilla.” 

132 Com a modernização da Prefeitura (out. 2012), a dependência adotou outro nome: Gerencia Territorial do 
Centro, dependência da Secretaria de vice-prefeitura de gestão territorial (Disponível em: 
<http://www.medellin.gov.co>. Acesso em: 11 nov. 2012). 
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Essa nova leitura das áreas centrais pretendeu entender as necessidades particulares, 

mas esta proposta não foi levada em conta pela administração seguinte (2012-2015); e ainda, 

houve uma quebra no processo de planejamento e intervenção. Assim foi informado pelo 

Jornal Centrópolis na edição 174 em dezembro de 2012:133  

 

O primeiro de janeiro cumpre-se o primeiro ano de Aníbal Gaviria como 
Prefeito de Medellín. Fazer um balanço pode ser um exercício difícil, 
levando em conta, que há noticias positivas, como a organização dos 
chamados eventos de cidade, que tem uma melhor pontuação. 
 
Como temos dito, era inconcebível se passarem os meses sem se indicar um 
Gerente do Centro, e quando se fez, só em julho, ele não tinha nem sede nem 
equipe de trabalho. 
 
Logo se apresentou com grande entusiasmo, o Plano integral do centro, que 
deixava-nos e ainda deixa-nos com dúvidas, sobre a forma de implementar 
por setores, políticas firmes frente ao espaço público, a segurança dos 
cidadãos, a extorsão, a venda de drogas ilícitas e o abuso sexual de crianças, 
por mencionar alguns dos problemas mais comuns na zona. Isto sem 
mencionar o primeiro efeito do Plano, o caos que viveu o centro nos 
primeiros dias de outubro. O que aconteceu demonstrou que as autoridades 
não estavam preparadas. (UN AÑO..., 2012).134  

 

Ainda com essa “fratura” de intervenção, sem dúvida, o solo das áreas centrais tem 

tido valorização em razão das múltiplas obras de transformação, atraindo novamente a 

atividade construtora e o uso de moradia. Para o ano 2011, existiam 25 projetos para moradias 

nas áreas centrais da cidade, de construtoras privadas, com vinte andares de altura, quatro 

apartamentos por andar, o que representa 2.000 habitações novas, que podem albergar 6.000 

novos moradores (ALCALÍA DE MEDELLÍN. Secretaria de Desarrollo Social, 2011). 

Com o processo de transformação física e de embelezamento da cidade e da região 

metropolitana, estimularam-se alguns setores econômicos, particularmente o imobiliário, 

aumentando consideravelmente o número de trabalhadores ocupados, passando de 81.000 
                                                        
133 Jornal, fundado em 2003, por Corpocentro, com o propósito de oferecer à Comuna 10 um meio permanente 

de informação e troca de ideias sobre os temas de interesse do centro da cidade.  
134 No original: “El primero de enero se cumple el primer año de Aníbal Gaviria como Alcalde de Medellín. 

Hacer un balance de su gestión puede ser un ejercicio difícil si se tiene en cuenta que hay noticias positivas 
siendo la organización de los llamados eventos de ciudad, las que tienen un mejor puntaje. [..] Como lo 
hemos dicho, era inconcebible que pasaran los meses sin que se nombrara un Gerente del Centro y cuando se 
hizo, tan solo en julio, ésto no tenía ni sede, ni equipo de trabajo. Luego se presentó, con gran entusiasmo, el 
Plan Integral del Centro, que nos dejaba y nos deja dudas sobre la manera como se van a lograr implementar, 
por sectores, políticas firmes frente al espacio público, la seguridad de los ciudadanos, la extorsión, la venta 
de drogas ilícitas y el abuso sexual infantil, por nombrar algunos de los problemas comunes a la zona. Esto es 
sin mencionar el primer efecto del Plan, el caos que vivió el centro los primeros días de octubre. Lo sucedido 
demostró que las autoridades no estaban preparadas.” 
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pessoas em 2001135 para 144.000 pessoas em 2010 (Tabela 7). Assim mesmo, observa-se um 

aumento de pessoas ocupadas em atividades de comércio, de 256.000 pessoas em 2001 para 

455.000 pessoas em 2012. Ao comparar as taxas de crescimento, observa-se que a indústria 

no período 2000-2010 teve um incremento apenas de 3% e a construção e o comércio de 

111% e 78% respectivamente. 

 

Tabela 7 – Características das pessoas ocupadas segundo o setor de atividade na região metropolitana 
do Valle de Aburrá, período 2000-2010 

Fonte: Adaptado do Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2000, 2010). 
 
Nota: Os dados são tomados no último trimestre do ano, e estão em mil.  
(1) Incluem: agricultura, atividade mineira, eletricidade, gás e água.  

 

Esse processo de transformação foi acompanhado por marcos publicitários e 

reconhecimentos internacionais já mencionados. Dessa forma, diferentes agentes como 

promotores imobiliários, líderes do setor turístico, prefeituras (de Medellín particularmente), 

resgataram os investimentos feitos por meio da promoção do consumo e do serviço, 

convertendo a cidade no palco de grandes eventos internacionais. 

                                                        
135 Não se toma o ano 2000 como referência nessa atividade, não é porque não houvesse pessoas nessa atividade, 

mas porque estavam inclusos nos serviços financeiros. 

                 
Ano 

 

Atividade 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Indústria 317 312 306 319 334 327 313 336 328 310 327 

Construção 44 56 70 75 72 82 79 85 87 86 93 

Comércio 256 305 336 352 351 366 360 384 395 444 455 

Transporte 78 81 95 94 96 110 105 120 120 119 136 

Serviços 
financeiros 

 
78 

 
27 

 
24 

 
24 

 
29 

 
22 

 
28 

 
29 

 
31 

 
28 

 
29 

At. 
Imobiliárias 

 
0 

 
81 

 
73 

 
76 

 
95 

 
83 

 
97 

 
118 

 
139 

 
153 

 
144 

Serv. 
comunais, 
sociais e 
pessoais 

 

 

311 

 

 

272 

 

 

288 

 

 

301 

 

 

281 

 

 

291 

 

 

286 

 

 

297 

 

 

297 

 

 

317 

 

 

334 

Outros 
setores (1) 

 
19 

 
19 

 
19 

 
28 

 
19 

 
26 

 
27 

 
13 

 
17 

 
17 

 
25 

Não informa 5 0 0 0 0 0 2 1 3 2 0 



161 

 

 

 

Para concluir como a estética da e na natureza das áreas centrais de Medellín tem-se 

convertido em uma mercadoria, aparecem os Planos Parciais, descritos na seção 2.2.1. Como 

foi dito pelo subdiretor de Planejamento da Prefeitura, a maior parte dos solos de renovação 

urbana da cidade está no centro. Faz-se necessário lembrar o que, na seção 2.2.1, se definiu 

como áreas de renovação urbana: zonas que cumprem um papel fundamental na consolidação 

do modelo de ordenamento e, por deterioração ambiental, físico ou social, conflito funcional 

interno ou com seu entorno imediato, requerem dessa transformação físico-espacial e 

socioeconômica para aproveitar o seu potencial. 

Para as áreas centrais, foram aprovados nove planos parciais para dezembro de 2012 

(ver Quadro 7 e Mapa 7. Os Planos Parciais, como instrumento de gestão, permitem o 

desenvolvimento urbanístico das áreas urbanas da cidade, só que além da sua natureza de 

“equidade”: “O princípio dos Planos Parciais é desenvolver um sistema estruturante de 

reparto de cargas e benefícios, superando um quarteirão como unidades de atuação.” 

(Subdiretor de Planejamento, 46 anos, entrevista, 4 ago. 2012). O principal interesse 

particularmente de renovação é desenvolver os solos com maior potencialidade de renda. A 

exemplo, em Medellín, de acordo com sua condição topográfica, os solos das zonas planas e 

servidos das infraestruturas e equipamentos, são os de maior valor comercial, quer dizer, as 

áreas centrais. 

É importante esclarecer que os planos descritos no Quadro 7 têm as seguintes 

características:  

a) Planos que, segundo a Prefeitura, fazem parte das áreas centrais da cidade e 

concordam com a concepção nas entrevistas: Naranjal, San Lorenzo, Torres de la 

Fuente, Paseo Sevilla, Guayaquil Quarteirão, Guayaquil Polígono, Corazón de 

Jesús e Sevilla.  

b) Por outro lado, planos que se definem desde a Prefeitura nas áreas centrais, mas sua 

área não foi expressa nas entrevistas, como zona das áreas centrais da cidade: 

Moravia.136  

                                                        
136 O setor de Moravia só foi mencionado pela ex-subsecretária de Cultura, que poderia definir-se como uma 

perspectiva desde a Prefeitura.  
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Quadro 7 – Planos parciais formulados para as áreas centrais da cidade de Medellín 
 (Continua) 

Nome Ano de 
formulação 

Tipo Objetivo Execução Observações 

 

Naranjal 

 

2000 

 

Renovação 
urbana 

 
Gerar um modelo de intervenção 
integral, promovendo uma nova 
forma de fazer cidade  
 
Promover uma utilização mais 
racional do solo urbano, para gerar 
diferentes usos, como borda do 
centro metropolitano, incluído 
habitações de alta densidade. 
  
Utilizar mais eficientemente as 
infraestruturas existentes, para a 
localização de zonas produtivas e 
de habitações   

 

0% 

 

Revisto em 
2009 

 

Espera-se o 
investimento 
público 

 

 

 

San 
Lorenzo  

 

2003 

 

Renovação 
e consoli-
dação 
urbana 

 
Renovar promovendo transfor-
mações na área, com equipamentos 
e espaços públicos, com a 
finalidade de cobrir os reque-
rimentos gerados no futuro 
desenvolvimento  
 
Configurar os sistemas de 
transporte e de espaços públicos 
estruturantes. Com a participação 
da comunidade, elabora-se uma 
proposta para melhorar a qualidade 
de vida, com iniciativas inovadoras 
para uma cidade que permita o 
encontro, a interação, a coesão 
social e sentido de pertencimento. 
Novos equipamentos, espaços 
públicos, novas unidades 
habitacionais, comércio e serviços  

 

5% 

 

Investimento 
público 

 

Torres de 
la Fuente 

 

2004 

 

Redesen-
volvimento 
urbano 

 
Criar um modelo de intervenção 
considerando um dimensionamento 
integral e promovendo uma nova 
forma de fazer cidade  
 
Promover a utilização mais racional 
do solo urbano, de maneira que se 
gerem diferentes usos, como borda 
do centro metropolitano 
 
Incorporar novas áreas ao sistema 
de espaço público com estreita 
vinculação com a estrutura pública 
existente 

 

100% 

 

Investimento 
privado 

 



163 

 

 

 

Quadro 7 – Planos parciais formulados para as áreas centrais da cidade de Medellín 
 (Continuação) 

Nome Ano de 
formulação 

Tipo Objetivo Execução Observações 

 
Paseo 
Sevilla 

 
2004 

 
Redesen-
volvimento 
urbano 

 
Promover a utilização mais racional 
do solo urbano, de maneira que 
gere uma relação adequada entre os 
diferentes usos do solo e os 
sistemas de deslocamento para 
garantir a dinâmica interna do setor; 
e sua articulação com a borda do 
centro metropolitano e tradicional 
da cidade. Incorporar ao centro da 
cidade uma área residencial 
guarnecida de vias, espaço público 
e equipamentos 

 
100% 

 
Investimento 
privado 

 
Guayaquil 
Quarteirão 

 
2005 

 
Renovação 
urbana 

 
Renovar após identificar as 
diferentes potencialidades dos 
prédios existentes, e conseguir um 
resultado final homogêneo de 
grande qualidade urbanística, de 
acordo com os procedimentos 
diferenciados 

 
100% 

 
Investimento 
privado 

Moravia 2006 Melhora-
mento 
integral 

 
Contribuir para o melhoramento da 
qualidade de vida em Moravia, 
promovendo a integração socioes- 
pacial, a equidade social e a 
inclusão da população do bairro aos 
processos do desenvolvimento 
sociocultural, socioeconômico e 
urbanístico ambiental nos sistemas 
de espaço público, mobilidade e 
transporte, serviços públicos 
domiciliários, habitacional, os 
serviços sociais e culturais, e os 
encadeamentos produtivos da 
cidade de Medellín, garantindo a 
proteção de moradores em 
reconhecimento dos direitos e 
deveres 

43% Investimento 
público-
privado 

 
Guayaquil 
polígono  

 
2007 

 
Renovação 
urbana 

 
Contribuir para a consolidação de 
um modelo de ocupação mais 
racional e eficiente, que permita 
maior aproveitamento urbanístico, 
aportando à consolidação de um 
sistema de espaços públicos para o 
setor e para a cidade  

 
5,2% 

 
Investimento 
privado 
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Quadro 7 – Planos parciais formulados para as áreas centrais da cidade de Medellín 

 (Conclusão) 
Nome Ano de 

formulação 
Tipo Objetivo Execução Observações 

Corazón 
de Jesús 

2007 Renovação 
urbana  

 
Privilegiar as atividades e proteger 
a população existente, levando em 
conta, a transformação e quali-
ficação física que gere melhores 
condições de habitabilidade, melhor 
conexão com a cidade, que respeite 
o espaço público, de segurança e 
que permita, com a renovação, 
fortalecer sua produtividade e  
novas oportunidades produtivas.  

1,5% Investimento 
privado 

Sevilla  
Setor El 
Chagualo  

2010 Redesen-
volvimento 
urbano 

 
Repotencializar o solo por meio de 
seu aproveitamento efetivo, o uso 
intensivo e regulado de diferentes 
atividades. Redesenvolver um setor 
de ótimas condições urbanas, 
aproveitando sua localização 
estratégica, procurando a consoli-
dação do setor, com  um enfoque na 
saúde, ciência e tecnologia, gerando 
uma mistura sã de usos com a 
habitação.   

0% Espera-se 
investimento 
público. 

Fonte: Autoria própria 
 

Segundo o subdiretor de Planejamento, nesses planos deve ter a intervenção do 

Estado, porque ele é o único que pode regular o preço dos solos, logrando o “ganha-ganha”:  

 
[...] ganha o Estado, ganha o proprietário, ganha o construtor, ganha o 
mundo todo, porque desenvolve o solo [...] temos uma legislação pelo menos 
na América Latina muito inovadora, mas devemos saber aplicar os 
instrumentos, e estamos descobrindo como fazê-lo, evadindo os interesses 
pontuais (Subdiretor de Planejamento da Prefeitura, 46 anos, entrevista, 4 
ago. 2012). 

 

Ainda com essa afirmação, até dezembro de 2012, só três dos planos tem-se executado 

na sua totalidade com investimento privado, mais ainda tem tido muitas dificuldades para sua 

execução. Algumas das dificuldades são: o proposto pela Prefeitura não responde às 

necessidades da população; não ter concretizado o investimento privado, já que isso é uma 

política clara na execução dos planos, como se observou na coluna de observações do Quadro 

7, dentre outras. 
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Mapa 7 – Localização dos planos parciais formulados para as áreas centrais da cidade 
de Medellín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado da base cartográfica disponibilizada pela Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2009           
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Rincón Patiño (2007), na sua tese titulada Da norma praticada às práticas 

normativas: experiências urbanas na apropriação territorial e usos do solo em Medellín 

Colômbia, analisa duas zonas das áreas centrais e definidas para intervenção por meio de 

Planos Parciais: Moravia e Corazón de Jesus.  

A pesquisadora fez um percurso histórico nas duas áreas, analisando os fatos 

normativos impostos que geraram conflito pelos usos do solo. Ainda que a pesquisa não 

analisasse com detalhe o Plano parcial como instrumento de gestão, ele dá conta da sua 

intencionalidade econômica, desconhecendo a realidade. 

Por um lado, Moravia como assentamento começou em 1960, antes que o lugar fosse 

declarado lixão da cidade, situação que a pesquisadora chama a atenção na perspectiva de: 

“entender o ‘uso’ que estrategicamente a administração municipal decide dar ao lugar e a 

resposta da comunidade na consolidação do assentamento” (RINCÓN PATIÑO, 2007, p. 79). 

Posteriormente, na década de 1980, Moravia consolidou-se como fato urbano, e era evidente a 

disputa do território pelos projetos urbanos das instituições do Estado, cuja justificativa era 

dos usos estratégicos. Nesse momento, o morro de lixo foi a desculpa para fazer um processo 

de transformação. Assim, Moravia foi incorporada (1990) como centralidade urbana, 

implicando duas intervenções: a declaratória de zona de alto risco não recuperável e a 

formulação do plano parcial com o objetivo de melhorar as condições de moradia e habitat 

(RINCÓN PATIÑO, 2007).  

No fim da década de 1990, para a Prefeitura, Moravia já não era considerada 

centralidade urbana, senão que foi adicionada como área do centro da cidade. Este fato 

evidenciou a inserção do solo do setor de Moravia no mercado imobiliário das áreas centrais 

da cidade. Nesse sentido o Plano Parcial foi o instrumento indicado para essa finalidade, com 

o objetivo de contribuir para o melhoramento da qualidade de vida em Moravia e promover a 

integração socioespacial. Com essa finalidade, foram reassentadas 2.201 famílias do morro 

para outra zona da cidade (afastada das áreas centrais).  

Ainda que nas entrevistas Moravia não tenha sido apontava como parte das áreas 

centrais, é clara sua inserção na área 2 do Mapa 6, ou seja, no Centro de Atividade Logística 

de Educação, Ciência e Tecnologia, definido pelo Plano  especial do centro em 2006.  

O outro setor estudado por Rincón Patiño (2007) foi Corazón de Jesus, zona 

caracterizada pelas oficinas e por ser o local histórico de venda de peças de reposição de 

carros do departamento de Antioquia; mas sua localização no “coração” das áreas centrais tem 
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gerado uma pressão sobre a transformação dos seus usos do solo. Essa configuração de 

centralidade se insere no processo de modernização da cidade e da instalação do capital 

(RINCÓN PATIÑO, 2007). 

O setor tem sido qualificado como “periferia central”, como aquilo que é “feio’, que 

cheira mal, mas, por estar nas áreas centrais, dá-lhe um caráter diferencial e de disputa à 

regulação do território, convocando por parte das entidades do Estado: “à construção de um 

sentido territorial do bairro Corazón de Jesus, através da ‘transformação’ e ‘renovação’.” 

(RINCÓN PATIÑO, 2007, p. 164). 

O dito por Rincón Patiño (2007) foi materializado no Plano Parcial de renovação de 

2007, que teve como objetivo: fortalecer as atividades produtivas, permitir novas 

oportunidades produtivas e proteger a população existente, com uma transformação e 

qualificação física que gere melhores condições de habitabilidade. Também, o plano propôs 

melhorar a conexão à cidade, respeitar o espaço público, garantir a segurança a partir da 

renovação. Desse modo, o setor de Corazón de Jesus foi incorporado na zona 1 do Mapa 8 

como outra zona de intervenção das áreas centrais.  

Rincón Patiño (2007) concluiu que Moravia e Corazón de Jesus podiam ser definidos 

como dois grandes fatos urbanos da cidade onde se sobrevive em ambiente de resíduos (lixo e 

peças de veículos); onde têm declarado uma ordem própria e de regulamentação social do 

território; mas também os setores têm coexistido com uma norma coativa-armada, que por 

mais de três décadas têm exercido uma intervenção do território atrelada aos projetos de 

rentabilidade econômica. Sendo declarados como “territórios de conflito” e, assim, “legitimar 

a expedição de um decreto ou acordo que transforma os usos históricos do território em usos 

do solo que conduzem à cidade pelos requerimentos atuais de expansão global do capital” 

(RINCÓN PATIÑO, 2007, p. 254). 

Ainda que se concorde com essa última afirmação, da inserção das duas zonas nos 

fluxos globais do capital, as duas zonas isoladas não poderiam ser definidas como grandes 

fatos urbanos, já que os processos de transformação delas estão atrelados a uma escala maior. 

Outro Plano Parcial que tem gerado várias inquietações é o plano de Naranjal, 

localizado em frente do Corazón de Jesus, mas na outra margem do rio (Mapa 7), com as 

mesmas características: zona de oficinas e de venda de parte para veículos. Esse foi o 

primeiro plano formulado na Colômbia no ano 2000 e até hoje não tem-se executado,  devido 
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ao processo de resistência por parte da população, aludindo uma expulsão do território por 

parte da Prefeitura.  

O plano parcial de Naranjal assinou uma fidúcia entre a EDU e o Fundo Nacional de 

Poupança para dar início no ano 2013, mas o proprietários expressam sua inconformidade: 

 
Mas, entre os moradores e os proprietários das bodegas, estacionamentos e 
oficinas que ocupam quase o espaço todo, persistem dúvidas sobre os logros 
deste projeto e o futuro das suas propriedades, localizadas nas Ruas San 
Juan, Córrego La Hueso, a Rua 65 até o setor da Macarena. 
  
Pedimos que cumpra-se o Decreto que já estava estipulado (2000) pois 
tínhamos concertado localizações das diferentes atividades econômicas. Os 
pequenos proprietários não temos tido a primeira aproximação com a EDU 
(SANCHEZ, 2012, disponível em: <http://www.diarioadn.co/medellin/mi-
ciudad>. Acesso em: 22 ago. 2012). 

 

Com o depoimento dos moradores, parece indicar, que os interesses da Prefeitura não 

são os interesses dos moradores ou usuários do território e sim os interesses do capital 

imobiliário da cidade, gerando tensões entre os usos dispostos pela norma e as práticas 

socioespaciais, quer dizer entre o nomoespaço e genoespaço 

De outro lado, o Plano de San Lorenzo (Mapa 7), formulado no ano 2003, até hoje 

(dezembro 2012) tem-se executado o 5% do projeto, principalmente com a desocupação do 

Cemitério San Lorenzo (cemitério da população pobre, desde o século XIX) e a construção de 

um colégio. O Cemitério encontra-se abandonado e não há claridade sobre a continuidade da 

obra: 

 
O gerente do Centro indica que quem administra o parque é a Secretaria de 
Meio Ambiente, esta diz que a Secretaria de Cultura Cidadã, mas esta a sua 
vez indica que é o Departamento de Planejamento. O Departamento afirma 
que tem uma série de projetos na zona de San Lorenzo e Niquitao, mas não é 
o encarregado de manejar este patrimônio da cidade. (CERVERA 
AGUIRRE, 2012).  

 

Ainda que o objetivo da pesquisa não seja avaliar a execução dos Planos Parciais 

como instrumentos de gestão, os exemplos expostos mostram que a formulação de “novos” 

planos para áreas centrais tem a intencionalidade de mudar a estética da natureza da cidade 

como mercadoria, incorporando o solo ao mercado imobiliário e entregando-o aos agentes 

privados, desconhecendo as práticas históricas dos moradores. 
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Como último exemplo, está o Plano no bairro de Sevilla inserido na zona 2 do Mapa 

7, o Centro de Atividade Logística de Educação, Ciência e Tecnologia, já citado.  No marco 

desse plano, realizaram-se renovações urbanas como Jardim Botânico, Parque dos Desejos e 

localizaram-se novas instituições como Ruta N (para a promoção do desenvolvimento de 

negócios inovadores com base em tecnologia), que tem permitido valorizar o solo do bairro 

Sevilla nos últimos anos. Assim foi expresso por um de seus moradores: “Quando 

construíram Ruta N, consertaram Carabobo e o Parque dos Desejos, valorizou-se mais essa 

zona [Sevilla], assim os solos para o suposto plano parcial, já eram muito caros [...].” 

(Moradora do bairro Sevilla, 60 anos, entrevista, 19 jul. 2012). Ainda, o Plano não tem 

previsão para sua execução por falta de orçamento (COLORADO, 2012). O bairro Sevilla é 

outra das zonas como Corazon de Jesús, Naranjal e San Lorenzo que têm o solo de maior 

valor comercial nas áreas centrais de Medellín: 

 
O bairro Sevilla, com um grande potencial, tem uma boa conexão, duas 
estações do metrô, duas estações do Metroplus, as obras da cidade a seu 
redor, é chamado a ser uma zona hoteleira, uma zona universitária, zona de 
serviços, clínicas e outros. Mas não para os moradores atuais (estrato dois e 
três), senão para outros moradores, aí é onde batem esses planos [...] 
O que não gostamos, tiramos, e fortalecemos o que nós gostamos. 
(Historiador-pesquisador, 35 anos, entrevista, 30 jul. 2012). 

 

Nessa análise dos múltiplos planos é claro como os critérios econômicos e estéticos 

colocam as áreas centrais da cidade de Medellín como recorte espacial de um espaço de 

muitos interesses, onde a natureza como mercadorias torna-se obsoleta em curto tempo, 

manipulando-a para torna-a efêmera. Mas nessa diversificação de planos, também se 

manipulam as motivações dissolvendo-as e transformando-as pela estética da mercadoria. 

Essa situação revela-se de forma atingida e geral, e não como um fato isolado. Assim, a 

prática de virar as coisas obsoletas, a partir do planejamento, afronta o efêmero como um 

método de tornar o cotidiano rentável.  

A implantação permanente do nomoespaço, com base nos planos, nas áreas centrais de 

Medellín vai mercantilizando o cotidiano, mas também vai deixando cantos em que persiste a 

história e as práticas que não estão condicionadas totalmente ao processo de planejamento, 

estetização e mercantilização. Esses espaços respondem à construção coletiva e à busca de 

identidade da população, quer dizer, o genoespaço. 
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3.3 AS ÁREAS CENTRAIS: ESPAÇO DAS PERMANÊNCIAS E DAS PRÁTICAS  

 

As áreas centrais como espaço das normas, dos planos, dos interesses econômicos 

como foi exposto, também é o espaço das práticas socioespaciais, da construção coletiva, por 

meio da sua apropriação e sua percepção, que dão conta da essência mesma da cidade e da sua 

identidade.  

Essa apropriação e percepção partem de uma delimitação diferenciada das áreas 

centrais da cidade, em comparação com a proposta institucional (Prefeitura). Isso ficou 

evidente nos desenhos das pessoas entrevistadas, conforme as Figuras 14 e 15. 

Dessa maneira, a delimitação das áreas centrais também se define pelas vivências 

(morador, comerciante, pároco, ex-morador), pela experiência profissional (pesquisadores: 

sociólogo, antropólogo, historiador) e pela idade, etc. (listagem das pessoas entrevistadas no 

APÊNDICE C), com limites diversos e com fronteiras fluidas na condição do espaço vivido 

de Lefebvre. Como afirma a ex-subsecretária de Cultura:  
 
Desde o físico, temos um mapa muito bem, mas o mapa social, das relações, 
o que é invisível, esse é muito difícil e esse se rompeu com as obras das 
décadas de 1970, 1980 e 1990, porque temos construído a cidade, não a 
escala da necessidade dos que estão, senão dos que vêm. A quem deixo  
isto? Quem vem para cá? (Ex-subsecretária de Cultura, 45 anos, entrevista 
10 jul., 2012). 

 

Nas Figuras 14 e 15 pode-se observar que os limites não necessariamente estão dados 

pelos limites político-administrativos, mas sim por referentes naturais como o Córrego Santa 

Elena (pesquisador, 68 anos), os Morros Volador, Asomadera e Nutibara (morador, 40 anos); 

referentes históricos como o Jardim Botânico, antigo Bosque da Independência (pesquisadora, 

29 anos) e outros, que dão conta das práticas socioespaciais. 
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Figura 14 – Delimitação das áreas centrais da cidade segundo as entrevistas: morador e comerciante 

 
Fonte: Autoria própria, com base nas entrevistas e na cartográfica disponibilizada pela Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, 2009.  
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Figura 15 – Delimitação das áreas centrais segundo as entrevistas: pesquisadores 

 

Fonte: Autoria própria, com base nas entrevistas e na cartográfica disponibilizada pela Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá , 2009.  
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As áreas centrais ainda são referência para a os habitantes da cidade. Isso se pôde 

verificar na concepção das áreas centrais das pessoas entrevistadas: 

 
O centro é importante, porque é o ponto de encontro para as compras, 
quando vão a um lugar, encontram-se num determinado lugar no centro, a 
referência é o Parque de Berrío, particularmente ‘La Gorda’ (Morador, 60 
anos, 10 jul. 2012). 
 
O centro da cidade é como o núcleo para um átomo, ou como numa obra 
literária, há uma coisa muito importante, o ponto de quebra, como um evento 
que o autor localiza e a obra vira para alguma parte, mas não continua linear. 
Nenhuma célula poderia existir sem o núcleo, nenhuma cidade vive sem 
centro (Morador, 44 anos, 9 ago. 2012). 
 
Que significa o núcleo para a celular, o cérebro para um ser humano; o 
centro para o caso de Medellín é a gênese, o centro é o coração, o centro é o 
cérebro, digamos, o buraco onde todo mundo quer jogar tudo e botar tudo. 
Para mim, é o coração da cidade, onde passam as principais artérias e 
passam todos os fluxos. (Subdiretor de Planejamento da Prefeitura, 46 anos, 
4 ago. 2012). 
 
Não significa o que deveria significar. Você diz a um jovem de 18 e 19 anos, 
‘vamos ao centro’, e ele responde, ‘diz-me por onde’, porque o centro deve 
construir temas de aspecto cultural, administrativo, comercial, etc., mas o 
centro tem tido uma matiz de abandono [...] o centro é o coração da cidade, 
mas está doente, a administração tem de dar-lhe importância, porque é pelo 
privado que se tem feito os grandes investimentos, como o Shopping Gran 
Plaza (Comerciante - presidente da Asoguayaquil, 44 anos, 1.º nov. 2012). 
 
O centro não tem perdido o dinamismo, acabou-se para a classe média, quem 
era menino, esse centro é amorfo, tem mudado de usos, e não tem perdido 
valor, simplesmente é outro valor (Ex-morador, 64 anos, 7 nov. 2012). 
 
O centro é o coração simbólico de Medellín, uma cidade sem passado segue 
encontrando seu principal referente nesse centro, a possibilidade de aceder, 
circular, um ponto de encontro, para os que não têm um shopping. 
(Historiador-pesquisador, 35 anos, 30 jul. 2012).  
 

 
Assim, as áreas centrais, ainda que tenham mudado permanentemente, são percebidas 

como núcleos, que não perdem sua identidade, pois são os espaços de permanência das 

práticas socioespaciais urbanas, que lhe dão vida além dos processos de revitalização, 

renovação, reabilitação e requalificação, como o Parque de Berrío, mencionado na seção 1 e 

constatado nos depoimentos das entrevistas.  
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Quando se perguntou pelo espaço nas áreas centrais de maior valor e por quê, sem 

dúvida, as respostas foram o Parque de Berrío, como o espaço que permanece além das 

intervenções físicas de controle e limpeza, como foi expresso: 

 
Ponto de encontro: definitivamente duas áreas eram ponto de encontro para 
as pessoas de Medellín: o Parque de Berrío e a Passagem Junín. A Passagem 
Junín era típico ponto de encontro, todas as pessoas nessa época (1970) se 
encontravam em El Astor e depois íamos para o Clube Unión, tinha o antigo 
Clube Unión, que desafortunadamente saiu desse imóvel tão bonito, que hoje 
é um shopping. Era um ponto de encontro. E o Prédio Coltejer, esse ponto 
era básico para o encontro (Morador, 44 anos, 9 ago., 2012). 

 
O Parque de Berrío sempre foi a grande Praça de Medellín, hoje está muito 
deteriorado, têm pretendido mudá-lo, mas as pessoas o retomam e sempre 
são as pessoas da classe popular. Se você olhar às 17h, acha que estão numa 
manifestação [...] aposentado, desocupados, vendedores ambulantes [...] em 
cada parte, há diferentes atividades. (Moradora, 60 anos, 19 jul, 2012). 

 
O centro tem muita referência, os espaços públicos são os de maior força, o 
Parque de Berrío. A estação de maior movimento do metrô é a estação do 
Parque de Berrío, e isso não é em vão, é o coração de Medellín, com todo o 
cateter que lhe temos feito e o marca-passo que lhe colocamos acima. 
(Subdiretor de planejamento, 46 anos, 14 ago, 2012). 
 
O interesse é que as pessoas só transitaram, mas eu vejo a apropriação das 
pessoas, nas escadas, nos ritmos feriados, em uma sexta ou em um sábado, 
armam-se umas festas ao redor da escultura principal, há uma apropriação de 
muitas formas. A cidade, como os rios voltam a procurar seus palcos e 
apropriar-se dos seus espaços. As pessoas o reconquistaram, lá vão muitos 
camponeses dançar nas noites e dançam no espaço público, O metrô quis 
regulamentar isso, mas não conseguiu. (Antropólogo – morador, 34 anos, 27 
nov., 2012).  

 

Ainda que as instituições do Estado locais tenham pretendido nas áreas centrais de 

Medellín um espaço de controle, fiscalização, policiamento do espaço público, maior fluidez 

de mercadorias, pessoas, capital, esses espaços, por sua vez, são o espaço das práticas 

socioespaciais urbanas que permitem a resistência e a identidade. O outro espaço de 

permanência identificado nas entrevistas foi a Rua Junín: “Para mim, Guayaquil não era parte 

do centro, o centro era Junín. O centro era o bonito.” (Ex-presidente da Asoguayaquil, 50 

anos, nov. 2012). 

 
No costado oriental, está Junín, referência fundamental. ‘Juniniar’, inclusive, 
é um verbo que foi tomando carreira entre nossos pais. É curioso que minhas 
filhas, garotas de 15 e 16 anos, falam para mim, ‘esta semana, estivemos 
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juniniando.’ É um termo que foi tomando força e permaneceu (Comerciante, 
presidente da Asoguayaquil, 44 anos, 1.º nov. 2012). 
 
Um dos eixos que as pessoas marcavam como centro era Junín, porque aí 
estavam os pontos de encontro, as zonas de comércio, as lojas, as vitrines, 
havia algo que permitia a interação social, e o Clube Unión [...]; entre a 
década de 1960 e 1970, o ponto de encontro entre a Rua La Playa e Junín. 
(Ex-morador, 64 anos, 7 nov. 2012). 

 

Nesse marco, as áreas centrais são a possibilidade do encontro, do estar, do transitar, 

da visibilidade, do anonimato, do legal, do ilegal, de diversas apropriações (cf. Mapa 8).   

Com ajuda das entrevistas, tentou-se localizar algumas das práticas nas áreas centrais, 

mostrando a diversidade delas e seus diversos usuários. Ainda que o uso normativo 

(Prefeitura) apresente uma pincelada única (comércio, institucional, indústria, habitação) 

coexistem práticas que a pluralizam. Dessa maneira, o espaço vivido (genoespaço) produto 

das práticas socioespaciais, diversifica, pluraliza, vitaliza e complica o nomoespaço. 

Segundo o Mapa 8, as áreas centrais caracterizam-se por sua grande diversidade de 

usos e práticas: o comércio ilegal e legal, apropriação de diferentes setores de população 

como a negra e a comunidade LGBTI, assinalando os múltiplos espaços vividos construídos, 

desde a sobrevivência e identidade.  

Além do que se apresenta no mapa, um dos fatos mais representativos na dinâmica das 

áreas centrais, de suas contradições, de sua complexidade, ocorreu em 1.º de outubro de 2012. 

Ao se tomar conhecimento de que as mercadorias dos vendedores ambulantes e 

estacionários iam ser confiscadas, nesse dia, os vendedores solicitaram à Prefeitura uma 

reunião para que lhes apresentassem o plano para as áreas centrais, mas a Prefeitura não 

cumpriu esse encontro. Essa situação provocou, por parte dos vendedores, a organização de 

um protesto que pretendia chegar à Prefeitura e exigir uma resposta às suas inquietações, 

como se observa na Fotografia 32. 
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Mapa 8 – Localização dos usos do solo (Prefeitura) e algumas das práticas nas áreas 
centrais da cidade de Medellín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria baseado nas entrevistas 
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Fotografia 32 – Manifestação dos vendedores ambulantes e estacionários 
nas áreas centrais da cidade, 1.º out. 2012 

 

 
Fonte: Histograma fotografia. Disponível em: <http://www. histogramamde.blogspot.com >. 
Acesso em: 5 out. 2012. 

 

A manifestação dos vendedores motivada pela desinformação e pelo direito ao 

trabalho foi coagida pela polícia impedindo que chegassem à Prefeitura, assim, um fato de 

reivindicação converteu-se em um campo de batalha entre os policiais e os vendedores, que 

continuou até o dia seguinte. É importante anotar que essa situação foi registrada e 

denunciada, particularmente pelos cidadãos, como registro da Fotografia 33. 

A partir desse momento, a Prefeitura anunciou, pela primeira vez, publicamente o 

Plano Piloto por quadrantes de vida, segurança e convivência para o Centro da cidade (como 

se mostrou no Quadro 6). O plano foi divulgado como um plano mais pedagógico que 

repressivo137 (Comandante da polícia, Jornal Epicentro na sua edição 36, em outubro de 

2012).  

                                                        
137 No momento de finalizar esta pesquisa (dezembro de 2012), não havia nenhum documento oficial sobre o 

citado plano. 
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Fotografia 33 – Coerção da manifestação dos vendedores ambulantes 
e estacionários por parte da polícia, 1.º out., 2012 
 

 
  

Fonte: Histograma fotografia. Disponível em: <http://www. histogramamde.blogspot.com >. 
Acesso em: 5 out. 2012 

 

Em síntese, nas áreas centrais da cidade de Medellín, há a possibilidade de ter a 

diversidade do urbano. As áreas centrais são o espaço de múltiplos planos, vinte e um no total 

nos últimos vinte anos,138 processos de “renovação”, processos de “desvalorização”social 

permitem a entrada dos processos de renovação, das práticas legais e ilegais, dos movimentos 

de resistência e palco de grandes eventos. Nele se aceitam as áreas deprimidas, mas à espera 

das operações urbanas, do capital mobiliário e comercial da cidade. Assim como foi expresso:  

 
Com a lógica mercantilista, o centro vai seguir deteriorando-se, 
independentemente da maquiagem que coloquem, porque o centro tem de 
entregá-lo aos moradores, o que vitaliza o centro são os moradores [...] esse 
processo de vida e morte sempre está presente, e o centro o evidencia com 
muita particularidade (Sociólogo-pesquisador, 68 anos, 11 jul. 2012). 

 

Diante do exposto, as áreas centrais apresentam-se como um espaço historicamente 

concebido pelos interesses do capital, tanto para o Estado como para a classe elite da cidade, 

mas esses interesses têm convivido com os interesses da população (moradora, trabalhadora, 

transeunte) que historicamente, também, veem no centro a possibilidade de reprodução da 

vida. 

                                                        
138 No período 1990-2000: oito planos; no período 2000-2012: quatro planos e nove planos parciais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Desde o final do século XIX até hoje, o espaço da cidade de Medellín, consolidou-se 

em uma relação de subordinação política, econômica e cultural ao mercado mundial. As elites 

deste período consolidaram-se primeiro com a atividade mineira, cafeeira e posteriormente a 

industrial, sendo fundamentais nas decisões na produção do espaço da cidade e de suas áreas 

centrais.  

A particularidade das condições físico–naturais do território tem gerado um grande 

desafio na ocupação e uso do solo da cidade e de suas áreas centrais. O qual foi superado com 

o investimento do capital através da técnica e tecnologia. 

Ainda que a dinâmica da cidade respondesse às condições internacionais e políticas 

nacionais, Medellín tem-se mostrado com umas particularidades dentro da dinâmica nacional. 

A condição da população elite (internacionalizada) do início do século XX trouxe um ar 

inovador na cidade, que até hoje permanece. 

Desde a visão higienista do início do século XX, com princípios de mobilidade, beleza 

e salubridade (visão européia), passando pela visão funcionalista e economicista da metade do 

século (visão nortea-mericana), a visão estratégica na década de 1970 e o ambientalismo dos 

últimos anos, os processos de planejamento nas cidades da Colômbia incluída Medellín e sua 

região metropolitana têm consolidado o fenômeno da estetização da natureza, tornando-a 

obsoleta de acordo com os interesses do capital em cada contexto histórico. Para isso, o 

capital através da tecnologia tem desempenhado um papel fundamental para o cumprimento 

desse objetivo, dotando os espaços de objetos e infraestruturas que permitem ao capital sua 

sociometabolização no espaço. 

Depois do apogeu industrial, o período do pós-guerra na Colômbia, foi marcado por 

uma serie acontecimentos importantes que indicaram uma mudança no âmbito do 

planejamento e econômico das cidades como foram: a Missão Currie (Banco Mundial), os 

Planos Pilotos e a Missão da Cepal. Mas posteriormente, a cidade planejada da década de 

1950 confrontou-se com a crise econômica, o processo de desindustrialização e o aumento na 

demanda de serviços urbanos, resultado dos rearranjos sociais, econômicos e políticos.  

Na década de 1970, também destacava-se no contexto colombiano e em Medellín, o 

processo de estratificação. Processo no qual o espaço foi previsto como uma tela inerte, 

enquanto a dinâmica social dos indivíduos e das famílias que compõem cada unidade, como 
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se estivesse congelado e não se contemplasse a fluidez do capital e, particularmente, da ação 

que o move dentro desse espaço. Desta maneira, o espaço vivido (das práticas e do cotidiano) 

não encontra aderência plena na sociedade objeto de aplicação desse instrumento de 

estratificação. Ou seja, os grupos familiares vinculados aos imóveis classificados em um dos 

seis setores desse espaço normatizado não se encaixam necessariamente nos mesmos critérios 

que regem o conjunto. 

Este instrumento de estratificação tem avigorado a proposta da estética da natureza da 

e na cidade como mercadoria, de acordo com a dinâmica do capital, submetida à lógica 

mercantilista, na procura de maior lucro, usando múltiplos meios de sedução (estéticos, 

visuais e linguísticos) para um maior número de consumidores 

No contexto da crise e reestruturação econômica de fins de 1970 e início de 1980, as 

áreas centrais da cidade de Medellín tinham características importantes no marco da região 

metropolitana, haviam sofrido transformações importantes nas suas condições naturais, desde 

o início do século XX e apresentava um fato na dissociação entre progresso material e 

urbanização econômica do território.  

A partir desta década, sem dúvida, houve a dinâmica política, econômica e social das 

cidades na Colômbia e das áreas centrais em Medellín, como o metrô e todos os interesses 

discutidos em relação a ele, as primeiras renovações urbanas que pretendiam uma venda da 

cidade como produto publicitário (a partir da mudança da sua estética), como “Cidade 

Botero”, e a criação de instituições privadas e públicas que cumpriram daí em diante um papel 

fundamental nas decisões das áreas centrais.  

Poder-se-ia afirmar que essa intervenção a “Cidade Botero”, é um dos primeiros 

reconhecimentos internacionais da cidade na lógica da estética da natureza como uma 

mercadoria. Logo, embelezar a cidade, dar novos usos a antigos prédios e criar atrativos são 

os objetivos, daqui em diante, para áreas centrais da cidade de Medellín, procurando estimular 

compradores para determinados usos e novos investimentos. 

O Estado através das instituições do governo tem participado com planos, programas e 

projetos na promoção dos interesses privados na natureza da cidade como mercadoria, 

apontando uma cidade marcadamente diferenciada espacial e socialmente. Deste modo, os 

objetos na cidade, como o Córrego Santa Elena, têm sido manipulados para torná-los 

efêmeros, e, ao mesmo tempo, para dissolver os desejos dos habitantes e modificá-los pela 
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estética da mercadoria, segundo Haug (1997), com o objetivo de aprovisionar o mínimo valor 

de uso ainda existente com o máximo de aparência atraente. 

Diante do exposto, na lógica de tornar novos os espaços, melhorar a qualidade e mudar 

a aparência no espaço urbano da cidade de Medellín, os exemplos são múltiplos. As 

intervenções feitas em diferentes momentos e, às vezes, no mesmo lugar, têm determinado 

uma cidade de retalhos e conseguido mudar a estética na e da natureza da cidade de acordo 

com os palcos que se precisem: “cidade competitiva”, “cidade humana”, “cidade segura”, 

“cidade educada”, dentre outras.  

Nessa perspectiva, a produção do espaço das áreas centrais por meio das renovações 

urbanas tem dissolvido antigas práticas, transformando as relações entre as pessoas, 

diminuindo e redefinindo as formas de apropriação do espaço como afirma (CARLOS, 2001). 

Portanto, na construção da vida urbana na cidade de Medellín, particularmente nas áreas 

centrais, experimentam-se confrontos entre a instauração do cotidiano e os interesses 

externos. O exemplo desta confrontação na década de 1970 foi o Mercado El Pedrero, 

estabelecido a partir do fechamento da Praça de feiras, gerando controvérsias diante do uso e 

ocupação do espaço. Posteriormente, devido a sua “desordem” os vendedores foram tirados e 

localizados em uma praça ao norte do centro da cidade no ano 1984. 

Assim mesmo, nesse período a função original dos edifícios das áreas centrais, foi 

perdendo-se, dando espaço para diversos grupos sociais (prostitutas, travestis, catadores de 

lixo, traficantes de droga), que foram apropriando-se desses espaços, fazendo uso de novas 

práticas sociais, depósito de mercadorias, ruínas, pontos de encontro para delinquência e 

prostituição, dentre outros usos que desafiaram o controle e a convivência social. Nos anos 

seguintes, as áreas centrais converteram-se em um espaço de “menor interesse” em 

comparação com os anos anteriores, poucas intervenções por parte do Estado e uma 

diminuição da qualidade urbanística e social, quer dizer, da sua imagem. Ao mesmo tempo, 

surgia uma nova classe de comerciantes emergentes, associada inicialmente à “pirataria” e 

posteriormente ao narcotráfico, que tiveram uma grande influência na segurança privada 

desde o fim da década de 1970 e início da década de 1980, colocando um elemento a mais na 

realidade das áreas centrais. 

Para a década de 1990, nas áreas centrais, destacam-se fatos importantes: ativação da 

atividade construtora, promulgação de planos de moradia, vendas ambulantes, de “limpeza” 

do espaço público, em que havia grande preocupação em reestimular a dinâmica econômica, a 
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construção e inauguração do metrô e o aumento da informalidade colocou um grande desafio 

à administração municipal. A preocupação pela “limpeza” e a “ordem” do espaço público 

levou a programas como “áreas brancas”, “zonas de tratamento especial”, “Programa Oro de 

Vendas na Rua” sem entender a totalidade dos problemas das áreas centrais (exceto o Plano 

de Ordenamento Territorial). 

Dos espaços de maior intervenção pelos planos nas áreas centrais, destaca-se a Rua 

Carabobo, eixo estruturante, desde o início do século XX, e a Rua Ayacucho. A Rua 

Carabobo (já havia sido priorizada no plano de 1984), mas foi com o plano de 1997 que se 

apresentou uma variedade de intervenções, supondo a ideia do novo em cada uma delas. O 

principal objetivo da intervenção no eixo de Carabobo foi conectar as duas grandes zonas de 

transformação das áreas centrais, chamadas pelo Plano especial do centro “O centro vive” 

como Centro de Atividade Logística Institucional e o Centro de Atividade Logística de 

Educação, Ciência e Tecnologia, valorizar o solo ao longo do seu percurso e atrair capitais 

nacionais e internacionais. Isto pode verificar-se com o incremento no valor do solo das áreas 

centrais de 50% de 2006 a 2012. 

É importante assinalar, que dos programas propostos, destacam-se os eixos de trabalho 

que procuraram uma efetiva internacionalização da cidade e sua região metropolitana, 

logrando uma efetiva excitação dos consumidores e investidores (Estados Unidos, Espanha, 

Argentina, Canadá, México, Chile, Brasil e França).  Por tanto, a natureza da e na cidade 

expressa dinâmicas metabólicas resultantes de contextos e conjunturas historicamente 

construídas, em que a cidade e seus habitantes se apresentam no sentido do mercado. Isto se 

expressa, em um investimento estrangeiro de USD$ 737.800.000 em cinco anos (2008-2012), 

um palco de grandes eventos internacionais (os Jogos da América do Sul, Foro Banco 

Interamericano de Desenvolvimento e o concerto de Madonna) e ser cidade ganhadora de 

vários prêmios internacionais, colocando a cidade no palco da “competitividade  

Contudo, esse cenário parece contraditório com os indicadores de mercado laboral da 

região, em que a taxa de ocupação passou de 50,4% a 55,1% no período de 2000-2010, mas as 

condições de trabalho não melhoraram, pelo contrário, a taxa de subemprego (emprego sem 

vínculo), aumentou em 14,6% no mesmo período, considerando em termos relativos, que as 

atividades turísticas apresentam uma alta condição de informalidade.  

Nesse panorama, é claro, a cidade transforma-se de forma fragmentada e contraditória, 

ou seja, existem espaços de maior interesse em comparação com outros. Espaços como as 
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áreas centrais de Medellín que, por sua dinâmica histórica de interesses privados e públicos, e 

seu processo de reprodução do espaço, têm sido mais suscetíveis de participar de 

regularidades e de uma lógica obediente aos interesses do capital, tendo como característica a 

natureza como mercadoria. 

A cidade de Medellín e a RMVA já significativas para o processo produtivo da 

Colômbia, com a indústria têxtil, atividade mineira e cafeeira, a exemplo do que ocorre no 

contexto da reestruturação produtiva do capital, converteram-se, na atualidade, em centro de 

serviços: Energia Elétrica, Têxtil/Confecção, Design e Moda, Construção, Turismo de 

Negócios, Férias e Convenções, Serviços de Medicina e Odontologia, e Tecnologias da 

Informação e a Comunicação, como propôs a Comunidade Cluster para a cidade. Nessa 

proposta de Cluster, destaca-se a Fundação Medellín Convention & Visitors Bureau, criada 

em 2002, que promove a cidade como destino de negócios e turismo.  

Alem, das propostas já mencionadas nas áreas centrais, para dezembro de 2012, 

estavam aprovados nove planos parciais. Os Planos Parciais, como instrumento de gestão, 

permitem o desenvolvimento urbanístico das áreas urbanas da cidade, só que além da sua 

natureza de “equidade”, o principal interesse particularmente de renovação é desenvolver os 

solos com maior potencialidade de renda. A exemplo, em Medellín, de acordo com sua 

condição topográfica, os solos das zonas planas e servidos das infraestruturas e equipamentos, 

são os de maior valor comercial, quer dizer, as áreas centrais. 

Ainda que o objetivo da pesquisa não fosse avaliar a execução dos Planos Parciais 

como instrumentos de gestão, os exemplos expostos mostram que a formulação de “novos” 

planos para áreas centrais tem a intencionalidade de mudar a estética da natureza da cidade 

como mercadoria, incorporando o solo ao mercado imobiliário e entregando-o aos agentes 

privados, desconhecendo as práticas históricas dos moradores. 

Nessa análise dos múltiplos planos é claro como os critérios econômicos e estéticos 

colocam as áreas centrais da cidade de Medellín como recorte espacial de um espaço de 

muitos interesses, onde a natureza como mercadorias torna-se obsoleta em curto tempo, 

manipulando-a para torna-a efêmera. Mas nessa diversificação de planos, também se 

manipulam as motivações dissolvendo-as e transformando-as pela estética da mercadoria. 

Essa situação revela-se de forma atingida e geral, e não como um fato isolado. Assim, a 

prática de virar as coisas obsoletas, a partir do planejamento, afronta o efêmero como um 

método de tornar o cotidiano rentável.  
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Desta maneira, no início do século XXI, as áreas centrais da cidade estão 

transformadas totalmente na sua condição natural. A segunda natureza está caracterizada por 

córregos aterrados (utilizados para esgoto e condução de água da chuva). Esses aterramentos 

têm gerado eixos importantes para a mobilidade e para o comércio, em contraposição à 

identidade e pertencimento dos referentes naturais históricos da cidade como são o Córrego 

Santa Elena e o próprio Rio Medellín. 

A preocupação pela estética da natureza da e na cidade voltou-se mais fortemente para 

as áreas centrais, submetendo-as à lógica mercantilista, na procura de maior lucro (solo), por 

meio das renovações urbanas, construção de parques urbanos, revitalização de prédios 

antigos, dentre outros.  

Ressalte-se que o espaço das áreas centrais da cidade de Medellín e a estética da 

natureza como mercadoria traduzem as diversas experiências do urbano, as necessidades 

individuais e coletivas, dos diferentes valores sociais e culturais, mas também estão 

permeados os interesses privados do mercado imobiliário e financeiro que tem no Estado um 

aliado para gerir as obras que alteram seus usos e, em algumas ocasiões, também suas 

práticas.  

Mas, as áreas centrais, ainda que tenham mudado permanentemente e sido concebidas 

como um espaço de controle, fiscalização, policiamento do espaço público, maior fluidez de 

mercadorias, pessoas, capital, esses espaços, por sua vez, são o espaço das práticas 

socioespaciais urbanas que permitem a resistência e a identidade, pois são os espaços de 

permanência das práticas socioespaciais urbanas, que lhe dão vida além dos processos de 

revitalização, renovação, reabilitação e requalificação, como o Parque de Berrío e a Rua 

Junin, mencionados nos depoimentos das entrevistas. 

Em síntese, nas áreas centrais da cidade de Medellín, há a possibilidade de ter a 

diversidade do urbano. As áreas centrais são o espaço de múltiplos planos, vinte e um no total 

nos últimos vinte anos, processos de “renovação”, processos de “desvalorização”social 

permitem a entrada dos processos de renovação, das práticas legais e ilegais, dos movimentos 

de resistência e palco de grandes eventos. Nele se aceitam as áreas deprimidas, mas à espera 

das operações urbanas, do capital mobiliário e comercial da cidade. 

Esse conjunto de elementos que projetam a cidade como moderna comporta 

coexistências opostas, ou seja, a mais remota e precária forma de habitação humana. Isto é, a 

cidade oscila entre o mais moderno e o mais atrasado, entre as obras de engenharia mais 
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avançadas e o quadro dos mais elevados riscos de deslizamento, entre as mansões mais 

sofisticadas e as moradias mais insalubres, entre a insegurança e os máximos controles 

sociais. Destaca-se uma busca pelo estabelecimento hegemônico de capitais que se impõem 

pela via da coerção e menos pelas construções de consenso.  



186 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 
AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA 
METROPOLITANA. Medellín, la región y el mundo: una mirada de la Agencia de 
Cooperación en Inversión de Medellín y su Área Metropolitana (ACI): algunos conceptos y 
lineamientos básicos para afrontar el reto de la internacionalización desde lo local. Medellín, 
2011. Disponível em: <http://www.acimedellin.org>. Acesso em: 6 jun. 2012. 
______. Informe de gestión 2010. Disponível em: <http://www.acimedellin.org>. Acesso 
em: 6 out. 2011. 
 
AGENCIA EFE. Firma española OHL construirá tramo del tranvía de Medellín. Diario ADN, 
13 feb. 2013. Disponível em: <http://diarioadn.co/medellín/mi-ciudad/firma-que-construirá-
el-tranvía-de-medellín-1.4636>. Acesso em: 5 mar. 2013. 
 
ALCALDE de Medellín solicitó al Gobierno Nacional crear una zona franca en el barrio 
Sevilla, próximo distrito de ciencia e innovación. Ciudadanos, 29 set. 2012. Disponível em: 
<http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl://29711f846744
dc2df9424d00fb9302ee>. Acesso em: 19 out. 2010. 
 
ALCALDÍA DE MEDELLÍN. Medellín: guía turística y de desarrollo urbano. Medellín, 
2003. 128 p. 
 
ALCALDÍA DE MEDELLÍN. Proyecto de Acuerdo Plan de desarrollo “Medellín un 
hogar para la vida” 2012-2015. Aníbal Gaviria Correa alcalde. Medellín, 2012. 267 p. 
 
ALCALDÍA DE MEDELLÍN. Departamento Administrativo de Planeación. Estrategia de 
participación ciudadana en la revisión y ajuste al Pot Medellín 2005: conceptos básicos 
del plan de ordenamiento territorial: cartilla ciudadana de preguntas y respuestas. Medellín, 
2005. 52 p. Disponível em: <http://www.bdigital.unal.edu.co/3204/1/CartillaPot.pdf>. Acesso 
em: 10 nov. 2011. 
 
ALCALDÍA DE MEDELLÍN. Departamento Administrativo de Planeación. Plan especial de 
protección patrimonial. 2006. 108 p. 
 
ALCALDÍA DE MEDELLÍN. Departamento Administrativo de Planeación. Equipo Técnico 
de Planes Parciales. Oportunidades de negocios a partir de los planes parciales: Medellín 
adelante y sin reversa.. Medellín, 2007a. 111 p. 
 
ALCALDÍA DE MEDELLÍN. Departamento Administrativo de Planeación Metropolitana. 
Plan de intervención del centro de la ciudad. Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, proyecto de gestión pública. Medellín, 1992. 105 p. 
 
ALCALDÍA DE MEDELLÍN. Departamento Administrativo de Planeación. Unidad de 
Asentamientos en Desarrollo y Vivienda. Programa mejoramiento integral de barrios 
PMIB. Medellín, 2007b. 95 p. Disponível em: <http://agora.unalmed.edu.co/docs/PLAN-
MIB.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2011. 
 



187 

 

 

 

ALCALDÍA DE MEDELLÍN. Departamento Administrativo de Planeación y Servicios 
Técnicos. Reglamentación para el centro de la ciudad. Medellín, 1970. 80 p. 
 
ALCALDÍA DE MEDELLÍN. Empresa de Desarrollo Urbano. Proyecto urbano integral. 
Medellín, 2010. 52 p. Disponível em: <http://www.edu.gov.co>. Acesso em: 10 nov. 2010. 
 
ALCALDÍA DE MEDELLÍN. Empresa de Desarrollo Urbano. Proyecto urbano integral: 
estructura del plan especial de ordenamiento físico del centro y normas urbanísticas 
estructurale: plan de estructura 2006-2007.  Medellín, 2007c. 110 p. 
 
ALCALDÍA DE MEDELLÍN. Secretaria de Desarrollo Social.  Presentación del proceso de 
Empalme. Gerencia del Centro. Medellín, 2011. 35 slides. 
 
ALCALDÍA DE MEDELLÍN. Secretaría del Medio Ambiente. Intervención integral de 
nuestras quebradas: parques lineales: estrategia para la recuperación del patrimonio 
ambiental de las quebradas de Medellín. 2009. Disponível em: <http://www. 
medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20 Ciudadano/ 
Medio%20Ambiente/Secciones/Programas%20y%20Proyectos/Documentos/2009/Parques%2
0lineales%20medellin.pdf>. Acesso em: 6 out. 2011. 
 
ALMANDOZ, Arturo. Mudanças políticas e institucionais para o planejamento latino-
americano do segundo pós-guerra. In: GOMES, Marco Aurélio de Filgueiras (Org.). 
Urbanismo na América do Sul: circulação de ideias e constituição do campo, 1920-1960. 
Salvador, BA: EDUFBA, 2009. p. 231-259. 
 
ÁLVAREZ MORALES, Víctor Manuel. Poblamiento y población en el Valle de Aburrá y 
Medellín 1541-1951. In: MELO Jorge Orlando (Ed.). Historia de Medellín. Bogotá: 
Compañía Suramericana de Seguros, 1996. t. 1, p. 57-84. 
 
ALVEAR SANÍN, José. El metro de Medellin. Historia de una planificación para esquilmar 
el país. Deslinde: Revista del Centro de Estudios del Trabajo. Cedetrabajo. 2012. Disponível 
em: http://cedetrabajo.org/wp-content/uploads/2012/08/28-9.pdf. Acceso em: 4 mar. 2013. 
 
ALZATE, María Cristina. La estratificación socioeconómica para el cobro de los servicios 
públicos domiciliarios en Colombia: ¿solidaridad o focalización? Oficina de la CEPAL en 
Bogotá. 2006. 101 p. (Serie Estudios y Perspectivas, 14). Disponível em: 
<http://www.eclac.org/publicaciones/xml/1/27241/LCL.2604- P.pdf>. Acesso em: 12 nov. 
2009. 
 
ANDRADE, Manuel Correia de. Poder político e produção do espaço. Recife: Fundação 
Joaquim Nabuco, 1984. 132 p. (Estudos e Pesquisa, 30). 
 
UN AÑO sin muchos aciertos. Centrópolis, Medellín, dic. 2012, Editorial, año 9, n. 174, p. 2. 
 Disponível em: <http://issuu.com/centropolismedellin/docs/edicion_174?e=5012242/ 
2712512>. Acesso em: 3 jan. 2013. 



188 

 

 

 

ARAÚJO, Ilza Leão de Andrade; CLEMENTINO, Maria do Livramento Miranda. 
Descentralização e impasses da governança metropolitana. In: RIBEIRO, Luiz Cesar Queiroz; 
SANTOS JÚNIOR, Orlando Alves (Org.). As metrópoles e a questão social brasileira. Rio 
de Janeiro: Revan; Fase, 2007. 340 p.  
 
ARCHIVO HISTÓRICO DE MEDELLÍN. (Colombia). Fondo Concejo. Plano de Medellin 
1932. Elaborado por la oficina de Guillermo Palacio & Cía. Ingenieros. Planoteca 5, bandeja 
13: folio 29. Medellín, 1932. Disponível em: http://www.medellin.unal.edu.co/habitat/ 
galeria/displayimage.php?pid=1885>. Acesso em: 17 nov. 2012. 
 
ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. Plano Integral de 
Desenvolvimento Proyecto Metrópoli 2002-2020. 2002. 266 p. 
 
ARIAS JIMÉNEZ, Ferney. La vivienda: un gran negocio en el Aburrá. Jornal El 
Colombiano Online, Medellín, 11 abr. 2012. Disponível em: < 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/la_vivienda_un_gran_negocio_en_el_a
burra/la_vivienda_un_gran_negocio_en_el_aburra.asp>. Acesso em: 14 abr. 2012. 
 
BENDRATH, Eduard Angelo; GOMES, Alberto Albuquerque. Educação e economia: a 
(re)construção histórica a partir do pós-guerra. Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n. 
44, p. 92-107, dez. 2011. ISSN: 1676-2584. Disponível em: <http://www.histedbr.fae.unicam 
p.br/revista>. Acesso em: 7 fev. 2012. 
 
BENJAMIN, Walter. A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica. In: ADORNO, 
Theodor W. et al. Teoria da cultura de massa. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. São 
Paulo: Paz e Terra, 2000. p. 221-254. 
 
BETANCOURT, Darío; GARCÍA, Martha L. Contrabandista, marimberos y mafiosos: 
historia de la mafia colombiana, 1965-1992. Bogota: TM Editores, 1994. 318 p. 
 
BETANCUR, Agapito. La ciudad 1675-1925. Ed. fac-similar reduzida. Medellín: Instituto 
Tecnológico Metropolitano, 2003. 363 p. 
 
BETANCUR CUARTAS, Belisario. Mi valle de Aburrá: en Medellín se me quedo el corazón. 
In: ESCOBAR CALLE, Miguel. La ciudad y sus cronistas. 2. ed. Medellín: Instituto 
Tecnológico Metropolitano, 2009. p. 201-208. 
 
BOTERO, Arturo; SÁENZ, Alberto. Medellín República de Colombia. 1923. Ed. 
semifacsimilar. Medellín: Biblioteca Básica de Medellín. Instituto Tecnológico 
Metropolitano, 2006. 331 p. 
 
BOTERO HERRERA, Fernando. Barrios populares en Medellín 1890-1950. In: MELO Jorge 
Orlando (Ed.). Historia de Medellín. Bogotá: Compañía Suramericana de Seguros, 1996. t. 
1, p. 353-372. 
 
BRAVO BETANCUR, José María. De Plaza Mayor a Parque de Berrío. Medellín: 
Universidad Eafit, 2007. 178 p.  



189 

 

 

 

BRAVO BETANCUR, José María; QUINTERO ESCOBAR, Joaquín. Medellín una ciudad 
que devuelve su centro al peatón. Medellín: Multigráficas, 1984. 139 p. 
 
BUENOS AIRES é eleita sede dos Jogos Olímpicos da Juventude de 2018. Agência Estado, 
4 jul. 2013. Disponível em: <http://www.correiodeuberlandia.com.br/esportes/buenos-aires-e-
eleita-sede-dos-jogos-olimpicos-da-juventude-de-2018/>. Acesso em: 6 jul. 2013. 
 
CALLE MUÑOZ, Benjamin de la. El Bosque y barcas. In: BIBLIOTECA PÚBLICA 
PILOTO DE MEDELLÍN. Archivo fotográfico. Medellín, 1923. Disponível em: 
<http://patrimonio.bibliotecapiloto.gov.co/janium-bin/janium_zui.pl?jzd=/janium/Fotos/BPP-
F-011/0522.jzd&fn=1052>. Acesso em: 5 maio 2010. 
 
______. Tranvía a la América y estación del ferrocarril. In: BIBLIOTECA PÚBLICA 
PILOTO DE MEDELLÍN. Archivo fotográfico. Medellín, 1923. Disponível em: 
<http://patrimonio.bibliotecapiloto.gov.co/janium-bin/janium_zui.pl?jzd=/janium/Fotos/BPP-
F-011/0520.jzd&fn=10520>. Acesso em: 5 maio 2010. 
 
CÁMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCIÓN (CAMACOL). Lonja de Propiedad 
Raíz de Medellín y Antioquia. Identificación y caracterización del ciclo de la edificación 
en el Valle de Aburrá 1930-1993. Medellín, 1994. 118 p.  
  
CARLOS, Ana Fani A. O consumo do espaço. In: CARLOS, Ana Fani A. (Org.) Novos 
caminhos da geografia. São Paulo: Contexto, 1999. p. 173-186. 
 
______. De la “Geografía de la Acumulación” a la “Geografía de la Reproducción”: un 
diálogo con Harvey. Scripta Nova: Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 
Universidad de Barcelona, v. 12, n. 270 (143), ago. 2008. ISSN: 1138-9788. Disponível em: 
<http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-270/sn-270-143.htm>. Acesso em: 22 abr. 2012. 
 
______. Espaço-tempo na metrópole: a fragmentação da vida cotidiana. São Paulo: 
Contexto, 2001. 368 p. 
 
______. A (re) produção do espaço urbano. São Paulo: Edusp, 1994. 270 p. 
 
CARMONA LONDOÑO, Luz Stella; ÁLVAREZ MUÑOZ, Diana Catalina. La región como 
expresión geográfica de las metrópolis colombianas. Bitácora, Bogotá, v. 19, n. 2, p. 109-
120, 2011. 
 
CARRASQUILLA, Tomás. (1920/1925). Ligia Cruz. El Zarco. Medellín: UPB, 1995. 163 
p. 
 
CARVAJAL PÉREZ, Gabriel. Edifício Coltejer ao lado da Avenida La Playa. In: 
BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO DE MEDELLÍN. Archivo fotográfico. Medellín, [197?]. 
1 fotografia, color. Disponível em: <http://patrimonio.bibliotecapiloto.gov.co/janium-
bin/janium_zui.pl?jzd=/janium/Fotos/BPP-F-001/0676.jzd&>. Acesso em: 5 maio 2011. 
 
 



190 

 

 

 

CARVAJAL PÉREZ, Gabriel. Edificio Gonzalo Mejía. In: BIBLIOTECA PÚBLICA 
PILOTO DE MEDELLÍN. Archivo fotográfico. Medellín, [196?]. 1 fotografia, color. 
Disponível em: <http://patrimonio.bibliotecapiloto.gov.co/janium-bin/janium_zui.pl?jzd=/ 
janium/Fotos/BPP-F-019/0121.jzd&fn=18651>. Acesso em: 5 maio 2011. 
 
______. Manifestación de Carlos Lleras Restrepo In: BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO DE 
MEDELLÍN. Archivo fotográfico. Medellín, [1964]. 1 fotografia, color. Disponível em: 
<http://patrimonio.bibliotecapiloto.gov.co/janium-bin/janium_zui.pl?jzd=/janium/Fotos/ 
BPP-F-015/0796.jzd&fn=14796>. Acesso em: 3 jan. 2011. 
 
______. Procesión del Santo Sepulcro, Parque Berrío. In: BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO 
DE MEDELLÍN. Archivo fotográfico. Medellín, [192?]. 1 fotografia, color. Disponível em: 
<http://patrimonio.bibliotecapiloto.gov.co/janium-bin/janium_zui.pl?jzd=/janium/Fotos/BPP-
F-002/0178.jzd &fn=1178>. Acesso em: 3 jan. 2011. 
 
CASSAB, Clarice. Como vender uma cidade: planejamento estratégico e cidade no Brasil. 
Geografia, Ensino & Pesquisa, Santa Maria, v. 1 4, n. 1, p. 8- 1 5, 2010.  
 
CASTELLANOS, Patricia Schnitter. José Luis Sert y Wiener en Colombia: la vivienda social 
en la aplicación del urbanismo moderno. Scripta Nova: Revista Electrónica de Geografía y 
Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, v. 7, n. 146(035), ago. 2003. ISSN: 1138-9788. 
Disponível em: <http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-146%28035%29.htm>. Acesso em: 22 jun. 
2011.   
 
CERVERA AGUIRRE, Angélica. Parque San Lorenzo se quedó sin dolientes. Jornal ADN 
Online. Medellín. 7 set. 2012. Disponível em: <http://diarioadn.co/medell%C3%ADn/mi-
ciudad/el-parque-san-lorenzo-se-qued%C3%B3-sin-doliente-1.21818>. Acesso em: 7 set. 
2012. 
 
COLOMBIA. Ley n.º 61 de 1978. Ley Orgánica del Desarrollo Urbano. Diario Oficial, año 
115, n. 35.173, 8, ene., 1979, p. 68.  
 
COLOMBIA. Decreto-Ley n.º 3.104 de 1979. Pelo qual se ditam normas para a organização e 
funcionamento das áreas metropolitanas. [   Aqui fica em espanhol conforme o original] 
Diario Oficial n.º 35.432, 14 ene. 1980.  
 
COLOMBIA. Decreto-Ley n.º 1.333, de 25 de abril de 1986. Por el cual se expide el Código 
de Régimen Municipal. Diario Oficial, n.º 37.466, 14 mayo 1986. 
 
COLOMBIA. Constitución (1991). Constitución de la República de Colombia. Promulgada 
en julio 6 de 199, con reformas hasta 2009. Bogotá, 1991.  
 
COLOMBIA. Ley n.º 128 de 1994. Pela qual se expede a Lei Orgânica das Áreas 
Metropolitanas. Diario Oficial n.º 41.236, 23 feb. 1994. 
 
COLOMBIA. Ley n.º 388, de 1997. Pela qual se modifica a Ley n.º 9 de 1989, e a Ley n.º 3 
de 1991 e se ditam outras disposições. 
 



191 

 

 

 

COLORADO C., Paula. Plan parcial de Sevilla sigue en turno de obra. Jornal El 
Colombiano Online, Medellín, 19 set. 2012. Disponível em: <http://www.elcolombiano.com 
/BancoConocimiento/P/plan_parcial_de_sevilla_sigue_en_turno_de_obra/plan_parcial_de_se
villa_sigue_en_turno_de_obra.asp>. Acesso em: 19 set. 2012 
 
CONCEJO MUNICIPAL DE MEDELLÍN. Acuerdo n.º 54 de 1987. Por medio del cual se 
establece la nueva División Territorial para el Municipio de Medellín. Crónica municipal, 
nov. 1987, p. 412-419. 
 
CORRÊA, Roberto Lobato. O espaço urbano. 3. ed. São Paulo: Ática, 1995. 94 p. 
(Princípios, 174). 
 
______. Sobre agentes sociais, escala e produção do espaço: um texto para discussão. In: 
CARLOS, Ana Fani Alessandri; SOUZA, Marcelo Lopes de; SPOSITO, Maria Encarnação 
(Org.). A produção do espaço urbano: agentes e processos, escalas e desafios. São Paulo: 
Contexto, 2011. p. 41-51. 
 
COSTA, Alcília Afonso de Albuquerque. As contribuições arquitetônicas habitacionais 
propostas na Cidade dos Motores (1945-46). Arquitextos, Xerém, RJ, 124.01, ano 11. se p. 
2010. ISSN 1809-6298. Disponível em: 
<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/11.124/3575>. Acesso em: 8 fev. 
2010. 
 
COUPÉ, Françoise. Las urbanizaciones piratas en Medellín: el caso de la familia Cock. 
Medellín: Centro de Estudios del Hábitat Popular, Universidad Nacional de Colombia, 1993. 
145 p. 
 
DELGADO, Manuel. La ciudad mentirosa: fraude y miseria del “modelo Barcelona”. 
Madrid: Los Libros de la Catarata, 2007. 242 p. 
 
 
DE MATTOS, Carlos. Reestructuración, financiarización inmobiliaria y mercantilización de 
la actual metamorfosis urbana en América Latina. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL 
RIDEAL, 6., 2013, Medellín, Colombia. Conferencias. Medellín: UPB, 2013.  
 
 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE). Banco 
de la República. Informe de Coyuntura Económica Regional de Antioquia. IV Trimestre 
de 2000. Medellín, 2000. Disponível em: <http://www.dane.gov.co>. Acesso em: 20 ago. 
2011. 
 
______. Informe de Coyuntura Económica Regional Departamento de Antioquia. 
Medellín, 2010. Disponível em: <http://www.dane.gov.co>. Acesso em: 20 ago. 2011. 
 
DUARTE, Rodrigo A. de Paiva. Marx e natureza em O Capital. 2. ed. São Paulo: Loyola, 
1986. 110 p. 
 



192 

 

 

 

ECHEVERRI, Alejandro. Proyecto Urbano Integral: PUI nororiental comunas 1 y 2: áreas de 
influencia sistema Metrocable. XXI Bienal 2008. Arqco: Revista de la Sociedad Colombiana 
de Arquitectos, n. 8, Bogotá, dic. 2008.  
 
ECHEVERRI, Edwin. Alcaldía de Medellín inicia plan para fortalecer la seguridad en el 
Centro de la ciudad. Ciudadanos, 24 set. 2012. Disponível em: < 
http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl://e4c3801590690
f1cbcc251a1692cd67f>. Acesso em: 19 out. 2012. 
 
EL DORADO está en Brasil: el crecimiento del gigante sudamericano es evidente, al 
considerar cómo sus ciudades adquieren más y más competitividad. América Economía 
Intelligence, nov. 2011. Disponível em: <http://rankings.americaeconomia.com/2011/ 
ciudades/el_dorado_esta_en_brasil.php>; < http://rankings.americaeconomia.com/2011/com/ 
2011/ciudades/ranking.php>.Acesso em: 20 nov. 2011. 
 
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO (EDU). Historia, misión y visión. c2008. 
Disponível em: <http://www.edu.gov.co/index.php/edu/mision-y-vision.html>. Acesso em: 14 
set. 2010. 
 
FERNÁNDEZ, Roberto. Ciudades americanas, ausencia de modernidad y apogeo de la 
postplanificación. Revista Ciudades, n. 9, 2005. Disponível em: 
<http://www3.uva.es/iuu/ciud09.htm#%C3%8DNDICE>. Acesso em: 20 jun. 2012. 
  
FLEURY, Sonia. Estado sin ciudadanos: seguridad social en América Latina. Buenos Aires: 
Lugar Editorial, 1997. 331 p. 
 
FREHSE, Fraya. Potencialidade do método regressivo-progressivo: pensar a cidade, pensar a 
história. Tempo social: Revista de Sociologia da USP, v. 13, n. 2, p.169-184, nov. 2001. 
 
FUNDAÇÃO MEDELLÍN CONVENTION & VISITORS BUREAU. Anuario estadístico 
2007: sistema de indicadores turísticos Antioquia-Medellín. Medellín: Situr, 2007. Disponível 
em: <http://situr.gov.co/images/boletines/anuario2007.pdf>. Acesso em: 28 out. 2012. 
 
______. Anuario estadístico de turismo enero-diciembre 2008: sistema de indicadores 
turísticos Antioquia-Medellín. Medellín: Situr, 2008. Disponível em: <http://situr.gov.co/>. 
Acesso em: 28 out. 2012. 
 
______. Anuario estadístico 2009: sistema de indicadores turísticos Antioquia-Medellín. 
Medellín: Situr, 2009. Disponível em: <http://situr.gov.co/>. Acesso em: 28 out. 2012. 
 
______. Libro de estadísticas de turismo 2010: sistema de indicadores turísticos Medellín-
Antioquia. Medellín: Situr, 2010. Disponível em: <http://situr.gov.co/>. Acesso em: 28 out. 
2012. 
 
______. Estadísticas de turismo 2011: sistema de indicadores turísticos Medellín-Antioquia. 
Medellín: Situr, 2011. Disponível em: <http://situr.gov.co/>. Acesso em: 28 out. 2012. 
 



193 

 

 

 

GALINDO MUÑOZ, Oriana. El papel del espacio público en la construcción de la imagen 
competitiva de la ciudad de Medellín 1998-2007: escalas, imágenes e interacciones. 2011. 
Tesis (Master en Estudios Urbano-Regionales) –  Universidad Nacional de Colombia, 
Medellín, 2011. 380 p. 
 
GALLO MACHADO, Gustavo; ROJAS T., Juan Fernando. Medellín y Antioquia, tierras de 
desigualdad. Jornal El Colombiano Online, Medellín, 11 maio 2012. Disponível em: 
<http://www.elcolombiano.com>. Acesso em: 19 set. 2012. 
 
GARCÍA BOCANEGRA, Juan Carlos. Experiencias de gestión urbana reciente en Medellín: 
iniciativas públicas. In: TORRE ARZAYÚS, Patricia; GARCÍA BOTERO, María Constanza. 
(Org.). Las ciudades del Mañana: gestión del suelo urbano en Colombia. Washington, D.C.: 
Banco Interamericano de Desarrollo, 2010. p. 135-224. 
 
GARCÍA ESTRADA, Rodrigo de Jesús. Extranjeros en Medellín. Boletín Cultural y 
Bibliográfico, v. 34, n. 44, 1997. Disponível em: <http://www.lablaa.org>. Acesso em: 28 
out. 2009. 
 
______. Sociedad de mejoras públicas de Medellín, cien años haciendo ciudad. Santa Fe 
de Bogotá, Colombia, 1999. 331 p. 
 
GAVIRIA CORREA, Aníbal. Propuesta del cinturon verde. Cadeia Teleantioquia, 4 set. 
2011. Entrevista. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=srGXNhX5R70>. 
Acesso em: 22 mar. 2013. 
 
 
GIL OCHOA, Horacio. Plaza de Cisneros. In: BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO DE 
MEDELLÍN. Archivo fotográfico. Medellín, 1984. 1 fotografia, color. Disponível em: 
<http://patrimonio.bibliotecapiloto.gov.co/janium-bin/janium_zui.pl?jzd=/janium/Fotos/BPP-
F-012/0878.jzd&fn=11878 Acesso em: 5 maio. 2010. 
 
GOMES, Edvânia Torres Aguiar. Agendando velhos reencontros: relações entre os humanos e 
a natureza nos espaços socialmente produzidos. In: SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão 
(Org.). Urbanização e cidades: perspectivas geográficas. São Paulo: Unesp, 2001. v. 1, p. 
231-251. 
 
______. Recortes de paisagens na cidade do Recife: uma abordagem geográfica. Recife: 
Fundação Joaquim Nabuco; Massangana, 2007. 356 p. 
 
______; CARMONA LONDOÑO, Luz Stella. Relação natureza-sociedade no contexto da 
cidade latino-americana: Medellín, Colômbia. Cuadernos de Vivienda y Urbanismo, v. 5, n. 
9, p. 32-45, ene.-jun. 2012. ISSN 2027–2103. 
 
GOMES, Marco Aurélio A. de Filgueiras; ESPINOZA, José Carlos Huapaya. Diálogos 
modernistas com a paisagem: Sert e o Town Planning Associates na América do Sul, 1947-
1951. In: GOMES, Marco Aurélio A. de Filgueiras (Org.). Urbanismo na América do Sul: 
circulação de ideias e constituição do campo, 1920-1960. Salvador: EDUFBA, 2009. p. 149-
173. 



194 

 

 

 

GOMES, Paulo César da Costa. A condição urbana: ensaios de geopolítica da cidade. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. 304 p. 
 
GONÇALVES, Eduardo. Encontros, identidades e simbolismos: os pilotis como lugar de 
memória da PUC-Rio. Monografia (Bacharelado em Direito) – Departamento de História, 
Pontifícia Universidade Católica, Rio de Janeiro, 2008. Disponível em: 
<http://www.ccpg.puc-rio.br/nucleodememoria/textosfinais/eduardogoncalvesmonografiahis 
20082.pdf>. Acesso em: 8 fev. 2012.     
 
GONZÁLEZ ESCOBAR, Luis Fernando. Medellín, sus orígenes y la transición a la 
modernidad: crecimiento y modelos urbanos, 1775-1932. Medellín, Colombia: Escuela de 
Hábitat-CEHAP, Universidad Nacional de Colombia, 2007. 190 p. 
 
GONZÁLEZ PÉREZ, María Alejandra. Medellín, verdaderamente imparable. Dinero.com, 
Bogotá, ago. 23 2011. Disponível em: <http://pt.scribd.com/doc/62957973/Medellin-
Verdaderamente-Imparable>. Acesso em: 19 out. 2011. 
 
GONZÁLEZ SERNA, Aura et al. Estudio socio religioso en el área de jurisdicción de la 
vicaría foránea de Nuestra Señora de la Candelaria. Medellín: Universidad Pontificia 
Bolivariana, 2008. 537 p. 
 
GUARÍN TORO, Lina. Aguacero causó emergencia en Medellín y sur del Valle de Aburrá. 
El Colombiano, 23 mar. 2012. Twittear (32s), son., color. 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/M/Medellin_inundaciones-sector-
provenza-el-poblado-aguacero-23-03-2012/Medellin_inundaciones-sector-provenza-el-
poblado-aguacero-23-03-2012.asp 
 
HAESBAERT, Rogério. Territórios alternativos. São Paulo: Ed. da Universidade Federal 
Fluminense, 2002. 186 p. 
 
HARVEY, David. Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança 
cultural. 18. ed. São Paulo: Loyola, 2009. 349 p.  
 
______. En el espacio público ideal el conflicto es continuo. El País, septiembre 8 de 2007.  
Entrevista. Disponível em: 
<http://elpais.com/diario/2007/09/08/babelia/1189207032_850215.html>. Acesso em: 30 jul. 
2012 
______. O enigma do capital e as crises do capitalismo. Tradução de João Alexandre 
Peschanski. São Paulo: Boitempo, 2011. 235 p. 
 
______. Espaços de esperança. 2. ed. São Paulo: Loyola, 2006. 382 p.  
 
______. A produção capitalista do espaço. São Paulo: Annablume, 2005. 251 p. 
 
HAUG, Wolfgang Fritz. Crítica da estética da mercadoria. Tradução de Erlon José 
Paschoal; colaboração Jael Glauce da Fonseca. São Paulo: Editora da Unesp, 1997. 210 p. 
 



195 

 

 

 

HERNÁNDEZ CIRO, Eulalia. Geografías del desarrollo en el centro de Medellín 2009-
1950: espacios tiempos y poderes. Dissertação (Mestrado en Estudios Socioespaciales) – 
Instituto de Estudios Regionales, Universidad de Antioquia, Medellín, 2010. 248 p. 
 
HOUAISS, Antonio. Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2007. 1 CD-ROM.  
 
HOYOS MISAS, Germán de. Guía ilustrada de Medellín. San Antonio: Tip. de San 
Antonio, 1916. Disponível em: <http://biblioteca-virtual-antioquia.udea.edu.co>. Acesso em: 
14 jul. 2008. 95 p. 
 
INSTITUTO POPULAR DE CAPACITACIÓN (IPC). Observatorio de Derechos Humanos y 
Derecho Humanitario. Entre la adversidad y la persistencia: derechos humanos en 
Medellín- 2006. Medellín, 2007. (Relecturas, 30). ISBN: 978-958-97830-6-1. Disponível em: 
<http://biblioteca2012.hegoa.efaber.net/system/ebooks/17229/original/Entre_la_adversidad_y
_la_persistencia.pdf>. Acesso em: 22 mar. 2012.    
 
JARAMILLO, Juan. Parque lineal La Presidenta. 2009. 1 fotografia, color. Disponível em: 
<http://www.viztaz.com.co/gantigua/picture.php?/2656/category/56> Acesso em: 5 jun. 2012. 
 
JIMÉNEZ MORALES, Germán. El Valle de Aburrá tiene 104 centros comerciales. Jornal El 
Colombiano Online, Medellín, 16 dic. 2004. Disponível em: <www.elcolombiano.com/ 
BancoConocimiento/E/el_valle_de_aburra_tiene_104_centros_comerciales/el_valle_de_aburr
a_tiene_104_centros_comerciales.asp>. Acesso em: 16 dic. 2012. 
 
LALINDE, Manuel. Retrato de pareja. In: BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO DE 
MEDELLÍN. Archivo fotográfico. Medellín, 1922. Disponível em: <http://patrimonio. 
bibliotecapiloto.gov.co/janium-bin/janium_zui.pl?jzd=/janium/Fotos/BPP-F-002/0564.jzd&fn 
=156>. Acesso em: 5 maio. 2010 
 
LEFEBVRE, Henri. A cidade do capital. Tradução de Maria Helena Rauta Ramos e 
Marilene Jamur. Rio de Janeiro: DP&A, 1999. 180 p. 
 
______. O direito à cidade. Tradução de Rubens Eduardo Frias. São Paulo: Centauro, 2001. 
 
______. O direito à cidade. Tradução de Rubens Eduardo Frias. 5. ed. São Paulo: Centauro, 
2009. 148 p. 
 
______. The production of space. Translated by Donald Nicholson-Smith. Oxford: Brasil 
Blackwell, 1991a. 
 
______. A vida cotidiana no mundo moderno. Tradução de Alcides João de Barros. São 
Paulo: Ática, 1991b. 216 p. (Serie Temas, 24. Sociologia e política).  
 
LENCIONI, Sandra. Reconhecendo metrópoles: território e sociedade. In: SILVA, Catia A. 
da; FREIRE, Désirée G.; OLIVEIRA, Floriano J. G. de (Org.). Metrópole: governo, 
sociedade e território. Rio de Janeiro: DP&A: Faperj, 2006. p. 41-57. (Coleção Espaços do 
Desenvolvimento).  



196 

 

 

 

 
LIPIETZ, Alain. O capital e seu espaço. São Paulo: Nobel, 1988. 209 p. 
 
MALAGÓN PINZÓN, Miguel; PARDO MOTTA, Diego Nicolás. Laureano Gómez: la 
Misión Currie y el proyecto de reforma constitucional de 1952. Criterio Jurídico, Santiago 
de Cali, v. 9, n. 2, p. 7-33, 2009. Disponível em: < http://criteriojuridico.puj.edu.co/archivos/ 
CJ0902_1_L_Gomez.pdf>. Acesso em: 8 out. 2011. 
 
MALDONADO ATENCIO, Alexander Alfonso. La evolución del crecimiento industrial y 
transformación productiva en Colombia 1970-2005: patrones y determinantes. Bogotá. 
Dissertação (Mestrado em Ciências Econômicas) – Facultad de Ciencias Económicas, 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2010. 
 
MANDEL, Ernest. Teoria marxista do Estado. Lisboa: Edições Antídoto, 1977. Disponível 
em: <http://www.marxists.org/portugues>. Acesso em: 10 maio 2012. 
 
______. O capitalismo tardio. 2. ed. São Paulo: Nova Cultural, 1985. 416 p.  
 
MARICATO, Erminia. Sociedade: a cidade é um grande negócio. Teoria e Debate, n. 3, jun. 
1988. Disponível em: <http://www.fpa.org.br>. Acesso em: 12 jun. 2011. 
 
MÁRQUEZ ESTRADA, José Wilson.  El Tranvía eléctrico de Medellín (Colombia) y su 
aporte al proceso de modernización urbana: 1920-1951. HiSTOReLo: Revista de Historia 
Regional y Local. v. 4, n. 7, ene,-jun. 2012. ISSN: 2145-132X. Disponível em: 
<http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/historelo/article/viewFile/28222/pdf_119>. 
Acesso em: 26 fev. 2013. 
 
MAYA, Tania. Homenaje a Karl Brunner, 1887-1960 o el urbanismo como ciencia del 
detalle. Bitácora, Bogotá, v. 8, n. 1, p. 64-71, 2004.  
 
MEJÍA, Francisco. Cobertura de la Quebrada Santa Elena. In: BIBLIOTECA PÚBLICA 
PILOTO. Archivo fotográfico. Medellín, 1935-1940. 1 fotografia, color. Disponível em: < 
http://patrimonio.bibliotecapiloto.gov.co/janium-bin/janium_zui.pl?jzd=/janium/Fotos/BPP-F-
005/0356.jzd&fn=4356>. Acesso em: 5 maio 2010. 
 
______. Rectificación del río Medellín. In: BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO. Archivo 
fotográfico. Medellín, 1942-1945. 1 fotografia, color. Disponível em: <http://patrimonio. 
bibliotecapilo.gov.co/janium-bin/janium_zui.pl?jzd=/janium/Fotos/BPP-F-009/0518.jzd&fn= 
8518>. Acesso em: 20 maio 2010. 
 
MELLO, João Manuel Cardoso de. O capitalismo tardio: contribuição a revisão critica da 
formação e do desenvolvimento da economia brasileira. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1982. 
182 p.  
 



197 

 

 

 

MENEZES, Marluci. Do espaço ao lugar: do lugar às remodelações sócio-espaciais. 
Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, v. 6, n. 13, jun. 2000. Disponível em: < 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-71832000000100008&script=sci_ 
arttext>. Acesso em: 22 dez. 2012. 
 
MESA, Rafael. Parque Berrío: plaza principal. In: BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO DE 
MEDELLÍN. Archivo fotográfico. Medellín, [191?]. 1 fotografia, color. 19BPP-F-001-0479. 
Disponível em: <http://patrimonio.bibliotecapiloto.gov.co/janium-
bin/janium_zui.pl?jzd=/janium/Fotos/BPP-F-001/0479.jzd&fn=479>. Acesso em: 3 jan. 2011. 
 
MÉSZÁROS, István. Para além do capital: rumo a uma teoria da transição. Tradução de 
Paulo Cezar Castanheira e Sérgio Lessa. São Paulo: Boitempo; Campinas, SP: Unicamp, 
2011. 1.105 p. (Mundo do Trabalho). 
 
MOLINA PELÁEZ, Gustavo Adolfo. El estado y el desarrollo económico y social en 
Colombia. Medellín: Etcétera, 2003. 288 p. 
 
MORALES PAMPLONA, Angélica. Medellín en la memoria de Ricardo Olano. Medellín: 
Biblioteca Básica de Medellín. Instituto Tecnológico Metropolitano, 2006.  330 p. 
 
______. De viajeros y visitantes. Medellín: Biblioteca Básica de Medellín. Instituto 
Tecnológico Metropolitano, 2003. 169 p. 
 
MUMFORD, Eric. El discurso del Ciam sobre el urbanismo, 1928-1960. Tradução de León 
Darío Espinosa Restrepo. Bitácora, Bogotá, v. 11, n. 1, p. 96-115, 2007. 
 
NARANJO GIRALDO, Gloria. Medellín en zonas: monografías. Medellín: Corporación 
Región, 1992. 237 p. 
 
______; VILLA MARTÍNEZ, Marta Inés. Entre luces y sombras: Medellín, espacio y 
políticas urbanas. Medellín: Corporación Región, 1997. 148 p. 
 
NOVOA TORRES, Edgar Alberto. La metamorfosis de la cuestión espacial en Colombia. 
Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2010. 180 p. 
 
OLANO, Ricardo (seudónimo de Jean Peyrat). Guía de Medellín y sus alrededores. 
Medellín: Sociedad de Mejoras Públicas, 1916. 22 p. Disponível em: <http://biblioteca-
virtual-antioquia.udea.edu.co/pdf/14/travel-ro-ma.pdf>. Acesso em: 14 jul. 2008. 
 
OSPINA, William. El naufragio de las metropolis. In: ______. Es tarde para el hombre. 
Bogotá: Norma, 1994. p. 102. 
 
PASOTTI, Eleonora. Marcas políticas en las ciudades: el declive de las maquinarias 
políticas en Bogotá, Nápoles y Chicago. Tradução de Santiago Restrepo. Bogotá: Editorial 
Universidad del Rosario, 2010. 367 p. 
 
PÉREZ, Luis F.; RESTREPO JARAMILLO, Enrique. Medellín en 1932. 2. ed. Medellín: 
Instituto Tecnológico Metropolitano, 2004. 399 p. 



198 

 

 

 

PONTES, Beatriz Maria Soares. Poder local e os instrumentos de intervenção da política 
urbana: o caso do Rio Grande do Norte. In: SÁ, Alcindo José de; ______ (Org.). O Brasil na 
geopolítica contemporânea. Camaragibe, PE: CCS Gráfica e Editora, 2010. p. 115 -144. 
 
POVEDA RAMOS, Gabriela. La industria en Medellín, 1890 -1945. In: MELO, Jorge 
Orlando (Ed.). Historia de Medellín. Bogotá: Compañía Suramericana de Seguros, 1996. t. 
1, p. 307-324. 
 
PRECEDO LEDO, Andrés; OROSA GONZALEZ, José Javier; MIGUEZ IGLESIAS, 
Alberto. De la planificación estratégica al marketing urbano: hacia la ciudad inmaterial. 
EURE, v. 36, n. 108, p. 5-27, ago. 2010.  
 
PROGRAMA MEDELLÍN CÓMO VAMOS. Pobreza y desigualdade. 2012. Disponível 
em: <http://medellincomovamos.org/pobreza-y-desigualdad>. Acesso em: 25 out. 2012. 
 
PUENTE Mejía, Medellín. In: BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO DE MEDELLÍN. Archivo 
fotográfico. Medellín, [1916]. 1 fotografia, color. Disponível em: 
<http://patrimonio.bibliotecapiloto.gov.co/janium-bin/janium_zui.pl?jzd=/janium/Fotos/BPP-
F-001/0497.jzd&fn=497>. Acesso em: 5 maio 2010 
 
RAMÍREZ MIRA, Pedro. Significado histórico del nombre de algunas calle y carreras de 
la ciudad de Medellín. 2. ed. Medellín: Biblioteca Básica de Medellín. Instituto Tecnológico 
Metropolitano, 2004. 78 p. 
 
REUCHER, Gaby. 1919: inauguração da escola Bauhaus em Weimar. Deustche Welle, 2009. 
Disponível em: <http://www.dw.de/1919-inaugura%C3%A7%C3%A3o-da-escola-bauhaus-
em-weimar/a-782396>. Acesso em: 8 jul. 2012  
 
RINCÓN PATIÑO, Análida de la Cruz. Da norma praticada às práticas normativas: 
experiências urbanas na apropriação territorial e usos do solo em Medellín-Colômbia. Tese 
(Doutorado em Planejamento Urbano e Regional) – Programa de Pós-Graduação em 
Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 
2007. 277 p. 
 
RIBEIRO, Luiz César Queiroz. Metrópoles na periferia: como governar a Urbs sem civitas? 
Nueva Sociedad, n. 212, nov.-dic. 2007. 
 
RIBEIRO, Ricardo Alaggio. A aliança para o progresso e as relações Brasil-Estados 
Unidos. 2006. 375 p. Tese (Doutorado Ciência Política) – Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas da Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, 2006.  
 
RIVAS NIETO, Pedro; REY GARCIA, Pablo. Las autodefensas y el paramilitarismo en 
Colombia, 1964-2006. CONfines de Relaciones Internacionales y Ciencia Política Online, n. 
4/7, p. 43-52, ene.-mayo 2008. ISSN: 1870-3569. Disponível em: 
<http://web2.mty.itesm.mx/temporal/confines/articulos7/Rivas P.pdf>. Acesso: 6 fev. 2012. 
 



199 

 

 

 

RODRIGUES, Arlete Moysés. Conceito e definição de cidades. In: RIBEIRO, Luiz César 
Queiroz; SANTOS JÚNIOR, Orlando Alves (Org.). As metrópoles e a questão social 
brasileira. Rio de Janeiro: Revan, Fase, 2007. p. 77-100.  
 
RODRIGUEZ, Melitón. Parque de Bolivar de Medellín. In: BIBLIOTECA PÚBLICA 
PILOTO. Archivo fotográfico. Medellín, 1916. 1 fotografia, color. Disponível em: 
<http://patrimonio.bibliotecapiloto.gov.co/janium-bin/janium_zui.pl?jzd=/janium/Fotos/BPP-
F-008/0456.jzd&fn=7456>. Acesso em: 5 maio. 2010. 
 
RODRÍGUEZ VIGNOLI, Jorge. Distribución territorial de la población de América 
Latina y el Caribe: tendencias, interpretaciones y desafíos para las políticas públicas. 
Santiago de Chile: Proyecto Regional de Población CELADE- UNFPA, 2002. 85 p. (CEPAL 
Serie Población y Desarrollo). Disponível em: <http://www.eclac.org/publicaciones/xml/6/ 
11786/lcl1831-P-2.pdf>. Acesso em: 2 mar. 2013. 
 
ROJAS T., Juan Fernando. Innovación de Kimberly Clark se queda aqui. El Colombiano, 16 
dic. 2011. Disponível em: <http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/H/hewlett_ 
packard_instalara_centro_de_servicios_globales_en_medellin/hewlett_packard_instalara_cent
ro_de_servicios_globales_en_medellin.asp>. Acesso em: 19 set. 2012. 
 
SALAZAR FERRO, José. Ordenamiento urbano y consolidación de políticas del suelo. In: 
TORRES ARZAYÚS, Patricia; GARCÍA BOTERO, María Constanza (Org.). Las ciudades 
del Mañana: gestión del suelo urbano en Colombia. Washington, D.C.: Banco 
Interamericano de Desarrollo, 2010. p. 1-38. 
 
SALAZAR PINEDA, Rodrigo. Distribución de la infraestructura de transporte sobre el 
corredor del Rio Medellín en el Valle de Aburrá. Medellín: Universidad Nacional de 
Colombia, Facultad de Arquitectura, 1989. 104 p. (Anotaciones sobre planeación, 33). 
 
______. El tren metropolitano del Valle de Aburrá. Medellín: Universidad Nacional de 
Colombia, Facultad de Arquitectura, 1984. 102 p. (Anotaciones sobre planeación, 11).  
 
SANTOS, Milton. Da totalidade ao lugar. São Paulo: Editora da USP, 2008. 176 p. (Coleção 
Milton Santos, 7). 
 
______. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. 4. ed. 2. reimpr.  São 
Paulo: Editora da USP, 2006. 260 p. (Coleção Milton Santos, 1).  
 
______. Técnica, espaço, tempo: globalização e meio técnico-científico informacional. 4. ed. 
São Paulo: Hucitec, 1998. 190 p. 
 
SARDI PEREA, Edgar. Cambios sociodemográficos en Colombia: periodo intercensal 1993-
2005. Revista de la Información Básica, v. 2, n. 2, 2007. Disponível em: 
<http://www.dane.gov.co/revista_ib/html_r4/articulo2_r4.htm>. Acesso em: 20 jun. 2010. 
 
SCHMIDT, Alfred. El concepto de naturaleza en Marx. Traducción de Julia M. T. Ferrari y 
Eduardo Prieto.4. ed. México: Siglo XXI, 1983. (Biblioteca del Pensamiento Socialista. Serie 
Ensayos críticos). 



200 

 

 

 

SILVA L., Isidoro. Primer directorio general de la ciudad de Medellín para el año de 
1906. Ed. facsimilar reducida 2003. Medellín: Biblioteca Básica de Medellín. Instituto 
Tecnológico Metropolitano, 2003. 510 p. 
 
SMOLKA, Martim O; AMBORSKI, David. Captura de mais-valias para o desenvolvimento 
urbano: uma comparação interamericana. In: ABRAMO, Pedro (Org.). Cidades em 
transformação entre o plano e o mercado: experiências internacionais em gestão do uso do 
solo urbano. Tradução de Fernanda Furtado. Rio de Janeiro: Observatório Imobiliário e de 
Políticas do Solo, 2001. p. 37-74. 
 
SOUZA, Marcelo Lopes de. ABC do desenvolvimento urbano. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2005. 192 p. 
 
______. Em torno de um hífen. Revista Formação, São Paulo, v. 1, n. 15, p. 159-161, 2008. 
Disponível em: <http://www4.fct.unes p.br/pos/geo/revista/formacaon15  
v1.php>. Acesso em: 26 dec. 2012. 
 
______. Mudar a cidade: uma introdução crítica ao planejamento e à gestão urbanos. 7. ed. 
Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010. 556 p. 
 
SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão. Capitalismo e urbanização. 15. ed., 2. reimp. São 
Paulo: Contexto, 2010. (Repensando a Geografia). 80 p.  
 
UPEGUI BENÍTEZ, Alberto. Guayaquil una ciudad dentro de otra. 2. ed. Medellín: 
Instituto Tecnológico Metropolitano, 2004.  434 p. 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Zonificación de la amenaza por 
inundaciones y avenidas torrenciales en el Valle de Aburrá. In: ______. Amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones 
en el Valle de Aburrá: formulación de propuestas de gestión del riesgo: informe final, 
Convenio 4800002397 de 2007. Un proyecto de municipio de Medellín, Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá, municipio de Envigado, Corantioquia. Medellín, 2009.  
 
VALENCIA, Carlos. Mi centro es puro corazón. Medellín, 2012. 1 fotografia, color. 
 
VALENCIA DUQUE, Cesar; CADAVID LOPEZ, Jorge. Estudio del centro de la ciudad 
1968. Departamento Administrativo de Planeación y Servicios Técnicos. Municipio de 
Medellín, 1969. 341 p. 
 
VALENCIA GIL, Juan Carlos. Medellín superó a Seúl y será la sede del Foro Urbano 
Mundial 2014. Jornal El Colombiano Online, Medellín, 6 set. 2012. Disponível em: < 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/M/medellin_supero_a_seul_y_sera_la_se
de_del_foro_urbano_mundial_2014/medellin_supero_a_seul_y_sera_la_sede_del_foro_urban
o_mundial_2014.asp>. Acesso em: 6 set. 2012. 
 
VÁSQUEZ ROCHA, B. Hernán. El proceso de urbanización en la historia de Colombia. 
Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1985. 122 p. 
 



201 

 

 

 

VÉLEZ ESCOBAR, Norberto; BOTERO PÁEZ, Sofía. La Búsqueda del Valle de Arví y 
descubrimiento de los valles de Aburrá y Rionegro por el Capitán Jorge Robledo; 
Medellín: Comisión Asesora para la Cultura del Concejo de Medellín, 1997. 140 p. 
 
VERGARA ARIAS, Marcela. Conflictividad urbana en la apropiación y producción del 
espacio público el caso de los bazares populares de Medellín. Bitácora, Bogotá, v. 14, n. 1, p. 
141-160, 2009.  
 
VIAL, Carlos J. Plaza de Cisneros: Juan Manuel Pelaez. Plataforma Arquitectura, 8 set. 2009. 
Disponível em: <http://www.plataformaarquitectura.cl/2009/09/08/plaza-de-cisneros-juan-
manuel-pelaez/>. Acesso em: 27 dez. 2012. 
 
VIOLENCIA, más que estadísticas. El Colombiano, 12 mar. 2013. Editorial. Disponível em: 
<http://m.elcolombiano.com/article/129423>. Acesso em: 19 mar. 2013.  
 
YOURCENAR, Marguerite. Memórias de Adriano. Tradução de Martha Calderaro. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 2005. 326 p., p. 195. Disponível em: <http://pt.scribd.com/doc/ 
7021406/Marguerite-Yourcenar-Memorias-de-Adriano>. Acesso em: 2 mar. 2013  
 
 



202 

 

 

 

APÊNDICE A – Modelo de entrevista  
 

        Número de Entrevista  

Data ____/____/____  Lugar: _________________________ 

Nome: 

Profissão: 

 

 

 

1. Poderia assinalar neste mapa os limites do centro da cidade? 

2. Como era o centro da cidade no passado (1970) e como foram mudando suas práticas? 

3. Quais foram os principais personagens responsáveis das transformações e que interesses 

tinham?  

4.  Poder-se-iam  estabelecer alguns fatos chaves neste processo? 

5. Quais são os principais elementos naturais e construídos mais importantes da cidade, no 

passado e no presente? 

 

 

 

6. N

o passado, qual era o espaço do centro de mais e menos valor e por quê? 

7. Hoje, Qual é o espaço do centro de mais e menos valor e por quê? 

8. No futuro, Qual seria o espaço do centro de mais e menos valor e por quê? 

9. No passado, qual foi a intervenção mais brutal que quebrou a estrutura do centro da cidade e 

por quê? 

10. No passado, qual foi a intervenção  que deu-lhe maior harmonia ao centro e por quê? 

11. Poderia mencionar as principais propostas de planejamento para a cidade, desde 1970. 

 

 

12. Conhece o atual processo de Renovação do centro, que destaca e qual é o maior desafio?  

13. Quais são as principais mudanças e permanências? 

Processo histórico de formação das áreas centrais de Medellín 

Identificar as permanências no cotidiano da área de estudo quanto aos usos e às práticas 
socioespaciais urbanas. 

Identificar o papel do Estado capitalista como um agente reprodutor do espaço urbano que tem 
viabilizado as ações referentes à estética da natureza como mercadoria no recorte espacial da 
pesquisa.    

. 
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14. Conhece o seguinte plano do centro e que proponham  

 O plano do centro 1988-1990. Juan Gómez.  
 Plano de ordenamento do centro da cidade 1990-1991. Omar Flórez.  
 Estatuto do centro da cidade 1992-1994. Luis Alfredo Ramos. 
 Plano zonal para o centro de Medellín e seus planos setoriais de apoio 1995-1997. Sergio Naranjo.  
 Plano Estratégico de Medellín e a Área Metropolitana “O Futuro da Cidade Metropolitana”.  
 Plano de ordenamento Territorial 1998-2000. Juan Gómez. 
 O renascer do centro 2001-2003. Luis Pérez.  
 O Centro vive. Plano especial do centro 2004-2007. Sergio Fajardo. 
 O Centro é cultural, seguro e solidário  2008-2011. Alonso Salazar Jaramillo. 

 

15. Para você, quais são os principais problemas do centro?  

16. Quais seriam as soluções? 

17. Qual é a relação entre a estratificação e requalificação no centro da cidade? 

18. Poderia mencionar as principais de planejamento para a cidade, hoje?  

19. Você considera importante a natureza na cidade e por quê? 

20. Você acha que o aproveitamento do solo para a construção não tem levado em cota a condição 

natural do território? 

21. Conhece o programa para o centro da cidade do prefeito atual? 

22. Que significa centro na história da cidade? 
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APÊNDICE B – Planos desenvolvidos pela Área Metropolitana del Valle de Aburrá   ou 
realizados com orçamento da entidade transferido aos municípios no período 1990-2011 

(Continua) 
Tipo de Instrumento Ano Objeto 

Plano Estratégico de Medellín e a Área 
Metropolitana “El Futuro de la Ciudad 
Metropolitana” 

1997 Propor condições que consolidem Medellín em relação 
a área metropolitana como uma cidade, integrada e 
integradora da região localizada na melhor esquina da 
América, caracterizada pela competitividade de seus 
setores econômicos e vinculada a economia mundial. 

Critérios ambientais para a vivenda e a 
habitat  

2001 Estabelecer critérios, variáveis e indicadores na 
formulação de diretrizes para a definição de uma 
política ambiental metropolitana de moradia e habitat 
considerando o desenvolvimento social sustentável com 
base na equidade e eficiência. 

Plano Integral de Desenvolvimento 
“Proyecto Metrópoli 2002-2020” 

2002 Conceber uma ecorregião metropolitana educadora, 
governável, sustentável, competitiva, confiável e 
integrada social e globalmente.  

Estabelecer condições para dotar a região de um 
instrumento legal e técnico básico para avançar no 
desenvolvimento sustentável do habitat regional e no 
bem-estar regional com ênfase particularmente no bem-
estar geral da comunidade metropolitana. 

Estudo básico de zonas de recarga e 
aquíferos do Valle de Aburrá. 

2002 Determinar e delimitar a geometria e as características 
hidráulicas dos principais aquíferos do Valle de Aburrá 
e suas zonas de recarga.  

 

Plano Estratégico Ambiental 
Metropolitano  

2003 Estabelecer diretrizes de ordenamento ambiental 
urbano, objetivando a conservação de uma base natural 
sustentável, bem como a construção de uma metrópole 
urbana e regional sustentável. 

 

Parque Central de Antioquia 2005 Conceber e definir um sistema de áreas protegidas e 
unidades de conservação, contemplando estratégias de 
exploração do solo em concordância com a conservação 
e corredores estratégicos da franja  urbano-rural, ao 
redor das fronteiras dos vales de San Nicolás, Aburrá e 
Cauca. 

 

Plano de Saneamento e manejo de 
efluentes 

2005-2006 Elaboração de conjunto de programas, projetos e 
atividades, com seus respectivos cronogramas e 
investimentos na área de saneamento e tratamento de 
efluentes, incluindo a coleta, transporte, tratamento e 
disposição final das águas residuais no sistema público 
de esgoto.  
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APÊNDICE B – Planos desenvolvidos pela Área Metropolitana del Valle de Aburrá   ou 
realizados com orçamento da entidade transferido aos municípios no período 1990-2011 

(Continua) 
Tipo de Instrumento Ano Objeto 

Plano de ordenamento de bacia: La 
Rosa, La Bermejala, La Presidenta, La 
Quintana, La Malpaso, La Guayabala , 
Santa Elena, La Picacha, La Volcana, 
La Madera, Doña Maria;, La Grande, La 
Doctora, La Garcia, El Hato, El Salado, 
Piedras Blancas, La Lopez, La Valeria 

2005 -
2010 

Conceber na perspectiva da cidade, que a bacia 
responda a sua funcionalidade como elemento 
constitutivo do sistema urbano, franjas rural -urbanas, 
Formular de maneira negociada entre instituições e 
comunidades da zona de influência de micro bacias, que 
permita a apropriação de uma visão estratégica do 
manejo do território que a conforma e que contribua 
para a ordenação e manejo da bacia do Rio Medellín. 

Plano estratégico metropolitano de 
habitação e hábitat com perspectiva 
Ambiental 

2006 Desenvolver pacto com as entidades e comunidades de 
municípios do vale do Aburrá para a formulação de uma 
Política Pública Habitacional Metropolitana.  

Plano Regional de resíduos sólidos  2006 Estabelecer e desenvolver programas e metas para a 
realização da política regional de resíduos sólidos, 
conforme os princípios da política nacional e de gestão 
ambiental da Área Metropolitana del Valle de Aburrá  .  

Plano Especial de Proteção Patrimonial 
2005 – 2006 

2006 Integrar os bens patrimoniais através do espaço público. 

Planos Estratégicos Norte e Sul  2006 Realizar e potencializar processos de planejamento 
participativo de médio e longo prazo para identificar as 
potencialidades do território e impulsionar 
transformações estruturais e melhorar a qualidade de 
vida da população. 

Plano de Gestão Ambiental Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá 

2006 Desenvolver com vistas a articular todos os mecanismos 
de participação cidadã com os municípios da Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá   e com as 
corporações ambientais e de desenvolvimento para um 
manejo sustentável do solo, água, ar e biodiversidade. 

Plano de Manejo e Gestão dos Morros 
Tutelares da Cidade de Medellín  

2006 Ordenar e regular o uso mediante o Plano de Manejo 
dos morros: El Volador, Pan de Azúcar, El Picacho, 
Santo Domingo, La Asomadera, El Salvador, Nutibara. 
 

Plano Mestre Metropolitano de 
Mobilidade 

2006 Garantir o fluxo e a mobilidade no território de pessoas 
e as mercadorias, através do melhoramento das 
condições de acessibilidade, permeabilidade, integração 
e articulação territorial entre os municípios do Valle de 
Aburrá, entre si e com os demais espaços regionais, 
nacionais e internacionais. 

Plano Mestre de Espaços Públicos 
Verdes Urbanos da Área Metropolitana 
do Valle de Aburrá 

2006 Instrumento de política, de gestão continuada, no 
território do espaço público verde e a flora urbana. 

Plano de Ordenamento e Manejo da 
Bacia do Rio Aburrá – POMCA- 

2007 Formular e adotar o plano de ordenamento e manejo 
para trecho da bacia do Rio Aburrá declarado para 
ordenamento, com a participação de suas instituições e 
comunidades, articulado local, regional e 
nacionalmente. 
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APÊNDICE B – Planos desenvolvidos pela Área Metropolitana del Valle de Aburrá   ou 
realizados com orçamento da entidade transferido aos municípios no período 1990-2011 

(Concluão) 
 

Tipo de Instrumento Ano Objeto 

Plano de Gestão Integral do Risco  2007 Articular as entidades, organizacionais e institucionais 
públicas e privadas para uma gestão integral de risco. 
Deve orientar e coordenar as políticas e ações de análise 
e redução de riscos, com preparação e execução da 
resposta e recuperação em caso de desastre e 
emergência. 

Diretrizes Metropolitanas de 
Ordenamento  

2007 Formular e ajustar os Planos de Ordenamento Territorial 
–POT municipais- e de alguns planos setoriais no Valle 
de Aburrá.  

Plano de Desenvolvimento Turístico 
Valle de Aburrá 2008 -2015 

2007 Orientar ás autoridades públicas e privadas, locais e 
regionais, responsáveis pelo planejamento e gestão do 
turismo, assim como líderes da educação e cultura na 
região e a sociedade civil interessada no 
desenvolvimento da indústria turística no território. 

Plano Integral de Desenvolvimento 
Metropolitano “Proyecto Metrópoli 
2008-2020” 

2008 Estabelecer um marco estratégico geral com visão 
metropolitana e regional integrada. Estabelecer critérios 
e objetivos comuns para o desenvolvimento sustentável 
dos municípios. 

Programa Metropolitano de 
Melhoramento de Bairros del Valle de 
Aburrá 

2010 Projeto metropolitano que inclui intervenções em vários 
municípios do Valle de Aburrá para o melhoramento 
integral de bairros em condições urbanas de habitações 
precárias. 

Programa de construção sustentável 
para o Valle de Aburrá 

2010 Diretrizes técnicas para construção sustentável para a 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá  . 

Plano Diretor “Plan Bio 2030” 2012 Instrumento de planificação territorial de caráter 
estratégico que busca definir ações e modelos de 
intervenção para o ordenamento territorial com o 
propósito de contribuir para desenvolvimento do Valle 
de Aburrá. 

Fonte: Autoria própria, com base na leitura dos planos citados e registrados nas referências 
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APÊNDICE C – Listagem das pessoas entrevistadas  
(Continua) 

 
Idade Profissão Cargo Instituição Setor Data/hora 

70 anos Engenheiro  

Diretor do 
plano vial de 
1965 

Aposentado Independente Independente 31 jul. 
14h30 

68 anos Sociólogo- 
Pesquisador  

Aposentado Universidad 
Pontifícia 
Bolivariana 

Independente 11 jul.  
10h 

60 anos Sacerdote Pároco da Catedral 
Metropolitana 

Arquidiocese de 
Medellín 

Privado 10 jul.  
8h30 

60 anos Revisor Fiscal Aposentado Independente Independente 10 jul.  
10h 

46 anos Arquiteto Subdiretor de 
planejamento 

Prefeitura de 
Medellín  

Público 4 ago.  
15h 

52 anos  Engenheira 
Florestal  

Ex-secretária de 
Meio Ambiente 
Medellín  

Na data da 
entrevista dirigia o 
projeto de “cintos 
verdes” 

Área Metropolitana 
do Valle de Aburrá 

Público 19 jul. 
14h 

60 anos Arquiteto Diretor de 
Corpocentro 

Corpocentro  Privada 11 jul.  
15h 

47 anos  Advogado Comerciante 
Presidente de 
associação de 
comerciantes. 

Asoguayaquil  Privada 1 nov.  
9h30 

45 anos  Publicista Ex-subsecretária de 
Cultura  

Independente Público 16 jul.  
14h 

60 anos  Tecnóloga em 
Construção 

Moradora 

Grupo “Vigia de 
Patrimônio do 
Centro” 

Independente Privado 19 jul. 
16h30  
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APÊNDICE C – Listagem das pessoas entrevistadas  
(Conclusão) 

 
Idade Profissão Cargo Instituição Setor Data/hora 

35 anos  Historiador- 
pesquisador 

Secretário 
permanente de la 
Red Iberoamericana 
de Valoración y 
Gestión de 
Cementerios 
Patrimoniales 

Professor 

 Universidad 
Pontifícia 
Bolivariana 

Independente  30 jul.  
16h 

44 anos Advogado, 
comunicador 
social 

Morador Independente Independente 9 ago.  
10h 

 

Idade 

 

Profissão 

 

Cargo 

 

Instituição 

 

Setor 

(conclusão
) 

Data 

29 anos Historiadora-
pesquisadora 

Assistente 
administradora  

Universidad 
Nacional de 
Colombia  

Independente 20 nov.  
14h 

64 anos Estatístico 
aposentado 

Ex-morador Ministério del 
Medio Ambiente 

Independente 7 nov. 
16h30 

40 anos Administrador Diretor de projetos  Corporación 
Estratégica de 
Proyectos al 
Desarrollo 

Independente 6 nov. 
13h30 

50 anos Advogado Ex-Presidente 

 

Asoguayaquil Privado 29 nov.  
11h 

34 anos Antropólogo- 
pesquisador- 

Morador Independente Independente 27 nov.  
9h 
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ANEXO A – Porcentagem urbana na América Latina nos anos 1950, 1970 e 1990 

Países % urbano 1950 % urbano 1970 % urbano 1990 

Argentina 62,5 79 87,3 

Bolívia 33,9 41,7 57,5 

Brasil 36,5 55,9 78,4 

Chile 60,7 75,1 83,5 

Colômbia 39 59,7 71 

Costa Rica 33,5 40,6 _ 

Cuba 51,1 60,7 _ 

Equador 28,5 41,4 55,1 

El Salvador 36,5 39,5 50,4 

Guatemala 25 36,4 35 

Haiti 12,2 20,2 _ 

Honduras 31 37,2 38,7 

México 42,6 58,7 71,3 

Nicarágua 34,9 47,7 54,4 

Panamá 36 47,6 53,7 

Paraguai 34,6 37,1 50,3 

Peru 35,3 59,5 70,1 

Republica 
dominicana 23,9 39,7 56,1 

Uruguai _ 83,3 90,8 

Venezuela 53,7 77,2 84,4 

Fonte: Rodríguez Vignoli (2002). 
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ANEXO B – Principais instrumentos de gestão territorial 

Instrumentos 
para o 
planejamento e 
gestão territorial 

Instrumentos para a gestão de solos Instrumentos para o reparto de cargas e de benefícios 

Promover 
associação 

Aquisição Mudar a 
estrutura predial 

Precaver elevação 
$ especulação 

Financiamento de 
cargas 

Realizar 
compensações 

Distribuir cargas 

Planos de 
desenvolvimento 

Contratos de 
associação  

Alienação 
voluntária 

Patrimônios 
autônomos 

Anuncio do projeto Contribuição de 
valorização  

Venda serviços Distribuição 
diferencial de cargas e 
benefícios entre zonas 
e setores 

Macroprojetos 
interesse nacional  

Empresas gestoras Expropriação 
judicial 

Reajuste de 
terrenos  

Direito de 
preferência 

Recursos próprios Isenções tributárias Reparto entre planos 
parciais em 
Macroprojetos e 
projetos estratégicos 

POMCA (Plano de 
ordenamentos e 
manutenção da 
bacia) 

Banco de terras Expropriação 
administrativa 

Integração 
imobiliária 

Desenvolvimento 
prioritário 

Bônus e Notas 
promissórias  

Afetações 
indemnizações  

Repartos entre planos 
parciais e escalas 
superiores 

Projetos 
estratégicos  

Unidade de gestão Alienação forçosa Cooperações entre 
participes 

 Direitos e 
obrigações 
urbanísticas 

Fundos de 
compensações 
ambientais e 
urbanísticas 

Reparto entre 
unidades em planos 
parciais 

Planos de 
ordenamento 
territorial 

Unidade de ação 
urbanística (UAU) 

   Concessões  Transferências de 
direitos de 
construção 

Reparto entre lotes em 
UAU ou Unidade de 
gestão  

Planos parciais     Venda de direitos 
de construção  

Subsídios  

Outros planos 
especiais, zonais 

    Participação de 
mais-valia 

Estratificação   

     Tarifas   

     Pagos em espécie   

Fonte: García Bocanegra (2010, p. 146-147). 


