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As áreas centrais da maioria das cidades apresentam um grave problema: a obsolescência e 
marginalização do seu contexto social e arquitetônico, resultado da falta de atividades em 
todos os períodos do dia, cenário propenso, à insegurança local, entre outras problemáticas. 
Assim, a presente pesquisa tem como objetivo levantar as dinâmicas de uso e ocupação das 
áreas centrais de Bauru, Botucatu e São Manuel cidades interioranas situadas no centro-oeste 
paulista. Apesar de simbólicas para sua origem, essas regiões, ao longo do seu 
desenvolvimento, em consonância às tendências urbanas de abandono das atividades 
combinadas de habitação e comércio, se converteram em corredores exclusivamente 
comerciais minimizando e, até mesmo, cessando a fruição de pessoas no período noturno. 
Para tal, a pesquisa se embasa em levantamentos bibliográficos acerca da temática, na 
pesquisa documental sobre a história e panorama atual dessas cidades. Além disso, propõe-se 
a elaboração da visão serial, metodologia proposta por Gordon Cullen (1996) a fim de 
diagnosticar as dinâmicas de uso e ocupação e fluxo de pessoas em diversos períodos do dia. 
A análise empreendida corroborou as tendências de expansão das cidades, caracterizadas por 
impulsionar o surgimento de subcentros, fator que ratifica a degradação dos antigos centros 
urbanos, agora majoritariamente comerciais, panorama favorável à violência no período 
noturno. Por fim, entende-se que são necessárias ações públicas para o desenvolvimento de 
planos diretores que, de fato, estimulem a diversificação de uso e ocupação, imprescindíveis 
para a manutenção desses centros.  
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