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EDITORIAL 

A cidade vista como um direito precisa ser discutida, 

especialmente, quando se refere ao público feminino. 

Historicamente as perspectivas de planejamento das cidades se 

vinculam a grupos privilegiados e, consequentemente, segregam e 

impedem a acessibilidade de todos e todas. A cidade pensada por 

homens e para homens implica em sérios riscos de socialização e 

vida urbana. A 7ª edição do Encontro Internacional Cidade, 

Contemporaneidade e Morfologia Urbana buscou acolher a 

temática Mulheres e lugares urbanos justamente para rever em que 

condições se produz e se experiencia as cidades através da fala, 

visibilidade e protagonismo da mulher.  

 

O encontro oportunizou múltiplas trocas interdisciplinares entre 

temas acadêmicos, científicos, populares e sensíveis que 

delinearam o panorama contemporâneo das cidades. Cidades de 

diferentes territórios, histórias, culturas, mas que se aproximam 

em suas singularidades no enfrentamento e luta por lugares mais 

acolhedores, acessíveis, seguros e que oportunizem a ação política 

de direito.  

 

As chamadas para os artigos completos se dividiram em quatro 

sessões temáticas, que não necessariamente contemplavam o 

tema das mulheres, mas que traziam questões pertinentes ao 

urbanismo e suas formas de apreensão contemporâneas, são elas: 

(1) Cartografia Urbana: leituras sensíveis da experiência, 

intervenção e apropriação da cidade; (2) Morfologia Urbana: 

estudos sobre a forma, estruturas e transformações da cidade; (3) 

Teoria Urbana: estudos críticos e históricos sobre o 

desenvolvimento e planejamento urbano e regional e; (4) Mulher e 

cidade: perspectiva e lugar de fala sob a vivência da mulher na 

contemporaneidade, encontros e debates a partir de suas 

experiências profissionais e pessoais nos processos de sentidos, 

manutenção e formação das cidades latino-americanas.  

 

Muitos foram os atravessamentos percorridos durante o evento, 

encontros que transbordaram a lógica estruturalista para alcançar 

os lugares mais sensíveis dos afectos e perceptos propiciados pelas 

potentes comunicações.  

Lorena Maia 
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ANÁLISE DA RECEPTIVIDADE DO BAIRRO TATUQUARA (CURITIBA/PR) À 
APROPRIAÇÃO POR PARTE DE SEUS MORADORES 

 
AMANDA NAZZARI BIGOLIN1 

 

1 UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná – amanda_nazzari@hotmail.com 

 

ÁREA TEMÁTICA: 

( ) 1.Morfologia Urbana (X) 2.Cartografia Urbana ( ) 3.Teoria Urbana ( ) 4.Mulher e cidade 

RESUMO: 

O bairro Tatuquara é uma localidade que sintetiza o modelo de urbanização excludente 
que se deu em Curitiba. A região, antes rural, teve um grande crescimento populacional 
nos anos 90 motivado pela implantação de empreendimentos de habitação popular 
produzidos pela COHAB-CT. Esse crescimento populacional não foi acompanhado de um 
planejamento urbano inclusivo, marcando o bairro com a falta de infraestrutura e o 
estigma de local pobre e violento, fatores estes que contribuíram ainda mais para a 
segregação socioespacial de seus moradores e a desconexão entre eles e os espaços 
públicos urbanos do bairro. Nesse contexto, a pesquisa desenvolvida analisou o ambiente 
urbano do bairro e as inter-relações simbólico-afetivas deste com os seus usuários sob a 
ótica da Psicologia Ambiental, trazendo conceitos referentes à atribuição de significados, 
surgimento do sentimento de pertencimento e apropriação do espaço. O referencial 
teórico também buscou levantar os impactos da apropriação tanto nos indivíduos quanto 
no espaço urbano apropriado, bem como as características desejadas em um espaço 
público urbano para que este estimule o sentimento de apego e identificação afetiva com 
o local. Para a interpretação da realidade do bairro realizaram-se, além do levantamento 
quantitativo de dados técnicos e históricos do bairro, visitas de campo com o objetivo de 
vivenciar a dinâmica urbana do local. Além disso, também foram realizadas entrevistas 
com dez moradores a respeito da relação destes com o seu entorno e comunidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: apropriação; pertencimento; espaço urbano; Curitiba; Tatuquara. 
 
ABSTRACT: 
The Tatuquara district is a locality that synthesizes the excluding urbanization model that 
took place in Curitiba. The region, formerly rural, had a high population growth in the 90’s 
decade motivated by the settlement of popular housing enterprises produced by Curitiba’s 
Housing Company, COHAB-CT. This population growth was not followed by an inclusive 
urban planning, directly impacting in the district a lack of infrastructure and stigmatizing it 
as impoverished and violent, factors that contributed negatively for the increase of social 
spatial segregation of its inhabitants and the disconnection between them and their 
district’s public spaces. In this context, the developed research analyzed the district’s 
urban environment and the symbolic-affective interrelations between the locality and its 
users through the Environmental Psychology view, bringing concepts related to Meaning 
Attribution, appearance of the feeling of belonging and spatial appropriation. The 
theoretical frame of reference also aimed to survey the appropriation impacts as much in 
individuals as in the appropriated urban space, also analyzing the characteristics desired 
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in a urban public space so that it could arouse the affection feeling and affective 
identification to a place. It was also put in practice for the district’s reality interpretation, 
besides the gathering of quantitative technical data and local history, field surveys having 
as purpose to experience the locality’s urban dynamics. Furthermore, it was also carried 
out interviews with ten residents about their relation with their surroundings and 
community.  
 
KEYWORDS: appropriation; belonging; urban space; Curitiba; Tatuquara. 

INTRODUÇÃO 

O processo de urbanização da cidade de Curitiba seguiu os moldes das grandes 

metrópoles brasileiras. Como aponta Silva (2012), fatores como a rigidez do zoneamento 

e a implantação de infraestrutura de circulação acarretaram no aumento do preço da terra 

das áreas centrais que, sujeitas aos interesses vinculados ao mercado imobiliário, ao 

setor produtivo e ao Estado, culminaram na expansão da ocupação urbana e a 

construção de uma periferia pobre no entorno da região central. Neste contexto, é 

perceptível o crescimento demográfico em áreas localizadas a sudoeste, onde o custo da 

terra é mais baixo e coincide com as áreas de implantação de empreendimentos da 

COHAB (SOUZA, 2013). 

O bairro Tatuquara é uma localidade que expressa bem o modelo de urbanização que se 

deu em Curitiba. A região, antes marcada por fazendas e um ritmo de vida rural, teve um 

grande crescimento populacional nos anos 90: em 1991 o bairro possuía 3,7mil 

moradores, já em 1999 o número saltou para cerca de 25mil moradores. O crescimento 

observado se deu por conta da grande quantidade de conjuntos de habitações sociais que 

passaram a ser construídas no bairro, marcando uma tendência de alocação dos 

empreendimentos que permanece até hoje.  

Esse grande crescimento populacional não foi acompanhado de um planejamento urbano 

inclusivo, marcando o bairro com a falta de infraestrutura e o estigma de bairro pobre e 

violento, fatores que contribuíram ainda mais para a segregação socioespacial de seus 

moradores. Atualmente o Tatuquara apresenta-se como um aglomerado de casas 

apinhadas, com favelas dispersas pelo território, além de extensas áreas verdes e 

fábricas em seu entorno, um bairro em construção (SOUZA, 2002). Outro impacto 

decorrente da rápida urbanização é a desconexão entre os moradores e os espaços 

públicos urbanos, bem como a inexistência de uma identidade para o bairro da qual os 

moradores possam se apropriar. 

No que se refere à metodologia utilizada na presente pesquisa, esta se organizou em dois 

momentos. No primeiro foi realizada sob o viés exploratória a revisão bibliográfica 

necessária para a compreensão da realidade do local a ser estudado. No segundo 

momento, utilizou-se da abordagem exploratória e descritiva, com o objetivo de levantar 

dados históricos e quantitativos do bairro, além da observação indireta durante a pesquisa 

de campo e entrevista com dez moradores, a respeito da relação destes com o espaço 
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urbano do bairro, a fim de elaborar o panorama qualitativo do local, sob a ótica do 

referencial teórico previamente estudado. 

Inter-relação simbólico-afetiva entre sujeito e espaço 

A presente pesquisa buscou um estreitamento no estudo da relação do homem com o 

espaço urbano. Deste modo, mostrou-se essencial a interdisciplinaridade entre o 

urbanismo e as disciplinas que analisam a fundo as questões subjetivas do indivíduo, a 

fim de se entender de forma mais abrangente tais questões. Nesse sentido a Psicologia 

Ambiental se revela como importante viés de pesquisa, uma vez que trabalha com o 

estudo do significado simbólico do espaço e a compreensão dos processos sociais e 

psíquicos resultantes da interação entre as pessoas e comunidades com o ambiente em 

que estão inseridos (GONÇALVES, 2007).   

Para a Psicologia Ambiental, a relação pessoa/sociedade/ambiente sempre tem uma 

dimensão vivenciada e simbólica. Entende também que o ambiente é uma composição de 

signos - formados a partir de seus volumes, formas, cheiros, cores e sons - os quais os 

indivíduos compreendem e dão significado, construindo simbolismos que são 

incorporados tanto ao “eu” do sujeito, como ao próprio ambiente. A partir dessa inter-

relação ambiente-indivíduo, entende-se que toda ação humana é uma ação dotada de 

simbolismos, uma vez que o indivíduo está continuamente inserido em um entorno dotado 

de um contexto sócio-histórico e de significados próprios (GONÇALVES, 2007). 

Para compreensão da premissa de que toda ação humana é uma ação simbólica, busca-

se a teoria do interacionismo simbólico de Blumer, o qual parte de três principais ideias: 

primeiro, de que o ser humano orienta seus atos em função dos significados que ele 

atribui às coisas; segundo, que esse significado atribuído parte da interação social que ele 

tem com outros indivíduos e com a sociedade em si; e, por fim, a existência de um 

processo de constante manipulação e modificação desses significados, como 

consequência da vida cotidiana do sujeito (GONÇALVES, 2007). 

 A partir da perspectiva acima descrita, entende-se que o significado é um produto social, 

que surge a partir de relações entre indivíduo, sociedade e ambiente físico. Esses 

significados são empregados como instrumentos para orientação das ações do sujeito, ou 

seja, a interação humana é mediada pelo uso de símbolos e significados (GONÇALVES, 

2007). Compreende-se também que toda produção humana, material ou imaterial, é 

simbólica - como a arte, linguagem, música, vestuário, conduta social, construções 

(CORRÊA, 2007). 

Partindo da ideia de que o ser humano está em constante processo de (re)significação 

dos objetos presentes no seu entorno, o lugar no qual o sujeito está inserido possui um 

significado próprio para ele, significado este que provém de diversos processos de ideias 

conscientes e inconscientes, sentimentos, valores, objetivos e preferências, que são 

incorporados à própria identidade do indivíduo (GONÇALVES, 2007). Esses significados, 

segundo a corrente construcionista da interpretação dos signos, estão sujeitas a 
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diferentes interpretações e uma instabilidade de significados, uma vez que estes são 

construídos a partir das experiências dos indivíduos que as interpretam e, portanto, estão 

em constante mudança (CORRÊA, 2007). 

Segundo Gonçalves apud Petty e Cacioppo (2007), o indivíduo pratica um jogo do seu 

“mundo” interno com o ambiente externo. Dessa forma, o sujeito projeta no espaço 

sensações e significados internos, como o medo, afeto, fobias e apego, e também os 

conteúdos e significados do mundo externo que foram internalizados por ele, como 

valores, hábitos culturais, entre outros. 

Partindo do estudo das projeções dos significados próprios do indivíduo no espaço, tem-

se a ideia de apropriação do lugar onde, à medida que as pessoas ou grupos sociais 

associam significados simbólicos e afetivos ao ambiente, acabam por se ligar a ele tanto 

cultural quanto emocionalmente. Da mesma forma, o espaço fornece estímulos para a 

representação imagética dos sentimentos físicos e as emoções do indivíduo (ELALI, 

2009).  

A apropriação do espaço é um processo essencial para que o sujeito se identifique ou se 

sinta pertencente a um entorno. Fisher apud Mourão e Cavalcante (2006), define que, na 

relação entre indivíduo-ambiente, existe uma prática espacial que ocorre por meio de 

ações, as quais modificam o espaço e inserem o sujeito no meio em questão. Assim, ao 

mesmo tempo em que o sujeito age sobre o meio, modificando-o e deixando sua marca, 

vai também sendo marcado por este (MOURÃO, CAVALCANTE; 2006). 

Destaca-se também, que através da ação sobre o seu entorno os indivíduos ou 

comunidades transformam o espaço e deixam suas marcas simbólicas. A forma como 

cada indivíduo ou grupo se apropria de seu entorno está relacionado aos seus modelos 

culturais, papéis sociais, formas e estilos de vida. Através da ação os sujeitos incorporam 

o entorno em seus processos cognitivos e afetivos de maneira ativa e constante. Ao 

mesmo tempo, é por meio da identificação simbólica que o indivíduo se reconhece em 

seu entorno e internaliza suas qualidades para sua identidade individual (MORANTA, 

URRÚTIA; 2005; GONÇALVES, 2007).   

Por outro lado, a apropriação do espaço é uma forma de entender a geração dos vínculos 

com os lugares, fato que implica em comportamentos correlatados ao instigado pelo 

entorno. Dessa forma, o espaço apropriado define e desempenha um papel fundamental 

nos processos cognitivos – como o conhecimento, orientação e categorização –, afetivos 

– que compreendem a autoestima e o apego ao lugar –, e simbólicos – definidos pela 

identidade, valorização e identificação. O peso e a importância de cada componente irá 

variar durante a vida dos sujeitos, porém sempre estará presente no processo de ação-

transformação (MORANTA, URRÚTIA, 2005; GONÇALVES, 2007). 

É a partir do processo de apropriação que o indivíduo sente-se ligado ao lugar e que este 

o pertence - mesmo que não de forma legal- assim como ele também pertence ao lugar. 

Dessa forma, a apropriação funciona como um mecanismo que permite ao indivíduo o 

domínio de um lugar, que possa modifica-lo para construir algo com o qual se identifique. 
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Essa necessidade humana de apropriar-se dos lugares pode ser entendida como uma 

necessidade de enraizamento, de buscar segurança através da ligação com o entorno 

(MOLES, ROHMER apud MOURÃO, CAVALCANTE; 2006). 

Elali (2009) ressalta que a forma como um indivíduo ou grupo se apropria de um ambiente 

é reflexo tanto das ligações afetivas entre indivíduo-ambiente, quanto das relações de 

poder consolidadas no local. Assim, caso tais fatores transmitam um aspecto agradável e 

positivo, a apropriação pode vir a se refletir em atitudes também positivas para com o 

ambiente. Entretanto, se esses fatores se revelarem negativos, as ações de apropriação 

podem assumir um comportamento agressivo ou de descuido com o entorno. 

Giuliani apud Lima e Bomfim (2009) destaca três processos que podem gerar o 

sentimento de apego, sendo eles: a satisfação das necessidades das pessoas com o 

local, a relação estabelecida entre os significados dos lugares a nível simbólico e físico 

com a identidade dos indivíduos e as questões emocionais, como o sentimento de 

segurança ou bem estar. Dessa forma, fatores negativos como assaltos, inseguranças, 

ruídos, poluição, falta de saneamento no bairro ou a falta de mobilidade, influenciam na 

fragilidade do apego a este local. 

As autoras também observam que, além desses fatores, o apego ao lugar sofre forte 

influência do tempo de permanência do indivíduo no local, como a relação estabelecida 

com o lugar onde o sujeito já morou ou passou a infância, por exemplo. Além disso, 

fatores como a vontade de continuar em contato com o local de apego e a dificuldade de 

se sentir pertencente a outro lugar, potencializam ou dificultam a apropriação de 

diferentes ambientes no meio urbano (LIMA, BOMFIM; 2009). 

Reconhecer-se em um lugar está relacionado ao conjunto das lembranças, sentimentos, 

vivências e significados dos sujeitos que habitam um mesmo espaço, uma vez que o 

indivíduo projeta-se no espaço do qual se apropria, produzindo uma identificação entre 

ele e o lugar. Essa apropriação se reflete no modo como o indivíduo vai habitar esse 

espaço apropriado (JERÔNIMO, GONÇALVES; 2013).  Entende-se que ao apropriar-se 

de um espaço, o sujeito ou a comunidade conferem a este local uma identidade própria, 

que se inter-relaciona social, espacial, cultural e simbolicamente com os sujeitos 

(GONÇALVES, 2007). 

Impacto da apropriação do espaço pelo sujeito/usuário 

Buscando a conversa dos conceitos da Psicologia Ambiental acima citados com o olhar 

de estudos teóricos contemporâneos da arquitetura e do urbanismo, observou-se que 

estes veem tratando a interação entre ambiente projetado/construído e a ação e o 

movimento do usuário no espaço como fatores intimamente ligados, ou mesmo, 

indissociáveis. 

Jacques (2008), por exemplo, entende que a cidade ganha corpo a partir do momento em 

que é utilizada e praticada, surgindo novas formas de reflexões, apropriações e 
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intervenções na cidade contemporânea.  Ferreira (2014) conceitua que se a arquitetura só 

pode ser entendida quando é percorrida, então só pode existir se for usada. 

A respeito da relação entre o espaço e a experiência do usuário Ribeiro apud Ferreira 

(2014) analisa que “se, por um lado, o corpo habita o espaço, agindo e trabalhando sobre 

este, por outro, também o espaço é habitado pelo corpo, regulando e modelando a sua 

ação”. O movimento dentro do espaço é tão importante quanto o próprio ambiente 

construído, pois é o movimento que atualiza, interfere e completa o projeto arquitetônico 

ou urbano (DUARTE; NORONHA, 2011). 

Por sua vez, Tschumi apud Ferreira (2014) entende que a arquitetura é tanto sobre os 

acontecimentos no espaço, como sobre os próprios espaços, e que entre ambos existe 

uma inter-relação, de modo que tanto os espaços qualificam as ações dos sujeitos, como 

as ações qualificam o espaço, de forma dinâmica e recíproca. O autor também destaca a 

importância do movimento no ambiente, onde entende que o ato de estar presente em 

uma construção ou em um espaço público, altera a “ordem” e o “equilíbrio” pré-

estabelecido (TSCHUMI apud FERREIRA, 2014). 

Também a respeito do impacto da apropriação do espaço pelo usuário, diversos autores 

diferenciam o espaço do lugar, ressaltando o impacto da apropriação de um espaço como 

fator determinante para torná-lo um lugar. Santos (2006) conceitua o espaço como um 

conjunto indissociável de sistemas de objetos e de sistemas de ações, ou seja, entende o 

espaço como a síntese, sempre mutável, entre o conteúdo social e as formas espaciais. 

Cabral (2007) complementa que o espaço possui três características: primeiro, que é 

sempre uma extensão fisicamente construída, concreta, material e substantiva; é 

composto pela relação entre a disposição dos elementos e das ações e práticas sociais; 

e, por fim, que a disposição dos objetos e materiais possui uma lógica ou coerência. 

Gonçalves (2007) entende que o espaço é diferente do lugar, pois, é através do processo 

de dar significado e identidade a um espaço que ocorre a transformação dele em um 

lugar. Para a autora o lugar é específico, concreto, conhecido, familiar e delimitador, é 

onde ocorrem as práticas sociais que moldam e formam os indivíduos, e com o qual as 

suas identidades são inter-relacionadas com o entorno. 

Da mesma maneira, Augé (2004) define conceitos que diferenciam o espaço do lugar, 

ressaltando a presença do homem como fator determinante para essa diferenciação. Ou 

seja, o lugar seria o local onde são construídas as narrativas e experiências individuais e 

coletivas, onde existe o compartilhamento de significados a cerca do entorno e dos 

próprios sujeitos que ali deixam sua marca. 

Assim, o lugar seria o espaço ocupado pelo indivíduo, habitado e dotado de significados e 

valores, ou seja, “simbolizado, identitário, relacional e histórico” (AUGÉ, 2004). Da mesma 

forma, Carmona et al (2010) ressalta que o lugar concentra elementos que compõe a 

identidade de um grupo, quando uma comunidade partilha experiências em um 

determinado espaço, gerando um sentimento de pertencimento e de ligação emocional. 
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Para Reis-Alves (2007) a construção de um lugar se dá a partir da relação entre os 

atributos espaciais, ambientais e humanos. Para o autor, somente com a inter-relação 

entre essas três esferas que o espaço torna-se um lugar. Os atributos espaciais se 

referem às questões morfológicas do espaço, como áreas, volumes, elementos, 

proporções. Já os atributos ambientais dizem respeito às características climáticas do 

espaço, como localização, insolação, ventilação, odores e sons. E, por fim, os atributos 

humanos, os quais seriam as interferências humanas neste espaço, a partir de 

modificações e concessão de valores e significados, ou seja, da apropriação deste. 

Características desejadas no espaço público urbano para o estímulo à apropriação 

Os espaços públicos abertos são de extrema importância para a cidade, pois são locais 

que oferecem oportunidades de lazer e de realização de eventos, apresentando-se assim, 

como o ponto principal para a vitalidade do meio urbano. Em regiões muito densas, esses 

espaços tem papel fundamental no estabelecimento da conexão entre o local e os 

usuários (SASSEN, 2013). 

Cidades convidativas tem um espaço público cuidadosamente projetado para sustentar os 

processos que reforçam a vida urbana. Assim, uma condição básica é que a vida na 

cidade seja potencialmente um processo de auto-reforço. Para isso os espaços públicos 

precisam ser, de fato, públicos e qualificados. Da mesma forma, é preciso atentar para 

garantir questões como locais fisicamente acessíveis, espaços de permanência e 

encontros, além de tolerância para o diferente, de forma que o espaço público seja palco 

da cidadania (GEHL, 2013). 

Neste contexto, Guatelli (2012), aponta a necessidade da produção de um espaço onde 

não há um condicionamento ou direcionamento da apropriação e do uso do interior em 

função da imagem ou significados vindos da forma externa, um espaço que seja suporte 

para as suposições, para o que ainda está por vir, ou seja, um suporte para as 

apropriações dinâmicas. Para o autor a busca pela criação de um espaço heterogêneo, 

múltiplo, não-hierárquico, rico em contradições e ambivalências geraria espaços que 

surgem como suporte permanente das (re)significações, onde sempre existe a condição 

de ser algo além do que é ou a que se destina, aberto ao que pode vir a ser e capaz de 

promover e abrigar o inesperado ou aquilo que não foi previsto (GUATELLI, 2012).   

Esses espaços com capacidade de estar em eterno processo de mudanças e 

ressignificações seriam os espaços do não-desenho, ou do desenho sem uma 

intencionalidade clara, ou seja, onde há uma neutralização dos sentidos e dos 

significados pré-estabelecidos. Em suma, um espaço aberto às interpretações e 

apropriações múltiplas (GUATELLI, 2012). 

Diversos autores correlacionam os aspectos da forma urbana com fenômenos sociais 

como insegurança, envolvimento com a política local, atividades ao ar livre, entre outros. 

Considerou-se, portanto, que espaços que foram apropriados por indivíduos ou grupos 

são exemplos de vitalidade e urbanidade. 
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Segundo Netto (2013), a urbanidade é uma forma – ainda que momentânea – de 

distanciamento e experiência de transcendência das diferenças sociais, além da 

proposição de um papel integrador do espaço urbano. A urbanidade, portanto, é um 

fenômeno que envolve a sociabilidade e a interação, a comunicação livre entre os 

diferentes dentro do espaço urbano, a partir de lugares e espacialidades de convergência 

de pessoas.  

Assim, alguns espaços se destacam com mais intensa interatividade entre os seus 

usuários, ou seja, mais intensa urbanidade, uma vez que são locais que concentram um 

maior número de pessoas de diferentes características sociais. Nesse sentido, os 

espaços públicos, abertos ou construídos, mostram-se com grande potencial para essa 

intensa urbanidade, pois são facilmente acessíveis, possuindo lugares de passagem e 

permanência (NETTO, 2013).  

Já a respeito da vitalidade urbana Koury (2015) e Saboya (2016) a entendem como uma 

síntese de qualidades de um local no qual as pessoas apreciam estar, geralmente 

concentrados de múltiplas atividades e relações econômicas, ou seja, uma alta 

intensidade, frequência e riqueza de apropriação do espaço público, bem como a 

interação entre este com as atividades que acontecem dentro das edificações.  

Já Jacobs (2000) relaciona vitalidade com a sua morfologia, que pode potencializar a 

presença de usuários em um determinado espaço. A autora defende que devem ser 

adotadas estratégias de manipulação do espaço de forma a promover o uso ativo do 

ambiente, impactando na segurança, animação, prosperidade e diversidade. 

Lynch (2007) defende que a forma da cidade teria papel fundamental na vitalidade, uma 

vez que esta estaria ligada à capacidade de suportar a saúde – inclusive mental - dos 

indivíduos, e seriam os elementos morfológicos da cidade os conformadores da condição 

de vitalidade. No que se refere ao atendimento das necessidades humanas e capacidade 

de um espaço ser apropriado, existem cinco dimensões para serem avaliadas em um 

espaço urbano, sendo a primeira delas a própria vitalidade, ou seja, o quanto um local 

suporta suas funções vitais, necessidades biológicas e sobrevivência da espécie (LYNCH, 

2007).  

A segunda dimensão se refere ao sentido, entendido como a clara percepção e 

diferenciação de determinado local no tempo e espaço por seus usuários. Já a respeito da 

adequação da escala, o autor conceitua sobre a compatibilização entre as formas e 

capacidades dos espaços e equipamentos com o requisitado pelas pessoas que os 

utilizam. Na quarta dimensão, o acesso, Lynch (2007) frisa a importância da capacidade 

de acessar outras pessoas, atividades, recursos, serviços, informações e lugares. Por fim, 

o controle se refere ao quanto os usuários de determinado lugar o podem administrar o 

espaço, a partir de criações, reparos, modificações, entre outros.  

A política e produção de habitação popular em Curitiba 
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Curitiba, assim como outras metrópoles, teve seu processo de urbanização marcado por 

aspectos de insustentabilidade no que se refere ao processo de expansão e 

transformação do meio urbano, proporcionando uma baixa qualidade de vida a uma 

grande massa da população, a partir do agravamento das condições habitacionais da 

população mais pobre, consequência de uma urbanização marcada pela periferização e 

por altos índices de favelização (GROSTEIN, 2001). A rápida urbanização aliou-se a uma 

dinâmica excludente, caracterizada pela mercantilização do solo urbano e a distribuição 

desigual da infraestrutura, decorrente da negligência do Estado em desenvolver políticas 

públicas de inclusão no meio urbano (SOUZA, 2013). 

No que se refere às políticas de habitação social em Curitiba, percebe-se que quase a 

totalidades das unidades habitacionais produzidas se revelam extremamente desconexas 

e separadas do núcleo central e provido de infraestrutura (CARVALHO; SUGAI, 2014). A 

política habitacional de Curitiba iniciou-se em 1964 e até o final da década de 70 foi 

marcada por ações voltadas a remoção das favelas existentes e a construção de 

conjuntos habitacionais que iriam abrigar a população removida das ocupações, este 

processo foi contemporâneo a criação da COHAB-CT (Companhia de Habitação Popular 

de Curitiba) em 1967, juntamente com o primeiro conjunto habitacional de Curitiba, 

financiado pelo Banco Nacional de Habitação, o conjunto Nossa Senhora da Luz dos 

Pinhais (ALBUQUERQUE, 2007). 

As políticas habitacionais foram aos poucos se modificando de forma que no período 

entre 1980 e 1990, as ações focaram não só na remoção das favelas, mas também na 

urbanização de partes dessas, caso apresentassem critérios positivos de salubridade e 

um “preço viável”. Nos casos onde a ocupação não apresentassem as características 

necessárias estabelecidas, seria ofertada às famílias a oportunidade de adquirir uma 

unidade em um programa especial da COHAB-CT (ALBUQUERQUE, 2007). 

A partir desse período passou-se a priorizar a produção de lotes urbanizados em 

detrimento de casas e apartamentos, além de ações de regularização e urbanização de 

favelas. Na década de 1990, a produção de lotes urbanizados chegou a 63% dos 

empreendimentos. No mesmo período, surgiu a possibilidade da flexibilização dos 

padrões urbanísticos nos loteamentos populares (ALBUQUERQUE, 2007). 

Nas décadas seguintes às ações desenvolvidas prosseguiram as práticas de urbanização 

e regularização fundiária iniciadas, consolidando a produção de lotes urbanizados como a 

principal prática do Poder Executivo Municipal. Do ponto de vista da distribuição espacial, 

percebe-se que a produção da COHAB-CT permaneceu nos bairros periféricos da cidade, 

principalmente na região sul, como se pode observar na Figura 1. Das 84.054 unidades 

habitacionais produzidas no período de 1960-2000, 57.372 foram realizadas nas regionais 

CIC, Bairro Novo e Pinheirinho (hoje desmembrada em Regional Pinheirinho e Tatuquara) 

(ALBUQUERQUE, 2007). 
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Figura 1: Mapa da produção da COHAB-CT em Curitiba. Fonte: IPPUC, 2007. 

Atualmente a locação dos empreendimentos reforça o padrão já estabelecido nas 

décadas passadas, sendo os bairros Tatuquara e Campo de Santana os destinos mais 

comuns, principalmente a partir de 2004. Este novo processo de produção de 

empreendimentos voltados à habitação social acontece predominantemente de forma 

rápida e envolve uma grande quantidade de famílias, acarretando em problemáticas 

relacionadas à qualidade e vivência do espaço urbano criado (CARVALHO; SUGAI, 

2014). 

O bairro Tatuquara: consequências espaciais que influenciam e cerceiam a plena 

apropriação do espaço 
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Figura 2: Mapa das Regionais administrativas de Curitiba. Fonte: IPPUC, 2015. 

O Tatuquara localiza-se na região sul de Curitiba, fazendo divisa com os bairros 

Pinheirinho, Campo de Santana, Sítio Cercado, Umbará e CIC, além do município de 

Araucária. É ocupado por uma camada mais empobrecida da população, 

predominantemente moradores de ocupações irregulares ou de empreendimentos da 

COHAB-CT. Pertencente à regional Tatuquara – desmembrada da regional Pinheirinho 

em novembro de 2015 – o bairro Tatuquara configura-se como sede administrativa desta, 

a qual é composta também pelos bairros Caximba e Campo de Santana, como se pode 

observar na Figura 2. 

Durante muitos anos o Tatuquara manteve-se predominantemente rural em suas 

atividades econômicas e paisagem. No início do século XX (1915) era predominante as 

implantações de grandes lotes, fazendas e chácaras na região. Até a década de 1980 

ainda predominava na região uma baixa densidade populacional. Porém, a partir dos anos 

de 1990 ocorreu uma explosão demográfica, decorrente da implantação de diversos 

empreendimentos da COHAB-CT na região.  
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Os bairros Tatuquara e Campo de Santana foram protagonistas da explosão populacional 

vivenciada no sul da cidade de Curitiba no período entre os anos 1990 e 2000, quando 

foram produzidos diversos empreendimentos da COHAB-CT na região. Essa rápida 

urbanização pode ser observada nas Figuras 3, 4 e 5. Observa-se também que o 

crescimento de ocupações irregulares acompanhou o crescimento populacional. Hoje, a 

população do bairro é composta por cerca de 52.780 habitantes, sendo 50,56% mulheres 

e 49,44% homens, com uma taxa média de crescimento anual de 3,80% (IPPUC, 2015).  

 

 
Figura 3: Crescimento populacional nos bairros da Regional Tatuquara. Fonte: Autora. 

Por conta da dinâmica segregacionista do mercado imobiliário e de ordenamento territorial 

por parte do Poder Municipal, o bairro Tatuquara é hoje marcado por ocupações 

irregulares e loteamentos ou conjuntos habitacionais desenvolvidos e comercializados 

tanto pelo Minha Casa Minha Vida (empreendimentos do Tipo 1, voltados para a 

população mais carente) quanto pela COHAB-CT, visando atender sua extensa lista de 

espera. Muitos desses empreendimentos recebem também, famílias transferidas pelo 

poder público de áreas de vulnerabilidade socioambiental. Paralelamente, é expressivo o 

número de habitações e loteamentos irregulares no bairro, próximos a córregos, linha 

férrea, linhas de transmissão e anexos aos próprios empreendimentos de habitação social 

(SANTANA, 2014). 

 
Figura 4: Crescimento do número de empreendimentos da COHAB-CT nos bairros da 

Regional Tatuquara. Fonte: Autora. 
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Figura 5: Crescimento do número de ocupações irregulares nos bairros da Regional 

Tatuquara. Fonte: Autora. 

Extremamente rápida e de grandes proporções, a urbanização do bairro não foi 

acompanhada por uma politica de ordenamento do espaço urbano. A postura adotada 

buscou apenas a criação de loteamentos e a distribuição destes de forma a atender a 

crescente demanda por habitação, sem considerar outros fatores determinantes para a 

real inserção do bairro dentro da dinâmica urbana do restante do município. O resultado 

foi um bairro “desenhado como uma colcha de retalhos” seja no que se refere à 

legibilidade e conectividade da malha viária, na delimitação das áreas de lazer e convívio, 

ou mesmo na formação da identidade comunitária dos novos moradores. A não 

qualificação dos espaços urbanos criados junto aos novos loteamentos e 

empreendimentos habitacionais teve impacto direto na aproximação física e afetiva entre 

os espaços e os habitantes (OLIVEIRA; BAPTISTA, 2015). 

Como apontou Gonçalves (2007), para que exista a compreensão dos signos e estímulos 

fornecidos pelo espaço urbano do bairro é necessário que este possua uma 

caracterização formal e ambiental passível de internalização por partes dos moradores. 

Como a realidade urbana do Tatuquara hoje é por vezes negativa (no que se refere aos 

ruídos do trafego intenso, do forte cheiro vindo da indústria de celulose ou mesmo pelo 

descaso público com a qualidade estética e funcional das vias, calçadas e praças) cria-se 

um cenário de não fornecimento de estímulos simbólico-afetivos, afetando de forma 

profunda a capacidade do bairro se compor como um local identitário e a ser apropriado 

pelos moradores. 

Se, como apontou Elali (2009), é a associação de significados simbólicos e afetivos ao 

ambiente que ligam o espaço urbano ao sujeito, cultural e emocionalmente, esse 

enfraquecimento na formação de significados por parte dos moradores para com o bairro 

interfere diretamente na criação de vínculos entre os indivíduos e entre eles e o ambiente 

físico em que estão inseridos, acarretando na dificuldade da apropriação do bairro pelos 

moradores. 

A apropriação do espaço tem impacto direto nos processos de entendimento e orientação 

espacial, de desenvolvimento de autoestima e enraizamento, e de identificação e 

valorização do pertencimento a um grupo ou local (MORATA, URRÚTIA, 2005; 

GONÇALVES, 2007). Também é a partir da apropriação do espaço que o indivíduo se 
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sente livre e confiante para modificar seu entorno e influencia-lo de forma direta e efetiva. 

Se o processo de apropriação é dificultado pelas características negativas e não 

desejadas do espaço em questão, também é impossibilitado o atendimento das 

expectativas emocionais e físicas dos moradores que, por consequência, não recebem 

estímulos para se conectarem ao espaço e promover a inversão do processo de auto-

reforço negativo de desconexão entre sujeito-ambiente. 

Observou-se no bairro e através das entrevistas realizadas a consequência desta 

desconexão entre o espaço urbano e os habitantes do Tatuquara: moradores insatisfeitos, 

que não tem suas necessidades plenamente atendidas e que não recebem os estímulos 

necessários para se apegarem ao local e desenvolver uma postura positiva e 

transformadora do espaço. Se o espaço urbano transmite apenas aspectos negativos o 

comportamento dos seus usuários também será negativo (GONÇALVES, 2007), portanto, 

se os estímulos transmitidos pela qualidade ambiental do bairro forem de insegurança e 

descuido, este também será os significados internalizados e posteriormente projetados no 

ambiente, na forma de medo, agressividade, depredação e desinteresse. 

Este cenário de desconexão e não-apego entre o bairro Tatuquara e seus moradores 

pôde ser constatado e exemplificado através das entrevistas realizadas, pela análise de 

levantamentos quantitativos de dados coletados a respeito do bairro e da experiência 

qualitativa de percorrer e vivenciar a dinâmica urbana encontrada no local de estudo. 

Neste contexto pode-se citar a dependência do Tatuquara em relação aos bairros 

próximos e mais estruturados economicamente e espacialmente. A economia dos 

estabelecimentos no Tatuquara é predominantemente relacionada ao comércio, numa 

porcentagem de 64,64% dos estabelecimentos. Porém outros setores como o de serviços 

e a indústria também tem papel importante, sendo 20,30% e 15,01% dos 

estabelecimentos levantados, respectivamente (IPPUC, 2015). Entretanto muitos 

moradores reforçaram a ainda forte dependência econômica com outros bairros da região, 

como o Pinheirinho, CIC e Sítio Cercado. 

Citada com desanimo pelos entrevistados, a dependência econômica e falta de ofertas 

diversificadas de emprego e consumo dentro do próprio bairro impele o fortalecimento 

deste como uma localidade dotada de mecanismos que atendam e supram as 

necessidades da população local. Hoje, muitos moradores entendem o bairro apenas 

como um dormitório, não utilizando o espaço urbano deste para outras atividades como 

comércio e lazer. 
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Figura 6: Rua Enette Dubard. Fonte: GOOGLE STREET VIEW, 2017. 

Paralelamente, observaram-se pontos de potencial desenvolvimento de centralidades 

econômicas de comercio e prestação de serviços. A Rua Presidente João Goulart foi 

fortalecida com a implantação da Rua da Cidadania e hoje apresenta uma mudança no 

uso e ocupação do solo. Já a via Enette Dubard (Figura 6) revelou-se na pesquisa de 

campo como principal via de comércio e serviços do bairro, uma vez que concentra uma 

grande quantidade de equipamentos urbanos, áreas verdes (muitas delas modificadas e 

equipadas com mobiliário produzido pelos próprios moradores), lojas e lanchonetes. 

Outro fator fortalecedor das centralidades acima citadas é a atual distribuição de 

equipamentos urbanos pelo bairro. Embora se espraiem de forma uniforme pelo território, 

é nestes pontos que se nota a reunião de equipamentos de usos diversificados. Além 

disso, com a criação da Regional do Tatuquara e o consequente aumento de verbas para 

a região, houve um crescimento no número de equipamentos no bairro, porém nas 

entrevistas com moradores foram diversas as reclamações referentes a equipamentos 

construídos, porém inativos, além da falta de vagas em creches em todo o bairro. 
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Figura 7: Raio de abrangência dos equipamentos Armazém e Sacolão da Família. Fonte: 

Autora. 

Tal reclamação é legitimada a partir do cruzamento do mapa de distribuição de 

equipamentos urbanos no bairro com o raio de influência destes, onde se observou que o 

bairro era plenamente atendido por todos os tipos de equipamentos, com exceção das 

creches (CMEIs e CEIs) e equipamentos ligados à distribuição de alimentos, como o 

Armazém da Família e o Sacolão da Família, como pode se observar na Figura 7 e Figura 

8. O não atendimento da demanda pelos equipamentos públicos traz aos moradores 

sentimentos como insegurança, insatisfação e baixa autoestima, dificultando a 

aproximação dos usuários com o espaço público do bairro e, consequentemente, a 

apropriação e apego pelo seu local de moradia.  
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Figura 8: Raio de abrangência dos equipamentos CMEI e CEI. Fonte: Autora. 

No que se refere à espacialidade do bairro, a rápida urbanização e a forma como foi 

realizado os loteamentos das antigas áreas rurais acarretou na criação de áreas verdes 

que se configuram como espaços residuais ou que “sobraram” durante o parcelamento do 

solo. O bairro hoje possui nove jardinetes, nove praças e trecho da Unidade de 

Conservação Reserva do Bugio (IPPUC, 2015), todos carentes seja de qualidade 

espacial, conexão com o entorno ou mobiliário urbano. 

Muitas dessas áreas apresentam também pouca arborização e atrativos estéticos na sua 

paisagem, fornecendo poucos estímulos aos sentidos e emoções dos usuários, impelindo 

a vivência plena e o uso contínuo desses espaços, como pode-se observar na Figura 9. 

Neste contexto, Gehl (2013) aponta que os espaços públicos precisam ser qualificados e 

abertos a diferentes usuários. Paralelamente, Guatelli (2012) reforça a necessidade de 

que estes espaços sejam abertos as diferentes significações e apropriações, e que 

possua a capacidade de estar em eterno processo de mudança e ressignificação. 

Foram verificados também diversos locais onde os próprios moradores improvisaram 

equipamentos de permanência e criaram pequenos espaços de lazer e descanso. Além 

disso, algumas áreas abaixo e no entorno de linhas de transmissão foram destinadas ao 

cultivo de hortas urbanas comunitárias, as quais funcionam com êxito. Neste sentido, 

Cavalcante (2006) entende a ação de modificação e adaptação do espaço urbano por 

parte dos usuários para que se adequa as necessidades destes como um reflexo da 

apropriação e do sentimento de apego por este local. 
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Figura 9: Exemplos de praças existentes hoje no bairro. Fonte: GOOGLE STREET VIEW, 

2017. 

Esses espaços públicos abertos que hoje apresentam um princípio de apropriação e 

regeneração do espaço urbano são exemplos reais do desejo da população de que estas 

áreas sejam qualificadas e possam ser usufruídas pelos moradores, não sendo mais 

necessário o deslocamento das famílias para outros locais da cidade para a busca de 

lazer ou que estas permaneçam dentro de suas residências e não utilizem o espaço 

urbano do bairro. Paralelamente, os moradores observaram nas entrevistas que a 

quantidade de áreas verdes de lazer é hoje insuficiente ao longo de todo território do 

bairro e que existem muitos terrenos vazios com potencial para a transformação em áreas 

públicas de lazer. 

Ainda a respeito da configuração espacial do Tatuquara, observa-se como forte 

característica do bairro a existência de diversas tipologias de barreiras e/ou limites. Além 

de ser cortado por três rodovias a leste, o bairro também é local de passagem da linha 

férrea a norte (Figura 10) e a oeste pelo Rio Barigui. Também são encontrados nos 

bairros diversos córregos hidrográficos, áreas de mata fechada, linhas de transmissão e 

alta tensão, muros de conjuntos habitacionais, chácaras remanescentes, além de fábricas 

e da ETE (estação de tratamento de águas residuais). Esses elementos hoje funcionam 

como barreiras que cortam a malha urbana do bairro e criam um desenho fragmentado, 

que dificulta a legibilidade, orientação e integração do bairro como um todo. 

Entretanto, tais elementos se configuram como importantes potenciais de integração, 

convívio e regeneração do espaço urbano se forem trabalhadas suas inserções na malha 

urbana, bem como seus entornos. Tal mudança de função espacial destes elementos 

contribuiria com a amenização de problemas relacionados à falta de orientação e 

legibilidade, que hoje fragmentam não só a malha urbana do bairro, mas também 

dificultam o surgimento do sentimento de unidade e comunidade por parte dos moradores, 

uma vez que é o ambiente físico o norteador das ações e significações projetadas no 

espaço pelos seus usuários (GONÇALVES, 2007). 
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Figura 10: Porção da linha férrea que corta o bairro. Fonte: GOOGLE STREET VIEW, 

2017. 

Outra questão muito presente no bairro é a falta de cuidados com a destinação de 

resíduos sólidos provenientes de construção e de reformas. Em áreas mais pobres da 

cidade é intensa a prática da autoconstrução, fazendo com que a produção de resíduos 

da construção civil seja intensa e perdure. Além disso, parte da população trabalha como 

coletores de material reciclável e, por conta disso, acabam utilizando parte do calçamento 

ou terrenos baldios como depósitos de resíduos dos mais variados tipos (OLIVEIRA; 

BAPTISTA, 2015).  

No que se refere à frota de veículos por habitante a média é de um veículo a cada 3,15 

habitantes, totalizando cerca de 16.758 veículos no bairro, entre automóveis, 

motocicletas, ônibus e caminhões (IPPUC, 2015). Nas entrevistas realizadas com os 

moradores, muitos citaram como aspecto negativo o alto fluxo de veículos nas vias 

principais, muitas destas próximas a equipamentos públicos, como escolas e praças, 

dificultando a circulação de pedestres e a travessia das vias. Além disso, a baixa 

qualidade e dimensões das calçadas, como se pode observar na Figura 11, foram 

apontadas pelos moradores, nas entrevistas, como questões que os desestimulam a 

permanecer nas calçadas ou mesmo caminhar por elas, preferindo muitas vezes andar 

pelo asfalto. 

Observa-se que tais fatores desestimulam o uso pleno e consequente apropriação das 

ruas pelos moradores, afetando negativamente o sentimento de comunidade e 

pertencimento, bem como a vitalidade nas vias do bairro, principalmente nas áreas de 

predomínio do uso residencial, onde as calçadas são ainda mais estreitas e 

desestimulantes. Uma das consequências está relacionada ao convívio e interação entre 

vizinhos, a qual quase não acontece no bairro, uma vez que a baixa qualidade do espaço 

urbano incita as pessoas a permanecem dentro de suas residências. 
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Figura 11: Condição das calçadas e vias do bairro. Fonte: GOOGLE STREET VIEW, 

2017. 

Paralelamente, pode-se observar que a alta frota de veículos particulares no bairro é 

consequência da baixa disponibilidade e qualidade do transporte público na região. O 

bairro hoje não possui ciclovias ou ciclofaixas além da presente na divisa com o bairro 

Umbará (e desconexa do restante das ciclorrotas do município), embora seja possível 

observar diversas pessoas utilizando a bicicleta como meio de transporte em todo o 

bairro. 

Já a respeito do transporte público coletivo, observa-se uma forte dependência ao 

terminal do Pinheirinho, além da carência de linhas que facilitem a locomoção a outros 

pontos da cidade, uma vez que o bairro é atendido apenas por sete linhas de ônibus do 

tipo Alimentador (linhas operadas por veículos tipo micro, comum ou articulados, na cor 

laranja, que ligam os terminais de integração aos bairros de cada região), os quais 

possuem um tempo longo de espera entre um carro e outro, além de estarem sempre 

lotados em horas de pico.  

Além das condicionantes físicas que dificultam o surgimento da identidade do bairro e o 

fortalecimento da apropriação dos espaços públicos urbanos, também são observadas 

condicionantes sociais que afetam a aproximação entre bairro-indivíduo e comunidade-

indivíduo. Muitos moradores se queixam de serem vítimas de preconceito por residirem 

no Tatuquara, uma vez que esse possui o estigma de moradia “de marginais” e de um 

bairro perigoso. Esse estigma foi intensamente difundido e reforçado por editoriais e 

artigos de jornais que noticiam a violência urbana nas periferias, vendo-as como uma 

forma de mercadoria a ser vendida e consumida pelas pessoas (SOUZA, 2002). 

Da mesma forma, inúmeros moradores de ocupações irregulares possuem uma imensa 

frustração em relação a projetos de estruturação familiar e moradia, os quais se veem 

impedidos frente a sua condição de moradia, estabelecendo um ciclo vicioso de exclusão, 
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marginalidade e insegurança. Esse sentimento surge da condição ilegal de suas moradias 

e do risco iminente de serem removidos e realocados para lugares incertos. Observa-se 

também a diferenciação de infraestrutura entre os moradores de empreendimentos da 

COHAB-CT e das ocupações irregulares, fator que passa a estes indivíduos o sentimento 

de estagnação, fracasso e abandono (SOUZA, 2002). 

O bairro também sofre com problemas relacionados ao consumo e tráfico de drogas, fator 

apontado nas entrevistas como motivo que impede os moradores de usufruir dos espaços 

públicos do bairro, como praças e calçadas. Correlaciona-se esta realidade com os 

conceitos explanados por Elali (2009) a respeito da inter-relação entre a qualidade dos 

espaços públicos do bairro com as ações praticadas nestes, onde ambientes com 

qualidades negativas incentivam comportamentos e atitudes negativas, como pichações, 

depredação do mobiliário e o consumo de drogas lícitas e ilícitas no local. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O bairro não possui hoje uma forte identidade própria, que permitiria identificá-lo como um 

território homogêneo e com atributos próprios e únicos. Sua rápida urbanização, falta de 

espaços públicos qualificados e desconexão entre os moradores, geraram um cenário 

onde o sentimento de comunidade não se manifesta e as interações da população com o 

ambiente do bairro é fragilizada. Estes conformadores acarretam na falta de unidade do 

bairro, impactando não só na criação de uma identidade para o local e sua população, 

mas também na sua autonomia em relação ao restante da cidade e, consequentemente, 

na busca por melhorias no espaço urbano do Tatuquara e na qualidade de vida da sua 

população. 

Não só o apego ao antigo local de moradia dificulta o desenvolvimento de laços afetivos e 

do sentimento de pertencimento ao novo bairro, mas também a inexistência da 

experiência e vivência contínua e constante com o novo local, fator este que potencializa 

o não surgimento do sentimento de apego. A baixa qualidade espacial e paisagística do 

espaço urbano do bairro Tatuquara impele a construção de uma identidade própria tanto 

do bairro quanto dos moradores em relação a este, uma vez que não se desenvolvem, 

associam ou se projetam significados simbólicos ao ambiente em questão. 

A criação da regional Tatuquara, o crescimento populacional e expansão territorial 

contribuíram para que o bairro se revelasse como importante centralidade da região sul 

do município de Curitiba. Embora jovem, seu potencial aponta para sua consolidação e 

fortalecimento, a partir do estreitamento de relações entre os bairros da regional e da 

implantação e funcionamento de equipamentos públicos urbanos, abertos ou fechados, 

que atendam a demanda da população. O bairro aponta atualmente para a necessidade 

de um maior ordenamento hierárquico dentro de seu território e maior independência da 

região central ou bairros maiores e consolidados. 
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RESUMO: 

As séries de trabalhos produzidas na graduação escolhidas neste artigo insere como 
processo criativo de retratos, sendo eles a representação repetitiva que na sua 
descaracterização possibilita constituir uma narrativa visual e desmascarar discussões 
metodológicas sobre os gestos em impressões serigráficas que atravessam a pintura no 
intuito de descompor as perspectivas de realismo e expressões de gênero, conduzidas 
pela colagem em seus excessos, as desconstruções e o espaço urbano, sendo os 
mecanismos para percorrer os trajetos que compõem as obras, as exposições e o lambe 
ao apropriar desta visualidade, estes espaços sustentam abordagens dentro da poética 
pessoal, operando com o tempo e a construção de uma escrita, que ressaltam as 
espacialidades esquecidas do cotidiano, como também as que nascem das experiências, 
no campo pictórico, por entre os gestos e as intervenções realizadas em páginas antigas, 
apoderando de espaços urbanos diante de encontros que permitem afirmar meus projetos 
pessoais ao sobrepor os ateliês e a biblioteca de uma ocupação composta por mulheres 
configurada pelos vínculos que ressurgem de um ambiente alternativo da cidade como 
possibilidade de aprender. 
 
 

PALAVRAS-CHAVE: retratos; espaços; desconstrução; identidades; serigrafia.  

 

ABSTRACT: 
The series of works produced in the graduation chosen in this article engender the creative 
process of a face, being a repetitive representation that in its decharacterization makes it 
possible to constitute a visual narrative and to expose methodological discussions about 
the gestures in serigraphic impressions that cross the painting in order to decompose the 
expressive and gender perspectives, led by the collage in its excesses, where the licks 
appropriates this visuality, and in the forgotten spatiality of everyday life operating as a 
mechanism that sustains my poetics, from the old pages to the urban spaces, in the face 
of encounters that allow to affirm my personal projects by superimposing the workshops 
and the library of an occupation shaped by the bonds that come back from an alternative 
environment of the city as a possibility to learn. 
 
KEYWORDS: portraits; spaces; deconstruction; identities; serigraphy.   

INTRODUÇÃO 
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Refletir sobre determinado reconhecimento que percorrem os objetos estudados, 
tornando as experiências pessoais que sobrepõem os ateliês e a biblioteca de uma 
ocupação diante dos vínculos que ressurgem do esquecimento cotidiano, no desvão de 
uma poética possibilita afirmar-se, enquanto identidades. As séries inseridas aqui por 
entre palavras concebem o rosto na intenção pessoal de desfigurar um rosto expressivo e 
as perspectivas de gênero diante de suas construções. Neste trajeto construído por 
retratos em pinturas, e palavras caminham em paralelo às leituras a cerca dos estudos 
sociais e antropológicos. Onde abordo questões relacionadas às práticas performativas 
na qual Judith Butler descreve sendo sistemas de abordagens pessoais mediadas pelo 
mundo, como um conjunto de possibilidades históricas e reinventadas. (BUTLER, 2011, 
p.69-89). De modo que tais perspectivas aborde o reconhecimento sobre as dissidências 
políticas de um corpo como sugere (PRECIADO, 2015). Que corpo é esse que resiste 
diante de construções que demarcam áreas? Estes processos onde apenas a artista 
mulher trans pode vivenciar, ao produzir um trabalho marcado pelo anonimato e que 
permitiu intervir com as visualidades urbanas casuais, comunicando com as condições de 
sair às ruas e por entre suas multiplicidades e efemeridades, inserir um discurso pessoal 
(KESSLER, 2009, p.143-169). Um determinado estranhamento que possibilitou observar 
nestes espaços uma saturação das reproduções de imagens sem usos, rastros e outras 
obras, o corpo de onde habitam descobrimentos de realidades que se formam no contato 
com o outro. (PASSARELI, 2017). Diante deste maquinário abastecido pela cidade em 
uma constante mutação, onde tudo exclama a sua existência, reencontro com o local de 
fala onde a palavra torna-se identificação e diversas identidades diante dos espaços sem 
usos que transpiram necessidades de apropriações por meio da arte, portanto objetiva-se 
minimamente resignificar estes ambientes produzindo uma diferença.  
 
 
METODOLOGIA 
A Série intitulada “Des” é configurada através da pintura que em sua representação 
gráfica opera na criação de perfis sem rostos, por meio de retratos, como observa Francis 
Bacon ao desfazer o rosto, para tornar visível uma cabeça sob um rosto, que o pintor 
descreve como retratismo. (DELEUZE, 1981, p.11). Ou diante do nosso mundo tomado 
por reproduções, como aborda Duchamp em uma entrevista sobre a pop art. (GIANOTTI, 
2009, p.34). As colagens intensificam os tons ao criar novas faces dentro da mesma tela, 
algo que sobressai o corpo imaginado, na desfiguração deste sujeito-rosto, uma imagem 
surge com a intenção momentânea de ressignificar ilustrações encontradas e 
relacionadas a um sistema de consumo, por onde utilizo de suporte antigas publicações 
que ao inserir determinadas apropriações e estereótipos de uma sociedade em época de 
ascensão da comunicação vigente e normatizadora hétero capitalista, me faz reconhecer 
um local de fala, sendo uma travesti, mulher branca trans e não binária, com 
descendência ancestral dos povos originários e nativos do Brasil, revelo um gesto 
carregado que condiciona o subconsciente um impulso para pintar, o ato espontâneo 
constitui de hibridismo sobre a esquecida folha de uma revista antiga, dos anos 40 e que 
reproduzia o racismo sobreposta pela xenofobia com as pessoas e a cultura índigena, 
permitindo intervir com estas páginas sendo a base que revelou as cores da pintura 
produzidas em giz pastel oleoso, traços de revolta sobrepostas pelo empaste e que 
impulsionou minha pesquisa dentro da temática das identidades e suas relações de 
poder. Preencher os espaços com esta visualidade, a descaracterização de uma face, em 
uma condição deste objeto em seus excessos de desinformações publicitárias, possibilita 
criar repetições que exteriorizam determinados gestos rudimentares por meio das faturas, 
o ato de desenhar e pintar elabora esta possível relação de permuta diante da intervenção 
à obra gerando discretamente a sua representação final, materialidades não pertencentes 
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à pintura, como formas de cabelos em recortes de papéis que gerou maior sentido a 
reprodução na intenção de criar uma colagem. (Figura 1.) 
 

 
Figura 1: Série: “Des”, Colagem, pintura em giz pastel sobre folhas de revistas. Dimensão: 21cm x 28cm. 

2018. Fonte: Amora Ju. Acervo pessoal de: André Barbachan Silva. 

 

Para sobrepor o determinado vazio e peso dos empastes que identifico nesta série, que 
contém outros três retratos, acrescento ao desdobramento das produções alguns 
punhados de plantas que curam por meio do desenho de observação, todas foram 
coletadas nos jardins suspensos e internos da casa nomeados por Herbária, presentes na 
OCA, Ocupação Coletivx de Arteirxs no Porto de Pelotas. Em acetato transparente crio as 
cópias para serem impressas por meio da serigrafia, utilizo um formato de 90 x 60cm, 
formando uma tela grande contendo as sete ervas. Um trajeto que sai do ateliê de um 
espaço autogestionado, passando pela cidade, sobrepondo estes ambientes do cotidiano, 
que para esta segunda parte do trabalho, pensava nas ruas através do Lambe, porém 
ocupou inicialmente duas galerias, a Livraria UFPel  na 2ª Exposição de Arte e Natureza e 
na Secult, dentro da 1ª Mostra LGBTTQIA+ de Pelotas. (Figura 2). 
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Figura 2: Série: “Des”, para a 1ª Mostra LGBTTQIA. Secult, Pelotas, 2018. Fonte: Obras de Amora Ju. 

Registro fotográfico de Thamires Seus.  

O ato de construir e recriar os desdobramentos do objeto neste trabalho por meio do 

acúmulo de faturas permite um controle de fluxos, na sobreposição de camadas rígidas 

onde me tornei produtora de sentido e feitora do meu objeto em todo o processo de 

controlar a imagem, liberando experimentais gestos aprisionados. Uma única intensão ao 

operar esta forma de pintar originou-se de certas reflexões a cerca do ser humano na 

sociedade, diante do consumo em seus excessos, onde me volto às questões do suporte 

utilizado, da tal revista, para tanto sob o efeito líquido que faz da tinta por vezes escorrer, 

me coloco diante de uma forma a expurgar novos semblantes em cores distintas. Estas 

experimentações no campo pictórico criam uma nova espacialidade, seja ela borrada, 

dissolvida, um tanto nostálgica ou esquecida, torna-se especial, comparadas a uma 

fotografia. (RICHTER, 2006, p.118).  Para esta parte do trabalho o simples retrato, 

portanto é substituído pela própria mistura de cores e volumes que a tinta proporciona. 

Visualmente identificar por entre as faturas rígidas e os volumes, materiais que saltem 

uma pintura através da colagem e utilização de ceras de velas, giz dissolvidos pelo efeito 

do fogo, torna uma produção em movimento do derretimento à secagem, pois o efeito da 

parafina, ao escorrer, como uma gota que enrijece e imobiliza o gesto, cria um 

espontâneo aspecto líquido, que se decompõe com tinta óleo, sua transformação rápida 

de sólida para líquida, possibilita manusear e manipular as camadas, sendo pastosa, 

evidenciam novas visualidades nas formas desfeitas em um aspecto rudimentar, 

percepções geradas pelo olhar diante da obra. Processo que exige tempo de secagem, 

da tinta e da resina, ou seja, materiais que tendem a criar erosões, outras formas de 

perceber a imagem, minunciosamente, fragmentos que saem da boca em uma forma 

cremosa em seus tons vibrantes com os brilhos das lantejoulas, dos glitters e das pérolas, 

cracas, conchas do mar e até parafusos se misturam e remetem a esse acúmulo, a tudo 

que ostenta determinado consumo, excesso e luxo. (Figura 3.) 

           
Figura 3: Série: “Expurgo”, Tinta óleo e resina sobre tela, materiais diversos e dissolvidos por meio da 

colagem. Dimensão: 30cm x 38cm, 2018. Fonte. Amora Ju. 

 

As ações do Lambe como desdobramento desta série, foram construídas em duas partes, 

pensando na natureza enraizada, nas espacialidades urbanas construídas, esquecidas, 

onde observo uma nova vitrine para as velhas paisagens a exemplo da orla, como uma 

possibilidade de apropriar de um fragmento visual dos meios urbanos. (Figura 4).  
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Figura 4: Série: “Des”. Ação 2 por meio do Lambe, Local Escolhido: Muro da Sagres, Porto – Pelotas, 2018. 

Fonte: Amora Ju. 

 

A escolha do muro na região do Porto de Pelotas, de forma anônima, um local que já 

possuía o rastro de um trabalho meu por meio da representação da sombra de uma 

árvore localizada na calçada, como meio de demarcar um possível território, mesmo 

consciente das transformações que ocorrem rapidamente em uma cidade. Já a segunda 

ação, (Figura 5), ocorreu nos espaços abandonados do Anglo – UFPel, em meio as ruínas 

de um imóvel que impossibilita o seu acesso interno. Propondo gerar uma concepção 

sobre a comunidade e o espaço que a obra se insere. A intervenção participa da Mostra 

De Arte “Vértice Comum”, realizada por estudantes de Artes Visuais.  

 
Figura 5: Série: “Des”. Ação 1, por meio do Lambe, Local Escolhido: Anglo- UFPel, Porto – Pelotas, 2018. 

Fonte: Amora Ju. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Remete ao final da minha adolescência, acreditava no incômodo causado ao observar 

uma obra com esta ausência de expressões, na imediata surpresa, deparar com rostos 

sem enxergá-los sob as técnicas que descaracterizavam estas feições, me causava certo 

peso. Uma época na qual não me identificava como homem nem mulher, um corpo 

dissidente, a fluidez de gênero que causava esta mesma estranheza diante das pessoas. 

Dentre as zonas de tensão do meu Projeto está a nossa conjuntura atual política, 

conservadora e fundamentalista, difundida sobre ideais heteronormativos, cristãos 

levados a uma extrema estância, perversas ações aos corpos que se encontram fora da 

classificação de um sujeito normal diante de um violento processo de normatização.  

Diversidades tomam as suas formas, múltiplas identidades são afetadas, portanto estes 

corpos se colocam em desconstrução efetiva. (FIDELIS, 2017, p.21).  
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A desconstrução das identidades como prática pessoal de não pertencimento a este 

maquinário, que mantém e detém todos os controles possíveis às pessoas em uma 

sociedade, entre opressões até o extermínio à nossa população. Estes processos de 

colonização dos corpos infringem ações, com intuito de causar mudanças, portanto a 

resistência caracteriza-se pela própria Linguagem da arte, o transartivismo como um meio 

de construir nossa realidade, interrogando desde as falsas representatividades, até as 

perversas alterações corretivas, como exemplo o que aconteceu na Operação Tarântula 

durante a ditadura militar no Brasil e novamente corpos e obras deslocadas como o 

ocorrido no Queer-Museu em 2018. 

Ao tangenciar tais ações, propor formas distintas de realizar, e concluir um trabalho; 

percebo uma imensa interferência, ao relacionar com o momento atual político, um corpo 

que retorna ao ponto de partida, que encontra dificuldade em confrontar os sistemas 

normativos e tradicionais da arte, sendo inevitável propor (re) significar e se colocar a 

disposição de questionar os mecanismos em que a mesma está inserida. A Escrita toma 

sua forma, possibilita criar um mapa que transporta as palavras que já estavam em um 

canto de minha imaginação, revelações que permitem catalogar dialogando minhas 

narrativas a outros campos de visões e perspectivas.  

Relatos de processo, descrições de paisagem e das ocorrências que a animam, 
bem como ensaios que podem existir no campo da invenção; trata-se do texto em 
fluxo, ativado nas ocorrências, portanto, análogo ao movimento, ao espaço e à 
duração da experiência. (COSTA, 2013. p.42-43) 

Experiências essas que passam pelo campo pictórico, como descreve o meu professor de 

pintura e que passam pela escrita em toda sua investigação, dando formas a processos 

internos e externos de produção de textos em constantes desdobramentos, portanto 

processos naturais de um artista em seu trajeto por meio das coletas de fragmentos de 

seu cotidiano.  

Na reciclagem desta revista de época, sendo um diálogo pessoal entre tempo e espaços 

distantes, mas que após a sua publicação demarcaria um momento transformador entre o 

surgimento das conquistas de leis para os povos originários ancestrais brasileiros no 

decorrer dos últimos 40 anos, mas no governo atual é mediado por uma estratégia de 

desconstrução destes direitos. (LONGO, 2017). 

Noções sobre identidades que surgem em meio às construções e seus mecanismos que 

operam em deslegitimar nossas realidades, permitem potencializar os projetos pessoais, 

observando um novo horizonte de realizações ao expor pela primeira vez e revela o que 

Merleau-Ponty insere na relação com o outro sendo uma articulação de percepções em 

constantes mutações. (BUTLER, 2011, p.69-89). 

Fenômenos que atravessam as diversas discussões sobre representatividade e suas 

produções de diferenças, de forma que habitar o corpo estranho e fazer com que a 

própria locução de verdades e poéticas dê formas a um espaço desconhecido 

(PASSARELI, 2017).    

Dialogar com a cidade, em meio às suas transformações concretas, onde corpos 

insurgentes nestes espaços me remetem as observações sobre diferenças que Paul 

Preciado em uma entrevista sugere sendo uma potência de dissidência política, diante 

das construções sistêmicas de resistência histórica a um processo que normatizam os 

corpos. (ALTMEYER: 2016, p.2). 
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Surge então um corpo exotificado como um ser que vive o descontrole civilizatório e de 

seus hábitos, revelando um retrato manchado de uma ancestralidade, possibilita refletir 

também no corpo queer ou  transviado 1 que entre as práticas de seus prazeres carnais e 

sexuais, um corpo canibal 2 que por meio de seus desejos, são estigmatizados pela 

perversa mentalidade colonizadora dominante que descaracterizam minorias, 

tornando a heterossexualidade e o capitalismo, mediadores que confabulam todas estas 

construções que uniformizam a saber-ser-estar social, assim como as diferentes culturas 

e etnias existentes. (FIDELIS, 2016, p.17). Refletir sobre este processo de colonização 

formadora de opiniões elitistas, mantém na nossa conjuntura atual formas de exterminar 

estas pessoas, onde no Brasil a taxa de suicídios entre os povos indígenas já chega a ser 

maior que em qualquer outro grupo. Ao me deparar com uma propaganda que mantém 

até os dias atuais comportamentos naturalizados, e que produz uma normatização à 

sociedade, evidencio nestas revistas um suposto estereótipo selvagem, em relação à 

cultura indígena e especificamente às comunidades em seus modos de relações e 

sobrevidas, como historicamente foram retratados. 

Em relação as pessoas trans, onde quase metade desta população já tentou o suicídio, 

comparando aos 4,6% da população em geral.3 Refletem às faltas de oportunidades 

diante das ausências de relações que habitam os diferentes âmbitos da vida de uma 

pessoa diante do machismo e das teorias biologizantes colonizadora dos corpos, pois se 

esquecem de desfragmentar o sexo de nascimento com a construção da identidade de 

gênero, opressões que remetem às máscaras de uma suposta ignorância 

descaracterizada pela possibilidade de reconhecimento histórico. 

Estas relações que se abrem, sugerem assim lidar com as diferenças por meio das 

trocas, mesmo que as mesmas jamais se completem, mas tornam-se elementos únicos 

diante de suas estruturas como sugere Nestor Canclini. 

 
As artes se desenvolvem em relação com outras artes; Assim as culturas perdem 

a relação exclusiva com seu território, mas ganham em comunicação e 

conhecimento. (CANCLINI, 1997, p.348). 

 

1 
Me aproprio aqui da palavra “transviado” usado por Berenice Bento, para designar estudos e ativismos 

transviados, e que se aproxima do significado do termo queer, tornando-o inteligível no contexto brasileiro. 

Usaremos o termo para nos referir ao grupo de bichas, sapatas e trans. (ALTMEYER, 2016, p.19). 

2  
O corpo canibal é todo como um corpo selvagem, sem um suposto controle civilizatório. Para uma grande 

parcela da institucionalidade, o corpo queer vive o descontrole do desejo, que se mostraria irredutível às 

flagelações da mente sob a ação da vontade, como se o desejo fosse então estigmatizado e atribuído 

exclusivamente a uma intenção sexual e, por consequência, ao universo da não heteronormatividade. 

(FIDELIS, 2017, p.17). 

3 
Em dados fornecidos pela Antra Brasil, estima-se que 42% da população Trans já tentou suicídio. 

(BENEVIDES, 2018). 

 

Portanto essas ideias sobre identidades se intensificam por entre os deslocamentos 

pessoais, uma mulher em um corpo dissidente operando em uma necessidade de criar 

mecanismos diferentes, de potencias e de experiências que estimulem suas 

transformações e reflexões, diante de tais construções. 
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Ao promover tais reconhecimentos desiguais das diferenças, por consequência, 

perpetuam formas perversas de extermínios a essas populações, ou seja, um sistema de 

comunicação poderoso, e seus dispositivos de produção e controle de massa que 

promove estes paradigmas da sociedade, e abastece o saber popular diante de suas 

aspirações de consumo, através dos mitos e alegorias que compõem o imaginário 

capitalista e colonizador.    

Descolonizar significa des-pensar a naturalização do racismo (o racismo 
justificado como resultado da inferioridade de certas raças e etnias, não como 
sendo sua causa) e denunciar todo o vasto conjunto de técnicas, entidades e 
instituições que o reproduzem.

   
(SANTOS, 2016, p.145). 

 

Meu trabalho para a vontade de criar uma intervenção urbana traz esta maneira do olhar 

abastecer de outros sentidos, pensar nas rupturas que um trabalho de arte cria na visão 

cotidiana de uma rua, sugere o lambe-lambe como forma de provocar esse imediatismo 

da obra, assim como a pele, o descascar de uma obra por meio das ações do tempo, 

ventos, chuvas e umidade que poderiam ocasionar. Escrita e identidades que se 

organizam e entrelaçam sob estes fenômenos naturais e atemporais. Se todas as áreas 

de uma cidade são operadas por uma ocupação instituída e que permeiam todas as 

zonas, sugerindo a existência de uma prevalência dos locais urbanos diante da natureza 

como ressalta Raquel Rolnik. 

Deste modo, construir cidades significa também de uma forma de escrita. Na 
história, os dois fenômenos – escrita e cidade – ocorrem quase que 
simultaneamente, impulsionados pela necessidade de memorização, medida e 
gestão do trabalho coletivo. A cidade enquanto local permanente e moradia e 
trabalho, se implanta quando a produção gera um excedente, uma quantidade de 
produtos para além das necessidades de consumo imediato. (ROLNIK, 1995, 
p.15-16).  

 

Permite criar esta analogia como a própria forma de conduzir a escrita, um pequeno 

universo construído entre espaço e sujeito por onde o gesto como um despertar de uma 

ação, a mulher e sua arte que habita a cidade e os espaços urbanos, por meio das 

ilustrações que se instalam nos muros, sendo entre eles, por entre, debaixo, aos cantos, 

nas sarjetas. Surge uma relação entre a construção de uma metrópole em paralelo a 

escrita, tijolo por tijolo, palavra por palavra, gerando formas, racionais e abstratas, 

configuradas entre letras, hábitos, prazeres e os gestos em outra face o corpo como 

suporte nestes espaços, presentes ao encontrar na cidade um ambiente contido de uma 

determinada saturação da imagem das pessoas, o corpo novamente é apontado para um 

sistema de dominações e suas transformações através da imagem e do local, dentro das 

suas representações e pela arte.  

Transforma a e reinscreve paisagem urbana de acordo com as suas voláteis 
necessidades. Como articulação entre a população e o indivíduo, o corpo, as suas 
distribuições, hábito, filiações, prazeres, norma e ideais são ostensivamente o 
objeto da regulação governamental e a cidade surge nessa sinergia como 
ferramenta-chave. (GROSZ, 2011, p.97). 

 

Reflito também sobre os espaços abandonados, e a quantidade de pessoas sem lugar 

para dormir, locais esquecidos, diante de outros projetos de ocupar a cidade o corpo que 
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pede moradia. Inserir um trabalho nestes ambientes sem usos, uma arte neste vazio, a 

pintura, o Lambe e suas ações efêmeras para intervir com estas condições ao materializar 

antigas projeções da arte com um possível público.  No instante que o desvão de minha 

poética surge ao campo de visão, operando na minha própria percepção de sobrevida, 

diante do mundo que em meu cotidiano, surge como uma sobreposição, uma colagem de 

linguagens e referenciais que possibilitam transformar minhas visualidades, trajetos que 

possibilitam gerar narrativas sendo estas perceptíveis e complementares. 

O universo particular da artista, diante de um emaranhado de percepções mediadas pelo 

mundo, pela sociedade que revela diante deste corpo e cada detalhe em uma atmosfera 

gerada pela imaginação, em seus contextos e ideias historicamente construídas, mesmo 

que desestruturadas ou operando em uma não conformidade estrutural, como forma de 

se opor as possíveis e concretas dualidades. 

As condições culturais a cerca do corpo como suporte, às ruas, por entre suas 

construções, a cor cinza que dá forma a uma cidade, brechas e frestas possibilitam 

espiar, desvelar, refletir, por meio da arte como instrumento para tornar visíveis os locais 

sem usos e sobrepostas por rupturas, na escolha destes locais possibilitam outros 

estados de percepções da obra instalada, diante da extrema efemeridade que habita um 

caráter expressivo através da linguagem do lambe, assim como o grafite e a pixação para 

os espaços ignorados que penetram no campo que desestabiliza a visão, uma cisão entre 

a área de mobilidade, passageira diante de uma possível mutação. Em uma entrevista 

minha ao artista Zézão que esteve em Pelotas para uma ação de um mural na zona 

portuária, revela que os espaços esquecidos, dos bueiros paulistas para um muro da 

região do Porto, são intensificados pelos locais abandonados de uma cidade, e o que 

mais lhe surpreende é a paisagem destes imóveis tombados, abandonados que estão à 

volta do Muro, (Figura 6) e ausentes como exemplo da grande metrópole de São Paulo, 

para ele sendo uma nova experiência com tais visualidades. O grafiteiro ressalta que a 

cidade regenera constantemente em ser ocupada, as suas edificações e especulações 

diante de uma arte que resiste e interage como uma natureza enraizada. 

 

 
Figura 6: Mural realizado no Porto de Pelotas, por meio do grafite. Fonte: Acervo pessoal do Zézão para a 

segunda edição do Projeto Arte no Muro da empresa Sagres - RS. 2018. 

 

Se as ruas e a cidade tornam-se ferramentas para mediar esta visibilidade. Se esta busca 

por coletas vai além dos limites físicos e da memória, o que fazer com as espacialidades 
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esquecidas do cotidiano, da pintura e na escrita e o que fazer quando esses encontros 

tornam-se possíveis? 

Na relação com o outro, uma partilha do sensível, ações e processos artísticos que 

sugerem o constante diálogo entre as diferenças, produtoras de sentidos aos 

espectadores, portanto dialogar com as hegemonias tornando a sua própria prática de 

resistência, sugerindo inclusões, lutando por igualdades e a percepções da diferença. 

Antes da ciência do corpo que implica a relação com outrem, a experiência de 
minha carne como ganga de minha percepção ensinou-me que a percepção não 
nasce em qualquer outro lugar, mas emerge no recesso de um corpo.(MERLEAU-
PONTY: 2004. p.21). 

 

Por vezes me coloquei em uma zona de privilégios pois a grande maioria das mulheres 

trans e travestis utilizam o corpo vulneráveis nas ruas diariamente em troca da moeda, 

por onde tornam-se vítimas de um Estado que historicamente, por todas as suas 

extremidades excluiu as pessoas trans em geral e que criam dispositivos para perpetuar 

tais discriminações, por meio do fundamentalismo religioso travestido de política, o neo-

liberalismo fantasiado de feminismo e a ciência diante das teorias biologizantes que 

patologizam nossas identidades. (BENTO, 2014, p.7).  

Seja entre as esquinas e calçadas em suas próprias desconstruções, a busca de 

representatividade e dinheiro, onde não somente as travestis, mas pensando nas 

mulheres em toda sua extensão, por onde enfrentam diariamente com lutas e 

resistências, permitindo moldar as nossas próprias realidades. 

Obras pessoais não dão conta sozinha de dialogar com toda a escrita, portanto sugere 

comunicar nas vivências, inspirações, formando uma trama de poéticas e narrativas por 

meio de afetos em comum que sobrepõem uma zona de tensão, portanto diante das 

inclusões e exclusões que sugere reconhecimento, em um jogo perverso que 

posteriormente exclui, ao pensar em tudo que é institucionalizado, onde toda separação é 

constituída de pesos e relações de poder, que criam oposições. Nada aqui se opõem ao 

que somos e tornamos capazes de fazer com estas territorializações, mesmo que a ação 

sugira descolonizar as oposições vigentes, produzir, pensar e dialogar com outros artistas 

possibilita inserir esta reflexão. 

Os seres existentes se organizam segundo territórios que os delimitam e os 
articulam aos outros existentes e aos fluxos cósmicos. O território pode ser relativo 
tanto a um espaço vivido, quanto a um sistema percebido no seio da qual um 
sujeito se sente em casa.

 
(GUATTARI, ROLNIK, 1996, p.323). 
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Figura 7: Série “Des”, Acrílica e Serigrafia, Colagem sobre antigas revistas como suporte, (66x40cm), 2018. 

Fonte, Amora Ju. 

Quando representar a ausência de expressão sugere transpor um grito uma voz contida, 

não por meio de palavras, que por hoje tomam nosso campo de visão incessantemente 

nas redes sociais, desencadear estas formas atualizadas de local de fala que acabam 

saturando nossos cotidianos tornando rotina. Esta mesma natureza consigo revelar por 

meio da impressão serigráfica (Figura 7), onde plantas enraizadas que possibilitam 

contrastar complementando a imagem em seu todo, em uma cidade que também floresce 

diante dos concretos, tornaram observações referenciais importantes que antecipavam 

minhas atuais atividades e proposições para este meu processo de criação. Na pintura 

encontro com as espacialidades esquecidas de minha memória, com as esquecidas 

feições, que me nutriram de referenciais no início de minhas produções, ao observar as 

obras de Brett Amory por exemplo. (Figura 8). 

 

 
Figura 8: Série “Internal Dialogue”, 2016. Fonte: Brett Amory. 
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Nesta série o artista relaciona com a vida cotidiana, lugares e pessoas, explora o tempo 

em que vivemos e como entendemos a informação que nos cerca. As obras exploram os 

instantâneos desarticulados que compõem nossa vida cotidiana e como nossa mente 

inconsciente se preocupa com o hábito humano de ver o mundo através de telas de seus 

dispositivos. (Disponível em: www.brettamory.com). Outros artistas me abastecem de 

referências, ao encontrar retratos sem rostos, faturas rudimentares, dissolvidas em 

excessos de tintas e materiais distintos na pintura, configurando as técnicas mistas 

reveladas nos principais trabalhos de Gerhard Richter, Marie-Anne Cutolo, Anselm Kiefer, 

Sagazan, Anthony Micallef, Francis Bacon, Adam Riches, Eva Hesse. O Contraste entre 

os seres, as mulheres ao ambiente urbano com a natureza enraizada, ressalto como 

influências aos meus trabalhos, obras de Florine Demosthene, Stanley Downwood, David 

Le Mano e Zézão.  

Permitindo revelar através da reflexão pessoal sobre as espacialidades em seu todo, um 

processo de reconhecimento que nos projetos do Ateliê Livre Judith Bacci, permite uma 

construção entre artistas: mulheres trans não binárias e estudantes que elaboram 

parcerias para a sua consolidação, por meio da OCA (Ocupação Coletivx Arteirxs), sendo 

um local que proporciona suporte de convivência e estudos na qual desenvolvem oficinas 

desde 2014, tornando ferramentas essenciais de produção em espaços alternativos 

dentro da cidade, ressaltando a Oficina de Serigrafia da Artista Visual Paula Reisser, onde 

pude desenvolver estas séries e as atuais que estão em processo de criação. Portanto, 

somos feitos de encontros e referências, por meio da Inserção da narrativa pessoal sendo 

uma maneira essencial de expressão, político e que possibilita se afirmar enquanto força 

criativa, como sugere (FOCAULT, 2004, p.13). 

Questionar a razão do diálogo sem evitar refletir as relações que normatizam estes corpos 

direciona a escrita e minhas obras diante dos dispositivos que inserem as mulheres e 

mais precisamente os corpos que habitam esta zona de fragilidade inserida em um 

sistema, permitindo a ação criadora apropriar-se de um campo de estudos que possibilita 

contestar as (re) existências das relações, oposições e transformações de corpos 

historicamente marginalizados.  Então por que sem rostos? Sem olhos perderíamos 

determinada identidade? Ou concepção sobre as coisas? . 

Começando pela escrita, onde o corpo então apodera de um espaço de fala 

historicamente privilegiado, por meio da existência das práticas de dominação 

cisnormativas. Diante de uma violência institucionalizada que para a artista exteriorizar 

gestos contidos de resistência, representar os espaços inseridos e de vivências pessoais, 

operando em transformar o ambiente que compõem as obras e o principal, refletir os 

mecanismos que a mesma está inserida.4 Desta maneira, o processo de produção e a 

imaginação criadora permite deslocar o próprio corpo de seus sofrimentos, sugere a 

criação de uma poética regenerando a atmosfera, sustentadas pela articulação de 

diferenças, essas experiências sugerem reflexões e possibilitam construir um local de 

corpo-e-fala (ROLNIK, 2017, p.74-75). Por fim, inserir a própria obra nas ruas obtendo 

uma experiência com suas visualidades cotidianas, através de uma linguagem que se 

apropria de ambientes abandonados em paralelo à ocupação de um imóvel sem usos, 

sugerindo consolidar um espaço propositivo para produção de arte local, revelam as 

espacialidades esquecidas que partem de um determinado estranhamento, sendo o 

http://www.brettamory.com/
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reconhecimento de suas possibilidades, tornando-se o fio condutor das afirmações 

pessoais e ressignificações nestes espaços. 

 

 

 

 

 
4
 Cis: à concordância da identidade de gênero da pessoa com sua configuração genital e hormonal. O 

prefixo cis é o oposto latino ao prefixo trans. A normatividade: Engloba um conjunto de regras tidas como 

dominantes que tem sua aplicação transformada em leis, costumes e hábitos, sendo que toda forma de 

comportamento considerada “desviante” dessas normas é atribuída a uma minoria.  (FIDELIS: 2017). 
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( ) 1.Morfologia Urbana ( X ) 2.Cartografia Urbana ( ) 3.Teoria Urbana ( ) 4.Mulher e 
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RESUMO: 

Esta pesquisa, intitulada “A cidade como invólucro: o espaço urbano na pintura contemporânea”, 

desenvolvida atualmente em meu TCC, no curso de Artes Visuais – Bacharelado, destina-se a 

explorar, marcadamente na pintura, as percepções dadas por minha experiência deambulando 

pela cidade de Pelotas. Experiência construída em meu deslocameno cotidiano, desde a infância, 

por certas regiões da cidade, nas quais se alteram a configuração mais urbana da malha central. 

Desdobro nesta pesquisa meu interesse pela vida urbana contemporânea, pelas características 

do espaço em que essa vida se dá, nesta caso em nossa cidade, explorando tal percepção 

pessoal através da pintura. A pesquisa tem como finalidade maior explorar meu processo de 

criação na pintura, para o qual a aproximação de alguns artistas-pintores, também intessados pela 

experiencia na cidade, é fundamental. Aspectos e questões discutidos na Pintura Contemporânea 

Abstrata e mesmo na História da Arte, associados a minha memória de infância, são incorporados 

nessa discussão. Cheguei a uma palabra, “invólucro”, palavra-conceito importante para 

compreender minha poética. Já que meu interesse parte do corpo, do meu corpo circulando e 

envolvido, no limite mais largo, por uma cidade, ou uma ideia de cidade. O trabalho, já qualificado 

na primeira banca, se encontra em andamento. Exploro neste momento a percepção desta minha 

cidade, parcial, constituída na percepção dos limites de meu corpo, a partir de novas perspectivas 

geradas tanto pela malha urbana, a definir meus caminhos, quanto pelas cores presentes na 

paleta de minha pintura.  

 

PALAVRAS-CHAVE: memória; pintura; cidade; infância; invólucro 

 

ABSTRACT: 
 
This research, entitled "The City as a Wrap: Urban Space in Contemporary Painting", 

currently developed in my TCC, in the course of Visual Arts - Baccalaureate, is intended to 
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explore, markedly in painting, the perceptions given by my experience wandering through 

city of Pelotas. Experience built in my daily displacement, since childhood, by certain 

regions of the city, in which the more urban configuration of the central mesh changes. I 

unfold in this research my interest in contemporary urban life, by the characteristics of the 

space in which this life takes place, in this case in our city, exploring such personal 

perception through painting. The research has as its main purpose to explore my process 

of creation in painting, for which the approach of some artist-painters, also intrigued by the 

experience in the city, is fundamental. Aspects and issues discussed in Abstract 

Contemporary Painting and even in the History of Art, associated with my childhood 

memory, are incorporated in this discussion. I came to a word, "envelope," an important 

concept word to understand my poetics. Since my interest is part of the body, of my body 

circulating and involved, at the widest limit, by a city, or a city idea. The work, already 

qualified in the first bank, is in progress. I explore at this moment the perception of my city, 

partial, constituted in the perception of the limits of my body, from new perspectives 

generated by the urban fabric, to define my paths, and by the colors present in the palette 

of my painting. 

 

KEYWORDS: memory; painting; city; childhood; casing   

 

INTRODUÇÃO 

 

Contextualizo a poética revisitando meu passado e me situo no ano de dois mil e 

quatorze, perdida, sozinha, instigada, indecisa e aflita pelas ruas de Pelotas, devido a 

incertezas de possiblidades de um lugar já conhecido por mim, sou pelotense e vivo aqui 

desde que nasci. Os carros passam por mim, as ruas ficam para trás, as pessoas já não 

são mais as mesmas, e os amigos já estão do outro lado do Brasil, em Pelotas, eu e 

somente eu. Pelotas está localizada no sul do Rio Grande do Sul, fronteira do Uruguai e 

Argentina. A sensação de viver em um país de vasto território, recheado de miscigenação 

de povos e cultura que é o Brasil, país tropical me acompanha. O Rio Grande do Sul é um 

estado que se diferencia muito dos demais territórios do Brasil, pois o clima se aproxima 

das regiões do pampa uruguaio e argentino, expondo o vestuário característico dos povos 

do sul. A umidade do ar, pelo frio e pela planície e costumes, nos tornando um estado 

visto separado do Brasil, país esse quente e tropical, rico em alegria e calor. Porém, aqui 
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nos pampas sulinos o clima é outro, subtropical frio, e existe uma estética que se cria por 

conta do clima da cidade, tornando a cidade diferente, com um clima europeu. (RAMIL, 

2009) 

Por onde caminho levo essa cidade comigo, pois quando me afasto daqui, sempre 

penso no momento de retornar. Em Pelotas, caminho enxergando as ruas reticuladas1, 

linhas retas presentes nas quadras, no urbanismo das ruas Pelotense e que caracteriza 

esse lugar, a cidade, e eu, absorvida por essa imensidão de casas, prédios, pessoas, 

oportunidades, que me chegam como vivências e memórias. A memória é a chave 

principal para a construção desse processo de criação, pois contextualizo o pensamento 

através da possiblidade de viver até hoje na mesma cidade que nasci, onde os caminhos 

ainda são os mesmos, mudando apenas o destino final. 

Minhas melhores e mais fartas lembranças de criança são da paisagem vasta no 

pátio da casa da minha mãe, a casa era envolvida por um pátio de chão batido, eu achava 

imenso e é nesse lugar onde eu passava as tardes correndo, jogando futebol, brincando 

de bola de gude, andando de bicicleta ou simplesmente caminhando junto com a minha 

vó, entre a horta da minha mãe, buscando por tomates maduros ou couves estragadas. A 

configuração dessa casa para mim, possuía uma energia de casa de interior, de campo, 

com cachorros soltos em meio a natureza, de grama reta e plana, um horizonte infinito, 

criado pelo tamanho do lugar, galinhas soltas andam livremente, criadas no fundo da casa 

comendo milho solto ao chão e cavalos do vizinho, trazidos logo pela manhã,  pastando 

na grama verde que ali existia.  

As memórias se tornam fartas também ao recordar os caminhos que me levavam a 

escola, repetidos diariamente por pelo menos nove anos. Era minha vó que me levava a 

escola, eu e minha vó íamos de ônibus e lembro que pela janela eu observava a rua sem 

fim, de linha reta que ia cada vez mais deixando para trás minha casa, os supermercados, 

as padarias, farmácias presentes ali, e as pessoas desse mesmo bairro, que caminhavam 

e se exercitavam em uma rua igualmente reta e linear que existia lado a lado a esta 

avenida, destinada apenas para os transeuntes. Essas coisas andavam paralelamente a 

mim, ao ônibus e a ela. Os passeios e os lugares que visitávamos não variavam muito, 

                                                           
1 Que se assemelha a uma rede; que tem linhas e nervuras entrecortadas; reticular. Diz-se de um 

tipo de adorno arquitetônico formado de pedrinhas retangulares, muito usado pelos romanos. Em 

Pelotas, presente principalmente nas ruas retas, de esquinas bem delimitadas. 
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minha avó tinha um problema no coração que dificultava muito o seu deslocamento, por 

isso apenas íamos em lugares próximos andando, lembro de uma feira de frutas que 

acontecia na frente da minha casa nas sextas-feiras, um simples andar ao lado dela para 

irmos ao supermercado ou apenas sentar em frente à casa e observar o movimento dos 

carros, pois essa casa se encontrava próxima a uma rodovia, o fluxo de carros e pessoas 

era intenso, servia como distração para mim e para ela. Eu estava sempre ao lado da 

minha avó, aliás, esses momentos e ela me deixaram com uma saudade enorme que 

ainda hoje me consome por dentro.  

Só faz sentido começar essa pesquisa falando um pouco da minha relação com ela 

e o porquê ela se torna tão importante na construção desse trabalho. Minha avó foi minha 

segunda mãe, devido ao trabalho árduo da minha mãe fora de casa, e a morte repentina 

do meu avô, ela passou a residir conosco. Logo depois eu nasci e foi ela que me carregou 

no colo durante todo o tempo que precisei e quando deixou de ser no colo passou a ser 

lado a lado, praticamente o dia inteiro. Minha mãe era atarefada e não conseguia me dar 

a atenção que gostaria, minha avó conseguia, era ela que me levava, mesmo com 

dificuldade, às aulas de natação, aos jogos de futebol, às aulas de handebol, de violão, de 

capoeira, à escola, ao parque, às competições dos esportes, ao centro da cidade, aos 

passeios, e mesmo aos compromissos dela. Como era divertido, leve e maravilhoso, 

como eu lembro e que saudade eu sinto. Me lavo em lágrimas ao escrever sobre ela e 

seria impossível não ser dessa maneira, esse ano faz quatro anos em que ela me deixou, 

de repente, e com sua morte ficou apenas um enorme vazio, como uma luz que se apaga, 

uma vela que cessa e um vento que passa. Os lugares e os passeios nunca mais foram 

os mesmos, desde então me sinto sozinha ao revisitar lugares que eu frequentava 

sempre ao lado dela. Eu não estava preparada para sua partida e nem mesmo para a 

minha solidão. Decido buscar as memórias da minha vó, trazer Pelotas e as vivências 

daqui pois é minha cidade natal, lugar onde cresci e morei durante todos os anos da 

minha vida, e é daqui que escrevo. Agora no quarto quadrado da minha casa, de um 

condomínio comprido feito um retângulo, nessa cidade de linhas reticuladas, de paisagem 

gélida, percebo que é onde descobri tudo que conheço de mim, as minhas percepções de 

espaço se dão a partir daqui, me oriento no mundo a partir de Pelotas, o que conheço da 

vida tem influência Pelotense.  

O deslocamento no espaço urbano surge na cidade como uma possiblidade de 

criação, pois toda a minha memória de infância e adolescência tem características 
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urbanas, fugir disso seria fugir da minha memória. O ato de caminhar instiga a 

observação do lugar que percorremos diariamente, com o cotidiano o olhar fica habituado 

e adaptado e assim não observamos detalhes do nosso entorno, passamos 

despercebidos pelo fato de criarmos caminhos automáticos e rotineiros que nos levam a 

lugares, compreendo o processo da repetição como ato da não observação. O exercício 

da arte é desconstruir esse perambular programada, e criar uma forma de observar esse 

espaço de uma maneira atenta, inventar um método que funcione para executar o olhar 

de modo a perceber o espaço urbano como um espaço possível para a criação artística e 

não apenas como lugar de passagem. Walter Benjamin e suas andanças por Berlim, que 

se mostram presentes no capítulo Infância em Berlim por volta de 1900, existente no livro 

Rua de Mão Única,  traz situações que vivenciou nesse lugar, com detalhes de cada 

espaço a partir da sua memória, como por exemplo, a despensa, que cita sobre o detalhe 

de uma fresta deixada pela porta do armário e os esconderijos presentes no piso, onde 

guarda objetos que permanecem imóveis, também as cores do Jardim aparece no livro, 

assim Benjamin exercita o olhar artístico e criativo sobre esse lugar, e narra a cidade de 

Berlim a partir da sua perspectiva, é o que eu busco fazer com a cidade de Pelotas, é o 

meu olhar ao me deslocar aqui, o meu exercício no ato de criar, os meus lugares, que 

busco manter em constante transformação. 

Aponto para a minha poética em direção ao grupo dos Situacionistas, a 

Internacional Situacionista (IS) foi um movimento internacional de cunho político e artístico 

ativo no final da década de sessenta, que pretendiam utilizar da relação do corpo no 

espaço urbano e a vida cotidiana como forma de arte, questionando que a arte é 

revolucionária ou nada, e gerando uma relação entre arquitetura, corpo e urbanismo e era 

uma forma de inserir a arte na vida de forma efetiva. Os situacionistas propunham que os 

artistas fizessem ações diferentes, que alterassem os caminhos ao perambular pela 

cidade e não reproduzir apenas uma única e mesma função, como um bom exemplo, o 

ato de sair de casa e ir direto ao um ponto de ônibus pelo mesmo caminho cotidiano, a 

ideia proposta era que o artista pudesse ter o ponto de ônibus como objetivo final, mas 

alterasse a forma como chegaria a esse lugar.  

O ato de derivar não é apenas uma forma de estudo, e sim um jogo de 

pensamento, uma forma de compreender o espaço urbano partindo de um olhar 

descontruído, pensar a cidade como uma possibilidade de experimentação, de criação, 
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não identificando a cidade e o urbanismo somo como uma construção fixa de concretos 

ou um deslocamento sem objetivos. 

A arte acompanha a humanidade ao longo da sua trajetória de existência, a pintura 

especificamente foi utilizada até o século XX como forma de representar a história da 

população, da religião e da política de determinado lugar e contexto. Entretanto, com o 

advento da fotografia, a pintura necessita se transformar, já que a fotografia tinha um 

papel muito mais eficaz de formas, era acessível financeiramente e real, ela foi gerada 

como forma de registro e cumpria tal função melhor que a pintura. Assim foi preciso que a 

pintura se reinventasse, com o grupo Impressionista, na rejeição ao tema de dogmas 

religiosos e de fatos históricos. Criou-se um novo valor para a pintura, no advento das 

demais vanguardas do século XX, pode-se ter uma nova função social. Surge a pintura 

abstrata, dos jogos simbólicos. O motivo de pintar se diferencia do compromisso com a 

história e se transforma ao de pintura de observação, de contexto social e político, onde a 

representação não é o foco, mas sim o foco aparece na função de pintar e na 

materialidade. A arte acompanha a transformação do mundo, seus costumes e forma de 

viver. Marco Giannotti aborda em seu texto denominado Breve História da Pintura 

Contemporânea a consciência histórica em realizar a experiência de pintura: 

 

 A história da arte deve ser entendida como algo vivo e em contínuo 
processo de atualização, onde os artistas do passado passam por uma 
reavaliação no presente. É certo que a arte contemporânea faz uma reavaliação 
da própria arte moderna, muitos de seus melhores artistas continuam a 
metamorfosear imagens do passado. (GIANNOTTI, 2009) 

 

Cada vanguarda ao longo do século XX carrega consigo uma característica que a 

faz peculiar em suas buscas e críticas ao meio. A busca pela não representação e sim a 

pintura simbólica, no caso dos impressionistas implicado pelo interesse voltado à matéria 

e a busca pelo ato de pintar ao ar livre. Nesse período os artistas se concentravam nos 

ateliês, já que não havia uma facilidade na fabricação na tinta. Quando a tinta surge os 

impressionistas2 se interessam pela materialidade e pela luz, então se colocam a rua e 

                                                           
2 A principal característica dos artistas impressionistas estava no rompimento com a arte do 

Realismo. Os impressionistas não estavam interessados em temas nobres ou na representação 

fiel da realidade, mas em ver o quadro como uma obra em si mesma. Fundamentavam sua obra 

na expressão da luz e do movimento. As pinceladas soltas eram o principal elemento da pintura. 

As telas eram geralmente pintadas ao ar livre para que o pintor pudesse capturar melhor as 
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começam a pintar observando o próprio fenômeno da rua, e não mais uma paisagem que 

tinham na memória. Artistas como Monet pintam um mesmo lugar mais de vinte e três 

vezes, onde cada tela apresenta uma diferente cor, pois está mudando de acordo com a 

luz do dia, o gesto se expande. A pintura passa a criar uma característica mais abstrata, 

devido à falta de tempo para se dedicar a pinceladas firmes e precisas surge uma mistura 

entre as árvores, as casas, que acabam se confundindo na tela, cria-se um movimento 

colorido, através da cor e do pincel, a imitação da realidade se perde e dá um novo 

espaço para a pintura se reinventar (LÉGER, 1955).  

Nesse momento apresento para mim quais as reflexões que envolvem a palavra de 

invólucro. Invólucro é uma palavra que traduz algo que envolve, que está em volta de 

algo. Na minha poética penso um pouco da complexidade que essa palavra carrega e 

representa, buscando definir esses lugares em que vivemos como algo que envolve o 

corpo, quando cito invólucro urbano como algo a ser descoberto, busco definir os limites 

do lugar que vivemos. Pensando em Pelotas, percorro sempre os mesmos ambientes 

observando uma diferença ou outra entre os dias, os caminhos são os mesmos, na 

maioria dos dias, e os lugares também. Quero compreender como em uma cidade como 

Pelotas criei minha rotina, refletir sobre como cada lugar interfere em meu imaginário e na 

percepção criativa pessoal. Busco observar assim o espaço da minha casa, um invólucro 

que me protege de influências externas, gerando o abrigo possível para minha existência 

posterior no espaço urbano. Na história da arquitetura e urbanismo, há uma vertente que 

sugere a pele arrancada do animal e colocada sobre o corpo como primeira noção de 

lugar, como possibilidade de proteção, posso considerar como uma das primeiras 

demonstrações da palavra invólucro.  

Invólucro também é compreendido como aquilo que costumamos conviver, 

sobreposição de objetos e o que envolve algo ou alguém. Penso agora uma roupa que 

sobrepõe o corpo, as roupas são colocadas em camadas, existe uma ordem para que 

funcionem como o esperado, primeiro a roupa íntima, que cobre a primeira pele do corpo, 

depois uma primeira blusa, com tecido mais leve, geralmente algo como uma camiseta, 

que protege apenas para dias quentes, uma calça, que cobre as pernas e dependendo da 

temperatura a escolha do tecido, podendo ser também uma bermuda, que contém a 

                                                                                                                                                                                                 
variações de cores da natureza, as sombras eram luminosas e coloridas, e o preto jamais era 

utilizado. Na minha poética a pincelada é criada por gestualidade e aparece recorrentes nos 

trabalhos, gestos rápidos que se misturam com a tinta e geram camadas densas de matéria. 
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mesma função da calça, apenas se difere pelo comprimento de tecido, dependendo é 

preciso um casaco, algo para cobrir o resto do braço e possuindo um tecido mais grosso, 

que irá possibilitar guardar a temperatura corporal, por último os sapatos, que cobrem os 

pés e servem para o nosso deslocamento, também construído em camadas, de solado, 

tecido, cadarço, palmilha, esse nos proporciona o conforto, protege nossos pés para o 

conhecimento ao caminhar, seja onde for.  

Outro exemplo de Invólucro vem do campo da biologia, quando considera o corpo 

humano, animal e vegetal. O corpo é inteiramente construído em camadas, possuímos 

células, que possuem núcleos, encontramos no corpo órgãos onde cada um possui a sua 

função e envolve determinados organismos, somos feitos de camadas, possuímos a 

epiderme, a derme, gordura, músculo e osso. Cada um desses possui a sua função 

corporal de sustentação, força, proteção, e se encontra no lugar necessário para a 

sobrevivência do corpo no mundo. Assim como a epiderme é o último invólucro do corpo, 

para mim seria a cidade a última camada de invólucro? 

 No meu trabalho poético vejo esse invólucro mais abrangente. Defino a cidade 

como invólucro do corpo, como algo que envolve o corpo e que possui sua função 

necessária para sobrevivência do indivíduo, vou dissecar essa cidade, colocando e 

constituindo camadas, nesse invólucro que possui limites geográficos, as casas, as ruas, 

as ruinas, os prédios, os estabelecimentos comerciais. Busco saber como dentro disso 

este primeiro invólucro, o corpo, de que forma isso tudo por interferir para a experiência 

de vida e nas relações, o quanto dependemos desse invólucro e esse invólucro depende 

do corpo, a força como a cidade se constrói a partir da carne, como os limites corporais 

definem os espaços, e como é preciso se adaptar a esse espaço para viver, experimentar 

a vida em sociedade. É da que surgem questões que me movem, artistas que utilizo de 

referência, busco apontar para minha poética e compreender como me situo nesse 

contexto atual.  

Me entrego a questionar as formas, as linhas, as cores, as sensações, as texturas, 

a dimensão, a cor, o volume e a luz presentes no trabalho. Quais as diferenças entre elas 

e como para mim esse espaço se diferencia e gera potência através de formas não reais, 

criadas pela humanidade, para definir espaços, limites e fronteiras, seja de lugar, como as 

construções civis, onde moramos e nos resguardamos do mundo exterior, ou de fronteiras 

imaginárias, onde são impostas leis de espaço e de território, lugar onde o ser humano 

demonstra o poder do estado até determinado limite e posterior a ele outro estado toma 
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poder sobre outro lugar, gerando novas leis e novas determinações, essa linha imaginária 

também criada afim de proteger o espaço gerando barreiras que limitam o livre 

deslocamento de um território a outro, uma espécie de ordem e controle.  

Busco compreender o invólucro e aglomeração causado pela sociedade, 

diferenciar a cidade contemporânea da moderna e criar diálogos com as referências a 

partir da poética do invólucro no espaço urbano e no mundo contemporâneo, e onde 

Pelotas se localiza nesse diálogo entre corpo e cidade. Busco compreender a relação do 

corpo no espaço urbano, a partir do deslocamento na cidade, analiso diferentes formas 

presentes na estética da cidade e a analiso como se dão as relações humanas nesse 

espaço. 

A ideia de invólucro vai além da possibilidade de analisar um dessecamento da 

cidade, do espaço ou do corpo como citei anteriormente, mas sim da possiblidade de 

analisar algo de forma construída, pensando que os objetos e as coisas cotidianas ou não 

são criadas de maneira acumulativa, que se agrupa em determinada função, criam-se 

lógicas para a existência de cada conteúdo.  

Na cidade a sobreposição de coisas sobre um mesmo espaço de terra gera acúmulo e 

caos, acúmulo de pessoas em um mesmo espaço gera energia e forma, posso pensar 

que uma cidade é vista de diferentes perspectivas, dependendo do âmbito em que nos 

encontramos nesse lugar, é como pensar que a análise do alto é diferente da visão de 

baixo. Invólucro a partir do espaço urbano vai além de pensar somente que a cidade 

envolve o corpo, também é refletir que forma envolve, se pode ser positivo ou não, e o 

que gera a partir desse envolvimento. Me instigo pelas cores cinzas das construções 

urbanas, as ruas reticuladas das cidades e a verticalização dos prédios cada vez mais 

presente atualmente, o movimento dos carros, o acúmulo das pessoas nas ruas e nos 

lugares, os dias de chuva e a neblina sobre a rua, os postes de luz com cores em amarelo 

e branco que criam sombras quando colocadas sobre a perspectiva dos prédios, a 

sobreposição das linhas dos postes sobre a malha urbana gerada pelo acúmulo de fios 

desordenados, a linha imaginaria que se cria ao se deslocar de um ponto ao outro. A 

memória que vamos ocasionando em cada lugar que percorremos, o reconhecimento no 

outro, o próprio encontro vindo ao acaso de um ser humano com outro, as conversas com 

algum desconhecido em algum lugar também incógnito, me atentar sobre qual a diferença 

de velocidade que você se desloca, e como isso altera a paisagem que estamos 

acostumados a vivenciar na velocidade do deslocar do corpo, também a diferença da 
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velocidade do caminhar para a de um carro, do carro para a velocidade do avião ou de 

um avião para a velocidade de um trem. 

Em Pelotas, poucas quadras da minha residência, está localizado uma linha férrea 

antiga e ainda ativa. Ela é utilizada para transporte de carga e costuma funcionar 

diariamente, em horários diversos ao longo do dia, esse lugar era um ambiente de 

passagem para minha escola passado um pouco a minha infância, na minha fase de 

adolescência, na minha memória lembro de achar curioso aquela linha que se perdia aos 

olhos e que servia como chão para o deslocar do trem, uma linha que levava o trem de 

um lugar ao outro e que não sabia como definir o que estava metros à frente, pois 

conforme o movimento a linha se desfazia de acordo com os quilômetros percorridos por 

ele, o trem passava e deixava a linha e a cidade para trás, mas em busca de atingir um 

novo lugar.  

Até hoje, anos após minha adolescência vivo aqui, e me encontro no mesmo lugar, e 

assim escuto algumas vezes ao dia o som do trem, mesmo que ao longe por estar dentro 

da minha casa, esse som se mantém por um instante por perto e perceptível, mas logo 

menos se perde e o ouvido já não o alcança mais. As linhas fazem parte da minha 

memória de infância, adolescência e também fase adulta, e não somente as linhas de 

qualquer coisa ou lugar, a linearidade presente na cidade, nos objetos urbanos, nos 

prédios, nas ruas, nas linhas de trem, nas escadas, na piscina que frequentava quando 

criança, assim como nos parques também presentes na memória e que frequento até 

hoje.  

Pude perceber ao longo da trajetória que em um primeiro momento, o meu trabalho e 

as inspirações eram da cidade vista de cima, retratadas a partir de fotografias aéreas, de 

mapas ou drones. Contudo, ao longo do processo pude me atentar que meu olhar e 

minha percepção se davam do meu lugar na cidade, ou seja, da vista de baixo para cima, 

lugar onde as construções se tornam superior a mim, e me engolem por possuir uma 

escala maior ao meu corpo, discordante da visão aérea que me coloca por cima desses 

lugares e ambientes, me tornava a partir dessas fotografias superior a eles. A visão 

superior traz outra perspectiva, nessas fotografias é possível observar outras realidades 

que a vista inferior do deslocar nas ruas não possui, pois, parte do andar não se pode 

notar outra experiência visual que não somente a frontal, na maioria das vezes apenas 

fachadas. Com a vista aérea encontro pátios internos, telhados em formas lineares, áreas 

abertas ou cobertas, é como se a privacidade se perdesse na vista superior, lugar esse 
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que é explorado apenas por pessoas que possuem acesso e muito recentemente pela 

fotografia aérea.   

Por não ter acesso ao interior desses espaços, começo a refletir que a casa é um 

invólucro de proteção, um lugar onde se guardam memórias, histórias e rotinas, se 

guardam também objetos, que carregam consigo memória e é nesses conceitos de 

memória dos lugares e das coisas que situo minha poética. Lugar de guardar, de 

aprisionar, proteger e prender. Com a casa criam-se limites, acessíveis ou não, 

conscientes ou não. Os espaços construídos particulares trazem a possibilidade de 

variações, é como se dentro de casa pudéssemos ser donos das vontades e dos desejos 

não precisando discutir ou concordar publicamente, as regras desse espaço são 

denominadas por quem comanda o lugar. Acredito que um dos lugares de maior memória 

afetiva para o corpo seja a própria casa, é lá onde nos concentramos nos detalhes 

pessoais, guardamos objetos de valor e nos protegemos de qualquer ação externa do 

meio urbano, espaço esse que dividimos geralmente com um familiar, onde compartilha a 

rotina, pois compartilhar um espaço é um desafio de sociabilização. De qualquer maneira, 

esse lugar que é a casa se encontra lado a lado com outras casas, outras pessoas, outras 

memórias, mas que se possuem algo em comum, visto que se encontram dentro de um 

lugar maior e superior, que é definido como espaço urbano. As cidades são um acúmulo 

de coisas, de matéria, de construções, construímos prédios lado a lado e assim forma-se 

uma malha urbana que gera caos, é uma mescla de linhas, de proporções, de altos e 

baixos, linhas que se direcionam ao céu. Os volumes dos prédios criam formas não 

regulares na paisagem, o concreto substitui as formas da natureza, as ruas marcam 

limites para o deslocamento, a confusão, o caos, o limite surge. O Cubismo é um 

movimento e vanguarda que abordava sobre o tema, retratavam a natureza em formas 

geométricas em um mesmo plano, renunciavam a perspectiva e utilizavam de cores 

fechadas, como por exemplo, o cinza, preto, branco e o ocre incorporando o imaginário 

urbano em suas obras. Nomes como Pablo Picasso, Paul Gauguin e Paul Cézanné 

compõem o movimento, no Brasil artista como Tarsila do Amaral.  

 Assim como os cubistas busco definir esse meu olhar sobre a cidade e a forma como 

a percebo. Encontro no pensamento do filósofo e curador do projeto artístico Arte/Cidade 

Nelson Brissac Peixoto. Em seu texto, denominado Paisagens Urbanas, reflete sobre a 

cidade de São Paulo e como ele compreende o caos, o acúmulo, as linhas que se 

aglomeram e que formam manchas a partir do seu olhar: 
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Uma cidade, vista do alto, parecendo uma intrincada trama de prédios em 
escombros. Uma mancha urbana quase indistinta que, espalhando-se a partir do 
centro inferior da tela, torna-se crescentemente obscura na direção dos cantos 
superiores devido às camadas de material aplicado. O Olhar mergulha 
vertiginosamente pelos esqueletos retorcidos até o subsolo, de onde parecer 
brotar. Áreas chamuscadas, produzindo uma superfície empastada e cheia de 
sulcos. Em contrapartida, um emaranhado de fios de cobre e outros entulhos 
projeta-se para fora, como que arrancados de suas entranhas. Visão 
desconcertante que parece confundir superfície e profundidade, presente e 
passado. Dificil acreditar, à primeira vista, esse skyline desprovido de signos ou 
pontos reconhecíveis. Algo, porém – talvez a particular textura formada pelo 
aglomerado caótico, pela massa de concreto erguido, uma paisagem saturada e 
opaca [...]. (BRISSAC, 1996, p. 227) 

 

 O ponto dessa minha poética é a configuração urbana, a maneira como a cidade se 

organiza espacialmente, a delimitação das ruas e as linhas presentes no espaço urbano e 

como o corpo reage sendo envolvido por isso. Se eu fosse tentar descrever o sentimento 

seria sufoco. Pelotas entra para mim como inicio para pensar um conceito maior de 

cidade e espaço, essa memória tão afetiva com lugares me acompanha até a fase adulta, 

pude conhecer e descobrir novos lugares e assim novas percepções de lugar, descobri 

cidades muito maiores que Pelotas, e nelas me senti desprotegida e confusa. A imensidão 

dos prédios me consome energia, não consigo me sentir tranquila ou relaxada, a 

sensação é de sufoco e falta de espaço. Sinto necessidade de enxergar o limite da 

cidade, onde tudo aquilo termina. A altura dos prédios me angustia, pensar que em cada 

andar reúne pessoas me dá a sensação de sufoco. A cidade é lugar de criação e fruição, 

preciso me sentir confortável no espaço para perceber esse lugar como possiblidade de 

criar arte. Porém, os espaços que não me sinto confortável utilizo para criar trabalhos que 

demonstram minha insatisfação com esses mesmos lugares, o acúmulo, o caos e a 

desordem na ordem aparecem no meu imaginário de cidade e na minha pintura.  

Nas minhas pinturas exploro a possiblidade de um lugar sufocante, com cores em tom 

pastel, uma paleta fria de poucos tons. Preto, branco, ocre, marrom, cinza. Todos os 

trabalhos giram em torno dessa paleta, é possível observar na malha gerada pela pintura 

o meu imaginário de cidade, como eu me sinto em meio ao espaço urbano. Quando eu 

viajo e me deparo com uma cidade grande como São Paulo o sufoco é o principal 

sentimento que encontro, pois há muita informação a respeito de tudo, os prédios são 

imensos, os lugares estão cheios de pessoas diferentes que praticamente não dialogam 

entre sim, as ruas estão cheias de veículos, de pessoas, de sentimento, enxergo pressa. 
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Me sinto perdida e deslocada, há uma perda de conforto, de tranquilidade, pois perco a 

noção do que acredito como qualidade em um espaço urbano.  

Apresento nas obras uma mescla de todo esse pensamento de lugar, por isso os 

trabalhos são pesados visualmente, com acúmulo de tinta e sobreposição de linhas bem 

marcadas, que se parecem com quadras, com limites de espaço. As cores opacas, mas 

vibrantes que geram um desconforto no espectador, também provocam um sentimento, 

há um estado de movimento na tinta.  

A pintura abstrata é o que mais da conta do que quero dizer sobre cidade, essa 

mescla de acúmulo de cor com as linhas delimitando lugar, sem uma referência de 

realidade ilustram um bom pensamento de caos, estado esse que me encontro ao me 

deparar com cidades maiores em território e população que Pelotas.  

 

Figura 1: Cidade Suspensa. Fonte: Andressa Centeno  
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Figura 2: Cidade Suspensa. Fonte: Andressa Centeno  
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ÁREA TEMÁTICA: 

( ) 1.Morfologia Urbana (x) 2.Cartografia Urbana ( ) 3.Teoria Urbana ( ) 4.Mulher e cidade 

RESUMO: 

A pesquisa estabelece ligação entre a arte urbana e o geoprocessamento, a fim de explorar a 
pluralidade de leituras do espaço urbano do município do Rio Grande/RS, cuja paisagem tem sido 
dominada ubiquamente pela presença dos graffiti. Através do método da cartografia objetiva-se  
mapear essas intervenções artísticas no espaço público, com uso do software de SIG, ArcGIS, 
para realizar análises espaciais a respeito dos graffiti, e do serviço “MyMaps”, do Google, para 
desenvolver e disponibilizar na Web um mapa dinâmico contendo registros documentais e 
fotográficos dos graffiti. Além disso, objetiva-se acrescentar ao mapa dinâmico rotas subjetivas, 
guiadas pelo ponto de vista de personagens fictícios, possibilitando ao usuário explorar a cidade 
sob uma perspectiva transmídia, uma vez que a narrativa dos personagens não se limita a um 
único suporte. Nesse viés, a intersecção entre arte e Geoprocessamento torna possível as 
análises geográficas do ambiente a partir do sensível, contribuindo para o desenvolvimento de 
novas dinâmicas de percepção e apropriação do território. 
 

PALAVRAS-CHAVE: escritas urbanas; cartografias; espaço urbano.  

 

ABSTRACT: 
The research establishes a link between urban art and geoprocessing, in order to explore the 
plurality of readings of the urban space of the city Rio Grande/RS, whose landscape has been 
dominated ubiquely by the presence of graffiti. Through the cartography method, the objective is to 
map these artistic interventions in the public space, using GIS software, ArcGIS, to perform spatial 
analysis on graffiti, and Google's "MyMaps" service to develop and enable on the Web a dynamic 
map containing documentary and photographic records of graffiti. In addition, it aims to add to the 
dynamic map subjective routes, guided by the point of view of fictional characters, allowing the 
user to explore the city from a transmedia perspective, since the narrative of the characters isn’t 
limited to a single media. In this bias, the intersection between art and geoprocessing makes 
achievable the geographic analysis of the environment from a sensible point of view, contributing 
to the development of new dynamics of perception and space appropriation. 
 
KEYWORDS: urban writing; cartography; urban space. 
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INTRODUÇÃO 

O atual modelo de cidade em que habitamos configurou-se em um mecanismo de 

interesse exclusivamente mercadológico, que não prioriza a humanização do espaço e o 

entrelaçamento social. O desenvolvimento de tal modelo reflete o estilo de vida da 

sociedade no mundo contemporâneo, e através dele percebe-se de que forma o 

estabelecimento do sistema capitalista, solidificado pelo processo de globalização, 

contribui para o desenvolvimento de uma sociedade “marcada pela crise existencial e pela 

perda de sentido acerca de sua finalidade humana” (HYPOLITO, 2015, p.13). 

Considerado a partir de toda a evolução técnica da sociedade até a contemporaneidade, 

o sistema capitalista influencia diretamente na organização do espaço e, por conseguinte, 

define e padroniza processos econômicos, culturais e políticos. Conforme Santos (2006, 

p.125), o movimento de unificação intrínseco ao capitalismo hoje alcança seu ápice, 

tornando o sistema comum a todas as civilizações, culturas, sistemas políticos, 

continentes e lugares. 

Assim, inserida nesse panorama, a arte surge nas cidades contemporâneas assumindo o 

papel de resistência, oferecendo novos modos de ser e estar no mundo ao repensar a 

cultura no quadro urbano de uma sociedade que apenas reproduz padrões de forma 

mecânica e involuntária.  

Os movimentos da sociedade, atribuindo novas funções às formas geográficas, 
transformam a organização do espaço, criam novas situações de equilíbrio e ao 
mesmo tempo novos pontos de partida para um novo movimento. Por adquirirem 
uma vida, sempre renovada pelo movimento social, as formas tornadas assim 
formas-conteúdo podem participar de uma dialética com a própria sociedade e 
assim fazer parte da própria evolução do espaço. (SANTOS, 2006, p.69). 

Emergido no contrafluxo da paisagem urbana, caracterizada pela impessoalidade, 

velocidade e individualidade, e entremeado ao caos imagético das cidades - imagens, 

signos e marcas de cunho político ou de consumo, que manipulam e condicionam-, o 

graffiti levanta questões problematizadoras na dimensão cultural em um gesto híbrido de 

expressão e protesto. Através da apropriação do espaço urbano, busca denunciar o 

silêncio frente a uma realidade repleta de desigualdade e preconceito, e redefine as 

funções do espaço, que torna-se palco destas intervenções. 

Segundo Gonçalves (2007, p.20), o graffiti se caracteriza como uma prática social que 

visa expressar o coletivo urbano em sua diversidade e desigualdade. Através deste, a 

relação do indivíduo com a cidade é transformada na medida em que o sujeito é capaz de 

atribuir sentido à arte a partir das sensações acarretadas por este encontro. Desta forma, 

o graffiti modifica a existência cotidiana, acrescentando sentidos e (re)significados, 

afetando os transeuntes ao proporcionar um novo olhar sobre o espaço e descobrindo 

novos modos de habitá-lo. Nesse caminho, como escreveu Barja (2008, p.216) a 

intervenção urbana 

[...] aparece como uma alternativa aos circuitos oficiais, capaz de proporcionar o 
acesso direto e de promover um corpo-a-corpo da obra de arte com o público, 
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independente de mercados consumidores ou de complexas e burocratizantes 
instituições culturais. (BARJA, 2008, p. 216) 

A mutabilidade frequente da paisagem demanda um método para sistematizar 

informações e, nesse contexto, o Geoprocessamento surge como ferramenta para 

investigar os fenômenos nela expressos. De acordo com Ferreira (2014, p.3), “[...] a 

distribuição espacial das pichações pode revelar muito sobre este fenômeno e sobre os 

agentes nele envolvidos, conclui-se que o geoprocessamento e a representação 

cartográfica das singularidades desse universo são ferramentas indispensáveis a sua 

análise.” 

Como casos de estudo serão analisadas as manifestações artísticas inseridas no espaço 

público da cidade do Rio Grande, RS, cuja paisagem tem sido dominada ubiquamente 

pela presença dos graffiti. Diversos eventos e projetos enaltecedores da arte urbana têm 

acontecido no município, como por exemplo o “Meeting of Styles”, evento internacional de 

graffiti que teve início em Wiesbaden, através de seu criador, o grafiteiro Manuel Gerullis, 

que reuniu cerca de cinquenta artistas de dez nacionalidades diferentes em Rio Grande 

nos anos de 2015, 2016 e 2017, além do projeto “Arte na Parada”, promovido pela 

Prefeitura do Rio Grande com o objetivo de humanizar os espaços públicos. 

Serão exploradas a pluralidade de perspectivas e leituras do espaço urbano a partir do 

método da cartografia, o qual após inserido em um Sistema de Informações Geográficas, 

pode possibilitar análises espaciais, a fim de investigar como as escritas urbanas se 

constituem, dispersam, e, de maneira geral, se espacializam na cidade. Especificamente, 

objetiva-se desenvolver uma roteirização destas intervenções urbanas, subjetiva e 

desmontável a cada novo olhar, buscando uma concepção alternativa acerca do turismo e 

trazendo a reafirmação desta arte, uma vez que o graffiti torna a cidade um museu ao ar 

livre. 

Intervenção Urbana  

Para Ferrari (2013, p.89), conceitua-se como intervenção urbana a linguagem artística 

das cidades, que tornam-se plataforma da realização destas obras. Localizada na 

intersecção entre arte e política, a intervenção urbana trata-se de uma potência poética, 

uma linguagem expressiva e explícita, que, através da provocação e da crítica, objetiva o 

questionamento e a reflexão sobre a arte e a sociedade. O mesmo autor (2013), explica 

que a intervenção urbana permite a apropriação de espaços de uso coletivo nas cidades 

das mais diferentes maneiras, admitindo as mais variadas linguagens, como as 

esculturas, performances, happenings, projeções de imagens, graffiti, sticker, lambe-

lambe, entre outras. Para o fim desta pesquisa, destaca-se o graffiti, expressão estética 

recorrente em cidades do mundo inteiro. 

Segundo Lima (2013), ao se referir ao grafitti, aponta que a intervenção urbana se utiliza 

da cidade como uma grande tela de suporte, motivação e até mesmo personagem para 

sua realização, no entanto, por ser um tipo de manifestação livre, não é pertinente buscar 
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definições rígidas do que constitui uma intervenção urbana. Ressalta-se, porém, 

características comuns à maioria das intervenções, salvo algumas exceções, 

[...] como o fato de ser criada espontaneamente, sem ser encomendada ou 
financiada por ninguém, não visar ser comercializada, não ser autorizada pelo 
proprietário da área ou pelos poderes públicos, ter uma duração efêmera, ser de 
autoria anônima e não pertencer ao sistema tradicional das artes e aos espaços 
institucionalizados.  (LIMA, 2013, p. 14) 

A duração efêmera é uma característica marcante dessas intervenções artísticas urbanas, 

pois da mesma forma que surgem repentinamente, podem ser removidas da mesma 

maneira. Como explica Lima (2013), a intervenção  urbana, por se tratar de uma forma 

democrática de comunicação, está exposta à qualquer destino: pode ser removida pelo 

proprietário do local ou pelas autoridades, sofrer outro tipo de intervenção por parte de 

outro artista, o suporte onde foi realizada pode deixar de existir ou o artista pode ser 

flagrado durante a sua realização e ser obrigado a abandonar a obra incompleta.   

A autoria das intervenções, frequentemente anônima, é outra característica importante 

desse tipo de manifestação. De acordo com Lima (2013), grande parte das intervenções 

são feitas anonimamente devido a seu caráter ilegal e à recusa ao sistema 

institucionalizado das artes, em que bens simbólicos são transformados em mercadorias 

que possam atender o mercado massificado. Assim, uma vez que o artista não objetiva 

receber dinheiro por sua obra, não há a necessidade de vincular seu nome a ela. 

Segundo Barja (2008, p.217), 

Essa tendência em ‘desmusealizar’ a obra de arte, tornando-a interativa com 
manifestações culturais de outra linguagem ou natureza, ocupando espaços 
públicos e abertos, rediscute modelos canônicos impostos à arte pelo sistema da 
tradição museológica. (BARJA, 2008, p.217) 

Entretanto, conforme Lima (2013), existem alguns artistas de intervenção urbana que 

passaram a integrar o sistema formal das artes, como é o caso da dupla de grafiteiros Os 

Gêmeos, cujas obras, reconhecidas e apreciadas nacional e internacionalmente, foram 

expostas em museus e galerias de diversos lugares do mundo inteiro. Por outro lado, o 

mesmo autor (2013) explica que, devido ao anonimato de algumas obras, elas são 

atribuídas a determinados artistas de acordo com o estilo ou a técnica empregada. 

Exemplo disso é o inglês Banksy que, embora renomado mundialmente, é um artista 

sobre o qual não se conhece a verdadeira identidade. As obras de Banksy, de acordo 

com o filme documentário ‘Saving Banksy’ (2007), são alvo de uma captação de obras de 

arte multimilionária e internacional, por isso, o mercado das artes acaba por apropriar-se 

de suas obras, removendo pinturas de espaços públicos sem a permissão do artista para 

serem vendidas em casas de leilão, galerias e feiras de arte de luxo, ou seja, o mercado 

se apropria de obras que, inicialmente, foram idealizadas com o intuito de oferecer uma 

forma democrática e pública de manifestação artística, e as transforma em mercadorias 

às quais o acesso é delimitado às classes mais altas. Manifestação artística essa que, 
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fora das paredes de galerias, museus e feiras de arte de luxo, é considerada, muitas 

vezes, vandalismo pelo público em geral. 

 

Histórico do graffiti no Brasil e no mundo 

Para Hypolito (2015), a prática do graffiti se fez presente como produtor de cultura durante 

toda a história da civilização. Nas palavras de Lima (2013), “a prática humana de intervir 

artisticamente em espaços comuns acompanha a própria origem da humanidade”. O 

termo graffiti, do grego graphéin, significa escrever, e foi adotado pelos romanos para 

referir-se às escritas em carvão sobre paredes. De acordo com Lima (2013), na Era Pré 

Histórica , surge a primeira forma de intervenção artística de que se tem registro: os 

primeiros indícios da arte rupestre (Figura 1), baseada principalmente nas pinturas, 

desenhos ou representações artísticas gravadas nas paredes rochosas e interiores de 

cavernas. 

 

Figura 1: Bisão, Pintura Rupestre, Caverna de Altamira, Espanha. C.13000 a.C. Fonte: Portal da Arte (s/d). 

Como explica Hypolito (2015), durante o Renascimento, em meados do século XVI, na 

Europa, a arte de pintar sobre as paredes ressurge através dos afrescos (figura 2), pintura 

realizada em murais a base de gesso ou argamassa. No entanto, foi apenas no século 

XX, durante o Movimento Muralista Mexicano (figura 3), que a pintura mural passou a ter 

como objetivo defender ideais revolucionários e problematizar questões sociais, buscando 

romper com a arte acadêmica e promovendo o engajamento na arte e o alcance social. 
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Figura 2: Capela Sistina, Afresco, Michelangelo, Vaticano, 1508- 1541.Fonte: Cultura Genial (s/d). 

 

Figura 3: Diego Rivera – Sueño de una tarde dominical en la Alameda, Pintura Mural , Cidade do 

México,1947. Fonte : HYPOLITO (2015). 

Na década de 1960, durante o Movimento da Contracultura, a arte em murais foi 

resgatada, porém usando tintas spray para escrever nos muros da cidade, a fim de 

protestar contra o sistema cultural hegemônico instituído no mundo ocidental. Nos 

Estados Unidos, o graffiti surgiu fortemente atrelado com o movimento Hip-Hop, pela 

primeira vez com o caráter de denúncia social das classes menos favorecidas como o 

conhecemos hoje. Segundo Rose (1994), o Movimento Hip-Hop surgiu em meados dos 

anos 1970, nos bairros de população predominantemente negra de Nova Iorque, em um 

momento de crescimento urbano e de encolhimento do crescimento industrial das 

grandes cidades norte-americanas, com impactos negativos sobre a população afro-

americana e hispânica. Então, o movimento se desenvolveu “como ‘cultura de rua’ e como 

forma de articulação das vozes oprimidas e marginalizadas dos jovens residentes em 

bairros periféricos" (WELLER, 2011, p.23). 

Nesse momento de resistência política e cultural do Movimento Negro, surgem as 

manifestações artísticas marcadas pelo Hip-Hop; De acordo com Silva (2014), na música 

surgem o soul, o funk e, posteriormente, o rap, que exerceram um papel central no 

desenvolvimento das lutas negras pela comunicação de informações, organização da 

consciência e articulação das formas de subjetividade exigidas pela atuação política, e na 

dança, o break dance, breaking ou break, cujas coreografias passaram a ter como função 

política acabar com a violência de rua. De acordo com Silva (2014), assim como a música 



Anais do Encontro Internacional Cidade, Contemporaneidade e Morfologia Urbana 2018.

 

67 
 

e a dança, escrever e desenhar em muros e paredes progressivamente se firmou como 

elemento expressivo da cultura hip-hop emergente. O graffiti surgiu, inicialmente, como 

tag (assinatura) e passou a dominar ubiquamente os muros e trens do metrô nova-

iorquinos. Prosser (2010) explica que o graffiti, em seus vários níveis de complexidade, 

constitui uma arte mural ou parietal, executados diretamente sobre muros e paredes, 

entre outros suportes do mobiliário urbano, se ligam à arquitetura e ao espaço público em 

uma espécie de apropriação territorial. 

Paralelamente ao movimento Hip Hop dos Estados Unidos, os primeiros indícios do graffiti 

como forma de protesto no Brasil foram registrados em meados dos anos 1960, durante a 

Ditadura Militar (1964-1985), como afirma Diniz (2015). Emblemáticos escritos eram 

espalhados pelas cidades, como a famosa frase de protesto “Abaixo a Ditadura” (figura 4) 

ou “Cão Fila KM 26”, do autor Antenor Lara Campos, dono de canil e criador de cães da 

raça fila, um dos precursores da pichação moderna que inspirou novos pichadores a 

assinar muros e paredes em busca de reconhecimento e resistência. Como explica o 

fotógrafo Choque, no documentário PIXO (2009), 

A primeira pichação no Brasil é a pichação política contra a ditadura que começou 
na década de 60, que era o típico ‘abaixo a ditadura’ e onde o cunho era só 
político, não tinha a preocupação estética com as letras, era uma estética legível 
para qualquer alfabetizado ler. Depois da pichação da ditadura, que é a pichação 
política, vieram as pichações poéticas que como o próprio nome diz são frases 
poéticas. No começo da década de 80, sendo um desdobramento do movimento 
punk, que também era pichação de cunho político, vem a pichação de São Paulo 
que é um pouco mais focado no ego no pichador. O precursor foi o ‘cão fila Km 
26’, que não foi um pichador como a gente conhece hoje em dia, ele era dono de 
um canil que vendia cão fila e saiu espalhando pela cidade inteira essa pichação 
‘cão fila Km 26’. (CHOQUE, In: Filme Documentário PIXO, 2009) 
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Figura 4: Abaixo a Ditadura. Fonte: Memórias da Ditadura (s/d) 

No entanto, o graffiti só foi popularizado no Brasil no início de 1980, na região 

metropolitana de São Paulo (WELLER, 2011), onde artistas como Os Gêmeos, Eduardo 

Kobra, Nunca e Nina Pandolfo, hoje conhecidos mundialmente, iniciaram a sua trajetória. 

O graffiti, então, surge nos anos 80 influenciado fortemente pelo Movimento Hip Hop de 

Nova York. Como explica Diniz (2015), sob a luz do pensamento de Spinelli (2007), 

A partir dessas influências, desenvolveu-se uma forma de pichação legitimamente 
brasileira, que incorporou traços culturais locais, tendo a sua função ressignificada 
e a sua estética corrompida. A ação que antes era empregada como instrumento 
de protesto contra o sistema vigente, tornou-se, paulatinamente, uma complexa 
forma de comunicação simbólica, eivada de mensagens discerníveis apenas aos 
iniciados. Os pichadores brasileiros deixam as suas marcas pessoais de modo 
isolado ou associado àquelas dos grupos aos quais se encontram vinculados. 
Afinal, “o crew”, também conhecido como “bonde” ou “coletivo”, é o fator de 
coesão. A assinatura do nome do crew ao lado da firma individual identifica o 
assinante a um grupo, a um estilo e a uma região da cidade. (DINIZ et al, 
2015,p.89) 

A singularidade das manifestações de São Paulo transformou a cidade em um “agente 

verticalizador das letras” (CHOQUE, 2009) que deu origem a uma forma única de 

expressão: o pixo. Até então, não existia distinção entre graffiti e pichação, -tal distinção é 

exclusivamente brasileira-,  pois eram igualmente ilegais. Em 2011, porém, foi sancionada 

a Lei Federal 12408/2011 que alterou o art. 65 da Lei Federal 9.605, de 12 de fevereiro de 

1998, para descriminalizar a prática de graffiti, desde que realizada com consentimento, 

permitindo que fosse considerada, a partir daí, como manifestação artística. 

Características Estéticas e Estilos 
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Embora a limiar entre o graffiti e a pichação seja flexível e contestável, a principal 

distinção entre as duas manifestações artísticas urbanas é a forma como são realizadas, 

sem adentrar questões como a autorização da realização da obra pois, como falado 

anteriormente, a diferenciação legal entre pichação e graffiti existe apenas no Brasil. O 

graffiti é “uma modalidade de expressão estética anárquica, sem territórios pré-fixados e 

que não exclui a pichação, mas que pode se diferenciar dela como prática urbana” 

(FURTADO, 2007). O graffiti se difere da pichação por ter como objetivo um resultado 

mais elaborado e preocupado com questões técnicas e compositivas, já a pichação é 

descrita por Silva (2011) como puramente traço, ideógrafos monocromáticos, 

representações variadas do alfabeto pouco ou altamente deformadas, de modo 

intencional. 

Apesar da importância de salientar os inúmeros critérios que engendram a fronteira entre 

essas duas formas de intervenção artística urbana, cabe ressaltar que, para o fim dessa 

pesquisa, não interessa delimitar uma distinção inflexível entre elas, até mesmo porque 

essa é uma problemática questionável. 

Nesse contexto, as questões técnicas e compositivas inseridas no cenário do graffiti se 

ramificam em diversos estilos e plurais características estéticas, sendo as principais 

delas: 

A Tag é o estilo mais comum de grafia da pixação, faz uso de traços retos ou angulosos, 

e se referem, quase sempre, à denominação de um grupo de jovens ou ao apelido de um 

pixador individual. A tag (figura 5) está relacionada ao ego do grafiteiro, à busca por 

reconhecimento, e às competições realizadas entre as crews (grupo de grafiteiros), pois 

quanto mais letreiros com seu logo existirem na cidade, mais reconhecimento terá 

(HYPOLITO, 2015). 

 

Figura 5: Tag sobre fachada de prédio. Centro, Rio Grande/RS. Fonte: do autor, 2018. 

O Bomb (figura 6) é uma técnica de desenho, com letras desenhadas de forma rápida, 

mas com contorno, arredondadas simulando volume à escrita (FURTADO, 2007). Ao 

contrário de uma Tag, possui elementos da composição, como preenchimento, traço, 

sombra, brilho, textura e contorno geral. 
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Figura 6: Graffiti Bomb sobre muro.  Getúlio Vargas, Rio Grande/RS. Fonte: do autor, 2018. 

O Wild Style (figura 7) é um estilo de graffiti em que ocorre uma combinação de linhas e 

cores muito elaborada. É reconhecido através da forte estilização das letras, que o tornam 

praticamente ilegível, além das características letras grandes, em formas de seta, com 

estilo agressivo, entrelaçadas e muito coloridas  (FURTADO, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 



Anais do Encontro Internacional Cidade, Contemporaneidade e Morfologia Urbana 2018.

 

71 
 

 

Figura 7: Graffiti Wild Style sobre muro. Getúlio Vargas, Rio Grande/RS. Fonte: do autor, 2018. 

O Throw Up (figura 8), ou Vomitado, é um estilo de graffiti sem muito refinamento de 

desenho e utilizando no máximo três cores de spray e um rolinho para contornos 

(FURTADO, 2007). É simples, porém, mais elaborado que a tag. Sua execução rápida, na 

maioria das vezes, está ligada à prática ilegal da atividade. 

 

Figura 8: Graffiti Throw Up sobre muro. Centro, Rio Grande/RS. Fonte: do autor, 2018. 

O Persona (figura 9), ou personagens, é um estilo de graffiti que toma as mais variadas 

formas, como personagens de histórias em quadrinhos ou ligados ao movimento Hip Hop 

(SAVARESE, 2013). 
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Figura 9: graffiti Persona sobre muro. Bairro Getúlio Vargas, Rio Grande/RS. Fonte: do autor, 2018. 

Cartografias artísticas 

Em um panorama onde a noção de cidade transformou-se em uma ferramenta de lucro e 

atração de turistas através de processos de museificação e espetacularização urbana , é 

oferecida uma negação a todos esses processos por meio da crítica urbana situacionista. 

Segundo Jacques (2003), a Internacional Situacionista (IS), grupo de artistas, pensadores 

e ativistas “que surgiu em 1957 e se manteve atuante até o início da década de 70” 

(DIAS, 2007,p.37), se opõe a patrimonialização desenfreada, a gentrificação das áreas e 

a transformação das cidades em um receptáculo de turistas, processos que visam 

somente a espetacularização mercantil urbana. De acordo com Jacques (2003), o 

pensamento situacionista estaria então baseado na construção de situações vividas por 

seus construtores, estimulando-os a romper com a passividade da sociedade e interferir 

no meio urbano, e, assim, transformar a vida cotidiana. 

Segundo Jacques (2003), a crítica situacionista baseou-se na ideia do urbanismo unitário 

para pôr em dúvida a transformação das cidades em espetáculos urbanos estáticos, pois 

o urbanismo unitário propõe experiências efêmeras de apreensão do espaço urbano 

através da proposta de novos procedimentos, como a psicogeografia, que, por sua vez, é 

o estudo dos efeitos do meio geográfico que agem diretamente sobre o comportamento 

afetivos dos indivíduos, transformando a cidade em um “texto que comporta múltiplas 

traduções, porque seus traçados mostram-se como apropriações espaciais, como 

aventuras de viagem, viagem aberta para a experiência da alteridade.” (KIRST, 2003). A 

psicogeografia seria então, de acordo com Jacques (2003), uma geografia afetiva, 
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subjetiva, que buscava cartografar os diversos comportamentos afetivos através do 

caminhar pela cidade. 

Para Rolnik (2006), a cartografia - diferentemente do mapa, que é uma representação de 

um todo estático, é um desenho que acompanha e se faz ao mesmo tempo que os 

movimentos de transformação da paisagem. Segundo a mesma autora (2006), a 

cartografia acompanha os movimentos invisíveis e imprevisíveis da paisagem, seus 

acidentes e mutações, que transformam, imperceptivelmente, a paisagem vigente. 

O termo “cartografia” utiliza especifidades da geografia para criar relações de 
diferença entre “territórios” e dar conta de um “espaço”. Assim, “cartografia” é um 
termo que faz referência a ideia de “mapa”, contrapondo à topologia quantitativa, 
que categoriza o terreno de forma estática e extensa, uma outra de cunho 
dinâmico, que procura capturar intensidades, ou seja, disponível ao registro do 
acompanhamento das transformações decorridas no terreno percorrido e à 
implicação do sujeito percebedor no mundo cartografado. (KIRST, 2003, p.92) 

Assim, o ato de cartografar a paisagem desencadeia o processo de desterritorialização3, 

provocando-nos a construir e experienciar situações - novos encontros e acontecimentos -

. De acordo com Pinho (2017), as diversas experiências proporcionadas pelo processo de 

cartografar o espaço nos reterritorializam, mudando os perceptos e afectos4 ao caminhar. 

Portanto, a cartografia poética das intervenções artísticas da cidade exerce a 

possibilidade de experienciar o território a partir do sensível, proporcionando-nos 

redescobri-lo e contribuindo para acrescentar novos sentidos a existência cotidiana, 

montar e desmontar os modos de ser e habitar o espaço, ou seja, territorializar e 

desterritorializar esses modos. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a realização deste trabalho, serão necessários os seguintes materiais e 

equipamentos: 

-GPS; 

                                                           
3 Para Deleuze e Guattari (1992), vivemos em uma dinâmica de ritornelo, marcada pelos 

processos de territorialização, desterritorialização e reterritorialização, que consistem em formar 

territórios, em abandoná-los e refazê-los. “Cada um procura um território para si, suporta ou 

carrega desterritorializações e se reterritorializa sobre qualquer coisa, lembrança, fetiche ou 

sonho” (DELEUZE, GUATTARI, 1992,p.90). O território, sob a perspectiva de Deleuze e Guattari 

(1992), “equivale a um lar”. 

4 “Os perceptos não são percepções, são independentes do estado daqueles que os 

experimentam. Os afectos não são sentimentos, transbordam a força daqueles que são 

atravessados por eles. As sensações, perceptos e afectos, são seres que valem por si mesmos e 

excedem qualquer vivido” (DELEUZE, 1992,p.213) 
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-Bloco de anotações; 

-Trena; 

-Câmera fotográfica; 

-Software de SIG ArcGIS; 

O método consiste em 10 etapas. São elas: 

1)Levantamento dos dados com o uso de GPS. 

O levantamento de dados é feito com coleta in loco e através de entrevistas. In loco são 

coletadas as coordenadas de cada ponto através do GPS de Navegação, é realizado o 

levantamento fotográfico dos graffiti, o levantamento de área da superfície grafitada e, por 

fim, as entrevistas com os grafiteiros, para esclarecimento e complementação de 

informações sobre o tema da pesquisa. 

2)Georreferenciamento dos dados. 

O Georreferenciamento dos dados consiste em estabelecer aos pontos um sistema de 

coordenadas geográficas e um DATUM em comum entre eles. Nesse caso, serão 

utilizadas coordenadas UTM e DATUM WGS84. 

3) Geração do banco de dados. 

Para desenvolver o banco de dados com as informações dos pontos, é necessário 

organizá-los em uma tabela do software Excel, onde serão imbuídos os atributos de cada 

ponto, são eles: 

Atributo Descrição Variável 

Nome atributo correspondente ao 
nome do graffiti, se estiver 
presente na obra. 

textual/numérica 

Autor atributo correspondente ao 
nome do artista do graffiti, 
se a assinatura estiver 
presente na obra. 

textual/numérica 

Estilo atributo correspondente ao 
estilo do graffiti (exemplo: 
Bomb, Wild Style…) 

textual 

Suporte atributo correspondente ao textual 
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tipo de superfície onde se 
encontra o graffiti. 

Data atributo correspondente à 
data em que o graffiti foi 
realizado, se estiver 
presente na obra. 

numérica 

Cor atributo correspondente à(s) 
cor(es) do graffiti, se a obra 
é policromática ou 
monocromática. 

textual 

Estado atributo correspondente ao 
estado de conservação em 
que se encontra o graffiti. 

textual 

Coordenadas atributo correspondente às 
coordenadas dos pontos, 
coletadas através do GPS.  

numérico 

Fotografias atributo correspondente às 
fotografias dos graffiti. 

hyperlink 

Tabela 1: atributos dos pontos dos graffiti. Fonte: do autor, 2018. 

4) Realizar análises espaciais a respeito dos graffiti utilizando o software ArcGIS. 

 As análises espaciais serão realizadas a fim de investigar como se manifesta o 

fenômeno dos graffiti no espaço urbano riograndino. Assim, serão realizadas análises de 

Kernel, para verificar onde ocorrem maiores concentrações de graffiti ou de tipos de 

graffiti e assim possibilitar a reflexão sobre a existência ou não de padrões, além de 

análises estatísticas simples com base nos quantitativos de alguns atributos levantados. 

5) Desenvolvimento do mapa dinâmico através do serviço disponibilizado pelo Google, 

MyMaps. 

 Para desenvolver o mapa dinâmico através do MyMaps, deve-se inserir os pontos, 

salvos no formato .kmz, na plataforma em “adicionar camada”. Assim, os pontos serão 

espacializados no mapa. Em seguida, será associado a cada ponto a sua fotografia 

correspondente, coletada durante o levantamento fotográfico. 

6) Criação de personagens fictícios e construção de narrativas através de oficinas. 

 Etapa em que ocorre a seleção dos personagens, personificados a partir dos muros 

da cidade, e a construção de suas narrativas através de oficinas. Durante as oficinas, o 

grupo será responsável por “dar vida” aos personagens e levá-los para explorar a cidade 

e seus escritos urbanos. 
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7) Desenvolvimento de rotas 

 A seleção da rota a ser percorrida será definida pelo personagem, com coleta de 

afectos e perceptos durante a caminhada e a definição de pontos de parada e de início e 

fim. Será utilizada a ferramenta “MyMaps” para desenvolver as rotas, que possui um 

recurso específico para definir rotas e seu destino.  

8) Disponibilizar o mapa dinâmico na Web.  

 Para disponibilizar o mapa dinâmico na Web, é necessário que as configurações de 

compartilhamento estejam definidas para “público na web”, assim, qualquer pessoa pode 

visualizar o mapa dinâmico. Em seguida, é possível disponibilizar o mapa dinâmico 

através de um link ou incorporá-lo em um site.  A publicação do mapa na web permite que 

o público interaja com o produto resultante do trabalho, oferecendo novas perspectivas 

sobre trajetos já conhecidos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Até então, foram realizadas três saídas de campo em que foram cartografados os graffiti 

do Porto do Rio Grande e uma porção dos graffiti dos bairros Getúlio Vargas e Centro. O 

processo de percorrer a cidade cartografando os graffiti proporcionou o encontro com dois 

grafiteiros, o Senora e o Ene3, que mostraram-se dispostos a auxiliar na pesquisa. A 

partir desses encontros, surgiu a ideia de realizar entrevistas com os grafiteiros, a fim de 

expor uma perspectiva sobre o graffiti além da acadêmica, e proporcionar um local de fala 

a um olhar mais intimista, que possui contato direto com esse tipo de intervenção urbana. 

A partir do levantamento de dados realizado durante as saídas de campo, foi possível 

compor um banco de dados dos graffiti com os atributos propostos, além do 

desenvolvimento de um mapa temático e um mapa de densidade dos graffiti coletados até 

o momento.  

 

Figura 10: Banco de dados dos graffiti. Fonte: do autor, 2018. 
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Figura 11: Mapa Temático dos graffiti. Fonte: do autor, 2018. 
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Figura 12: Mapa de densidade dos graffiti. Fonte: do autor, 2018. 

Além disso, foi realizada a oficina de criação de personagens fictícios e construção de 

narrativas, em que os onze participantes foram instigados a personificar um graffiti da 

cidade, ou seja, atribuir-lhe uma personagem. Em seguida, os participantes foram 

provocados a explorar a cidade através da perspectiva da personagem criada, marcando 

pontos para construir uma rota subjetiva ao mesmo tempo em que é delineada uma 

narrativa com início, meio e fim para a trajetória dessa personagem ao longo da cidade. 

Assim, a finalidade da prática era que os participantes experimentassem uma nova 

maneira de percepção do território ao cartografar o espaço urbano a partir do sensível, 

transformando os perceptos e afectos ao caminhar, proporcionando uma redescoberta de 

trajetos já conhecidos e uma ressignificação do sentido da existência cotidiana. Uma das 

rotas produzidas na oficina foi protagonizada pelo seguinte graffiti: 
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Figura 13: Graffiti Persona sobre muro. Bairro Centro, Rio Grande/RS. Rio Grande/RS. Fonte: do autor, 

2018. 

A personagem atribuída ao graffiti supracitado foi a de um menino da periferia, Froid, de 

17 anos, marginalizado pela sociedade. Assim, sua forma de rato é, na verdade, uma 

metáfora à marginalização sofrida por Froid, por isso é visto como um rato pelas pessoas. 

Em sua narrativa, o personagem passa por diversas dificuldades marcadas pela 

desigualdade social e ao longo do trajeto, ele realiza reflexões acerca de sua existência e 

sua relação com o meio urbano. A rota do personagem foi realizada no software Google 

Maps e, posteriormente, espera-se disponibilizá-la em um mapa dinâmico, contendo 

registros fotográficos e a narrativa em cada ponto da rota subjetiva. 

Assim, utilizando o Geoprocessamento como ferramenta para desenvolver um 

mapeamento dos graffiti no município do Rio Grande/RS, objetiva-se disponibilizar para o 

público o convite de explorar e descobrir novos espaços da cidade, pois a arte urbana 

muitas vezes passa despercebida pelas pessoas, absortas em sua rotina. A simples 

percepção desses espaços pode ressignificar a existência cotidiana ao proporcionar 

novos modos de habitar a cidade. Além disso, objetiva-se ampliar o reconhecimento e a 

valorização da arte e dos artistas locais, bem como amenizar olhares preconceituosos 

sobre a arte urbana. 
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ÁREA TEMÁTICA: 

( ) 1.Morfologia Urbana (x) 2.Cartografia Urbana ( ) 3.Teoria Urbana ( ) 4.Mulher e cidade 

RESUMO: 

Os mapas sempre estiveram presentes em nossas vidas, utilizados para orientar, guiar ou ainda 
numa tentativa exploratória de um novo território. Com o cenário cada vez mais complexo e 
heterogêneo das cidades contemporâneas, entra a necessidade da criação de novos mapas, ou 
melhor, de anti-mapas. A cartografia urbana como método investiga particularidades diversas 
difíceis de retratar na cartografia tradicional, procura registrar a subjetividade de um espaço, de 
que maneira ele é ocupado, por quem, como ele é explorado. Deste modo, buscou-se retratar as 
percepções que mais se aproximam da realidade nas cidades-gêmeas da linha de fronteira Brasil 
– Uruguay. Com a análise dos mapas produzidos a partir da travessia, pode ser observada a 
multiplicidade, diferenciação e heterogeneidade de cada cidade, contribuindo para o 
desenvolvimento de ações e políticas públicas que visem a qualificação urbana destes espaços 
comuns aos dois países. 
 

PALAVRAS-CHAVE: cartografia; fronteira; travessia; ética; espaço público.  

 

ABSTRACT: 

Maps have always been present in our lives, used to guide and also as an exploratory attempt of a 
new territory. With the increasingly complex and heterogeneous scenario of contemporary cities, 
there is a need to create new maps, or rather anti-maps. Urban cartography as a method 
investigates diverse features difficult to portray in traditional cartography, seeks to record the 
subjectivity of a space, in what way it is occupied, by whom, how it is explored. Thereby, an 
attempt was made to depict the perceptions which are closer to reality in the twin cities of the Brazil 
- Uruguay border line. From the analysis of the maps produced during the border line crossing, it is 
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possible to observe the multiplicity, differentiation and heterogeneity of each city, contributing to 
the development of actions and public policies aimed at the urban qualification of these spaces 
common to both countries. 
 

KEYWORDS: cartography; frontier; crossing; ethics; public space.   

INTRODUÇÃO 

O ensaio busca enaltecer e divulgar novas estratégias de apreensão do espaço urbano 
contemporâneo, compreendendo as dificuldades enfrentadas por Arquitetos e Urbanistas 
em expressar, tanto ética como esteticamente, a multiplicidade e heterogeneidade dos 
fenômenos urbanos. As pesquisas no campo da Arquitetura e Urbanismo enfrentam 
muitos desafios ao tentar “representar a realidade” no intuito de interpretar, planejar ou 
intervir em contextos urbanos. O processo de captura envolve inúmeros fatores, uma vez 
que a cidade é constituída tanto de elementos técnicos (físicos) como relacionais 
(humanos). Não se pode negar que a crescente evolução da tecnologia facilite a 
sistematização dos dados, com softwares cada vez mais avançados, no entanto, 
questiona-se a aplicabilidade e relevância de informações que podem ocasionar em 
comunicações incompletas, tendenciosas ou que lesem a construção ética. 

Em uma recente investigação sobre o uso/ocupação dos espaços públicos na linha de 
fronteira das cidades-gêmeas da Fronteira Brasil-Uruguay (Chuí-Chuy, Jaguarão-Rio 
Branco, Aceguá-Aceguá, Santana do Livramento-Rivera, Barra do Quaraí-BellaUnión e 
Quaraí-Artigas)5, foi necessário repensar as metodologias e procedimentos 
metodológicos que possibilitassem abraçar a complexidade deste território. As fronteiras, 
em um contexto latino americano, e principalmente, brasileiro, enfrentam o paradoxo entre 
o abandono do Estado – tanto financeiro como político - e a complementariedade (às 
vezes, sobrevivência) e desejo de integração com o país vizinho. Atentando ao fato de 
que as informações coletadas na fronteira correspondem ao “Território de Segurança 
Nacional”, ou seja, é preciso cautela em quais dados serão divulgados para que não 
comprometam a vida urbana e/ou prejudiquem acordos políticos internacionais, 
novamente envolvendo questões de cunho ético.  

Apresentado o cenário, o grupo de pesquisa optou pelo método da cartografia urbana, 
amparado pelos procedimentos: da pedagogia da viagem, entrevista de manejo 
cartográfico, autofotografia, produção de vídeos e mapas cartográficos. Sendo este último 
o destaque e dedicação do presente artigo. 

A produção dos mapas é uma linguagem bastante difundida no meio acadêmico e 
profissional dos Arquitetos e Urbanistas. Desde a leitura e compreensão de determinado 
contexto urbano até a produção de novos mapas para enfatizar, comprovar, analisar 
dados urbanísticos ou mesmo usos, atividades e desenvolvimento de uma área 
específica. No entanto, é preciso cautela no manuseio de algumas informações, pois os 
mesmos mapas que pontuam dados de uso do solo, podem identificar também áreas de 

                                                           
5Projeto de pesquisa realizado no Laboratório de Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade Federal de Pelotas, intitulado como “Travessias na linha de fronteira 

Brasil - Uruguay: controvérsias e mediações no espaço público de cidades-gêmeas”, financiado 

pela FAPERGS, tendo iniciado os trabalhos em março de 2018 com prazo até março de 2021, sob 

coordenação do prof. Dr. Eduardo Rocha. 
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ocupação irregular ou registrar atividades comerciais ilegais, ou seja, mapas que podem 
denunciar ou prejudicar situações de vulnerabilidade social, dependendo de quem tem o 
domínio desta informação. Por esses motivos é preciso questionar: Para quem e porque 
se produz os mapas? Qual a intenção da pesquisa, a quem deseja atingir?  

A pesquisa em questão quer entender os acontecimentos no espaço público da linha de 
fronteira Brasil-Uruguay. Quem ocupa esse espaço? Quais são os principais usos nos 
lugares públicos? Como é a vida urbana nos parques, largos, avenidas, que fazem parte 
de uma fronteira? Ao percorrer a linha de fronteira Brasil-Uruguay, há diferença ou 
semelhança entre as cidades-gêmeas? Teria este espaço público fronteiriço alguma 
diferenciação/potência de outros espaços públicos de cidades não-fronteiriças?  

A produção destes mapas acontece na própria imersão e experiência corporal deste 
espaço urbano. O método da cartografia urbana pensa o espaço público como produtor 
de subjetividades sempre em processo, utilizando análises da morfologia urbana, das 
análises de conteúdo e da própria cartografia para produzir mapas mais sensitivos e 
próximos da vivência local. Mapas que não têm a intenção de abarcar a totalidade dos 
eventos, mas que percebem a potencialidade e a vida urbana nas microrressitências 
cotidianas, gerando novas pistas.  

Com isso, a pesquisa propõe um estudo sobre a linha de Fronteira Brasil-Uruguay, 

aproximando as teorias do urbanismo contemporâneo e da filosofia da diferença. O mapa 

da filosofia é a análise teórica da sobreposição dos mapas morfológicos e cartográficos, e 

busca através de um relato sensível da caminhada, atravessar fronteiras e estabelecer 

um território do meio, dos devires, das diferenças e das intensidades (RESENDE, 2018). 

Aqui entra a importância da caminhada como fator determinante no processo, o ato de 

caminhar é estar atento, receptivo a subjetividades. O antropólogo britânico Tim Ingold 

(2005) estabelece a relação do sujeito com o ambiente, onde a construção do 

conhecimento acontece a partir de práticas cotidianas locais. Estabelece-se nesse 

instante a bagagem e vivência trazida pelos sujeitos (arquitetos e urbanistas) que 

caminham pela cidade. Mapear, relatar, explorar esses espaços de acordo com a própria 

percepção do ambiente, imersos no território, onde se estabelecem questões éticas e 

políticas que são evidenciadas em cada mapa elaborado pelo caminhante errante. 

Portanto, ao pensar em projetos que contemplem os espaços públicos da linha de 
fronteira, devem ser respeitadas as singularidades de cada território, cultura, história, 
costumes. Cabe aos órgãos públicos agirem conforme a ética profissional, refletindo 
especificamente a respeito da essência das normas, valores, prescrições e exortações 
presentes em qualquer realidade social. 

CARTOGRAFIA URBANA: O MÉTODO 

A essência da palavra cartografia faz referência a mapas. São técnicas de representação 
de um espaço ou território, com a proposta de comunicar uma informação. Para John 
Brian Harley (1991) o desejo de demonstrar o espaço através de mapas sempre esteve 
presente na mente humana. Tradicionalmente conhecemos mapas físicos, que 
representam as formas do território: topografia, rios, montanhas, conhecemos também os 
mapas políticos, que indicam a divisão administrativa de continentes, países e estados e, 
ainda, os mapas temáticos que mostram elementos ou fenômenos específicos: mapa 
linguístico, religioso, climático, etc. (SOARES et. al., 2018) 
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Os mapas como os conhecemos – porém – não representam todos os aspectos do 
território, pois existem particularidades diversas difíceis de retratar na cartografia 
tradicional. Desde a década de 60, os filósofos Deleuze e Guattari buscam identificar as 
particularidades dos diferentes aspectos presentes no território. Segundo os autores 
citados, o mapa é aberto a todo tipo de manipulações, “pode ser rasgado, revertido, 
adaptar-se a montagens de qualquer natureza ser preparado por um indivíduo, um grupo, 
uma formação social” (DELEUZE e GUATTARI, 1995, p. 21). 

Devido as inúmeras possibilidades metodológicas, a cartografia também não possui 
regras ou um manual de como deve ser realizada. A singularidade dos processos de 
subjetivação, as experiências, cada indivíduo e cada pesquisa são únicos, o que torna a 
cartografia adaptável para cada caso (RESENDE, 2018). Dentre os diferentes nomes que 
a cartografia ganha, pode-se ressaltar a cartografia urbana (o corpo que inscreve as 
invisibilidades da cidade), a cartografia social (mapeamento comunitário), cartografia do 
desejo (trata as subjetividades micropolíticas), a cartografia da filosofia (entendida como 
um processo de produção da subjetividade que rompe com as representações), 
cartografia sentimental (captura da sensibilidade do cartógrafo antropófago), dentre outras 
(RESENDE, 2018). Nesta proposta, será adotada a cartografia urbana, pois a 
metodologia propõe uma coleta de dados que vão além das informações estatísticas no 
âmbito econômico, populacional, habitacional. 

É importante ressaltar que a subjetividade é aqui entendida como um processo de 
produção coletiva, mediante aos diversos encontros e travessias a que estamos 
submetidos, e não atrelado a um conceito de individualidade ou posse. Félix Guattari e 
Suely Rolnik (1996) nos esclarece que a subjetividade pode ser percebida pela afecção, 
ou reação de nossos corpos ao ser atravessado por inúmeras situações, seja no campo 
social, psíquico, natural, entre outros, por isso sempre coletivo. E mediante a estes 
componentes subjetivos em constante transformação criamos novas maneiras de 
compreender, situar e agir em um contexto social. 

A metodologia da cartografia urbana, segundo Rocha (2008) é uma forma exploratória 
das sensações, dos sentimentos e dos desejos que fluem e escorrem na cidade 
contemporânea. A cartografia não se configura como um método tradicional, é um método 
do anti-método, um método dinâmico, composto por infinitas linhas que se cruzam, de 
dobras, desdobras, de territórios e “desterritórios”. 

Podem ser construídos mapas que nos falem de cidades não visíveis, mapas que 
mostrem como as pessoas vivem aquele espaço, dos caminhos percorridos, dos eventos, 
dos usos dos espaços públicos, experiências e sensações que os lugares proporcionam. 
A intenção é gerar mapas qualitativos, não importando a quantidade de mapas 
construídos ou informações absorvidas, mas as experiências subjetivas que os compõe. 

A cartografia urbana compreende mais que sua forma de representação gráfica e 
bidimensional do espaço físico, ela é um modo de agir sobre a realidade (ROCHA, 2008). 
É um mapa que enfrenta com o que é real, estático, definido ou preestabelecido. 
Rompem-se os paradigmas, a cartografia passa a ser entendida como um mapa vivido, 
com inter-relações múltiplas, mutáveis e que compartilham de um quadro atemporal 
(KOOLHAAS, 2000). 

Com base na geração dos mapas cartográficos, podem ser analisados os resultados a 
partir de sobreposições das informações, sejam elas realizadas por cidades, cidades-
gêmeas, países, temas e/ou abordagens que sejam pertinentes. Pretende-se por meio do 
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mapeamento dos fenômenos urbanos próprios da contemporaneidade, compreender 
esses espaços na sua complexidade e contribuir para o desenvolvimento políticas 
públicas que busquem qualificar os espaços urbanos comuns aos dois países. 

A VIAGEM 

Um dos procedimentos metodológicos aplicados na pesquisa é a pedagogia da viagem, 
que tem como proposta ir a campo, gerar descobertas e experimentações rumo a 
acontecimentos imprevisíveis. A pedagogia da viagem acontece pelo universo do 
desconhecido, ainda que se saiba para onde está indo viajar, pois existe um roteiro das 
cidades a serem visitadas, deve-se apontar novos e diversos caminhos a serem 
percorridos pelas cidades. Em cada trajeto/lugar podem ser percebidos acontecimentos 
presentes somente naquele momento, e ainda passar por constatações que muitas vezes 
já estava ali, porém ocultas (ROCHA, 2016). 

Segundo Careri (2009), o ato da caminhada propõe uma inovação no processo 
metodológico, onde busca a experiência do caminhar pelos espaços públicos 
contemporâneos. É a caminhada pelas frestas, nos entre lugares da cidade, disposto a 
atravessar os muros, barreiras, fronteiras, atentar o que é visível e invisível nos lugares 
“não turísticos”. A partir da caminhada, pode ser descoberto o novo, o inusitado, a criação 
de sentidos e emoções. Podemos dividir em três momentos a caminhada: a travessia (o 
percurso a ser caminhado); a linha (o rastro marcado pelo trajeto); e o relato (a narrativa 
do trajeto caminhado) (RESENDE, 2018). 

As cidades gêmeas Brasil – Uruguay 

Com o roteiro definido das cidades a serem estudadas, pode-se destacar que a fronteira 
Brasil-Uruguay possui 985 km de extensão, iniciando na tríplice fronteira Brasil-Argentina-
Uruguai até a foz do Arroio Chuí (figura 01). Dessa fronteira, fazem parte 6 cidades-
gêmeas: 

1. Chuí (BR) – Chuy (UY): possuem juntas 16.320 habitantes e a linha de fronteira dá-se 
numa avenida comum às duas cidades; 

2. Jaguarão (BR) – Rio Branco (UY): nesse caso, a Ponte Internacional Mauá faz a 
ligação entre as duas cidades, que unidas possuem uma população aproximada de 
41.398 habitantes; 

3. Aceguá (BR) – Acegua (UY): essas cidades-gêmeas possuem a menor população 
dessa fronteira, com 5.887 habitantes; 

4. Santana do Livramento (BR) – Rivera (UY): consistem nas maiores cidades da 
fronteira Brasil – Uruguay, possuindo juntas uma população de 146.939 habitantes e 
sendo separadas por uma avenida em comum; 

5. Quaraí (BR) – Artigas (UY): as cidades de 67.021 habitantes são ligadas pela Ponte 
Internacional da Concórdia sobre o Rio Quaraí; 

6. Barra do Quaraí (BR) – Bella Unión (UY): juntas possuem 17.208 habitantes e são 
unidas por uma ponte internacional. 



Anais do Encontro Internacional Cidade, Contemporaneidade e Morfologia Urbana 2018.

 

87 
 

 

Figura 01: Trajeto da viagem realizada pelas cidades-gêmeas da fronteira Brasil – Uruguay. Fonte: Google 
Maps, com edição dos autores (2018). 

 

A viagem pela fronteira e o mapeamento cartográfico 

Durante os dias 24 de agosto de 2018 a 02 de setembro de 2018, foi realizada “A viagem 
pela linha de fronteira Brasil-Uruguay”. Com o intuito de aproximar os pesquisadores do 
campo da pesquisa, coletar dados e intervir nos espaços públicos; o grupo de 15 viajantes 
(entre pesquisadores, professores, bolsistas e colaboradores) partiu em uma viagem 
contínua pelas 12 cidades que fazem parte da fronteira entre Brasil e Uruguay. 

Foram distribuídos mapas dos eixos viários das 6 cidades-gêmeas a todos os viajantes 
para auxiliar o mapeamento cartográfico. Em todas as cidades visitadas, atravessou-se a 
linha de fronteira (figura 02), reparando a cidade e seus espaços públicos, espiando, 
observando, sentindo a vida que passa pela rua, praça ou vazio urbano. Nesse caso, os 
autores dos mapas (usuários, turistas, planejadores, artistas, arquitetos, etc.) são sujeitos 
ativos nessa comunicação cartográfica, uma vez que cada anotação ou desenho 
representa as percepções únicas de cada indivíduo-viajante.  
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Figura 02: Travessia realizada na linha de fronteira Chuí-Chy. Fonte: Imagem das autoras (2018). 

Possuindo um caráter qualitativo, a pesquisa não considera a quantidade de mapas 
gerados ou o número de informações absorvidas. Foi oferecida uma certa liberdade aos 
participantes, para que anotassem - em forma de texto, desenhos, imagens, colagens, 
etc. – aquilo que fora interessante na percepção de cada um. A criação desses mapas 
deixa marcas e rastros (cartografias urbanas) que nos permitem observar uma nova 
perspectiva sobre a cidade na contemporaneidade (DELEUZE & GUATTARI, 1995; 
JACQUES & JEUDY, 2006; CARERI, 2009). 

No mapa de Barra do Quaraí – Bella Unión produzido por uma das viajantes (figura 03), 
são observados relatos mais poéticos retratando os momentos de travessia. Indicações 
subjetivas do que foi marcante naquela experiência, como a forte chuva ao atravessar a 
ponte internacional. As linhas desenhadas perpendicularmente à linha da ponte, indicam o 
rompimento do que é contínuo - a linha da travessia - comprida, cercada de água, 
necessitando interrupções no percurso, a fim de quebrar essa fronteira que parecia 
distante. 
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Figura 03: Mapa produzido a partir da travessia Barra do Quaraí-Bella Unión. Fonte: Mapa elaborado por 
Carolina Clasen (2018). 

Ainda pode ser observado o modo de representação da cartógrafa no mapa da figura 03. 
Os detalhes são feitos através de linhas, desenho reticulado, mostrando o percurso 
percorrido e apontando o que não foi visto na malha urbana de Bella Unión. A autora do 
mapa, artista, prefere relatar por meio das palavras o processo da travessia, onde a 
experiência é marcada através da sensação de “inundação”, “mergulho”. 

No mapa produzido por outra viajante nas cidades Aceguá e Acegua (figura 04), observa-
se a utilização de textos, palavras-chave e a localização de algumas edificações e praças. 
Além disso, são descritas algumas frases ouvidas por moradores locais, como: “não 
existe fronteira” e “Acegua ainda espera por saneamento básico”. 
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Figura 04: Mapa produzido a partir da travessia Aceguá – Acegua. Fonte: Mapa elaborado por Laís Becker 
Ferreira (2018). 

O mapa da figura 04, foi produzido por uma estudante de Arquitetura e Urbanismo, 
apresenta detalhes mais pontuais das cidades-gêmeas. Como por exemplo: um campinho 
de futebol, playground, mobiliário urbano, infraestrutura do local (esgoto, lixo, chão 
batido). Foi necessário a indicação do Norte no desenho e saber em que lado da fronteira 
estava, delimitando com uma linha vermelha os dois países. Há um percurso marcado da 
travessia, mas as informações se sobressaem, fogem da linha de fronteira, perpassam as 
bordas, o desconhecido, além do ponto de “atração” voltado para os Free Shops.  

PISTAS DA CARTOGRAFIA URBANA NA FRONTEIRA 

Em momento pós-viagem, foi realizada a sistematização dos materiais coletados. Os 
mapas de cada viajante geraram diferentes produções de subjetividade e serviram de 
apoio para a produção de novos mapas (textuais, fotográficos, colagens, iconográficos, 
etc.). 

A análise dos mapas gerados nos permite estabelecer diversas relações: entre as 
cidades-gêmeas, entre as cidades brasileiras e uruguaias, entre as cidades de fronteira 
seca e de fronteira molhada, entre os países, etc. É possível analisar tanto os aspectos 
gerais como a morfologia, os espaços públicos e suas ocupações, a coesão ou separação 
entre as cidades; quanto aspectos específicos, tais como o mobiliário, o aparato 
publicitário e a tipologia arquitetônica. 

As cidades de fronteira molhada (Jaguarão - Rio Branco, Quaraí - Artigas e Barra do 
Quaraí - Bella Unión) apresentam uma certa segregação/separação, reforçada por essa 
sensação de linha de fronteira, uma vez que os rios contribuem para essa visualização. 
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Não há uma interação perceptível entre os dois países, muitas vezes a travessia feita 
pelos moradores ocorria por motivos comerciais e econômicos (trabalho), não observadas 
as relações na forma de convívio social. Já nas cidades de fronteira seca (Chuí - Chuy, 
Aceguá - Acegua e Santana do Livramento - Rivera), percebe-se uma maior 
homogeneidade e coesão cultural, social e linguística. A ideia de barreira é dissolvida e 
muitas vezes se perde em meio ao caminhar. A experiência da caminhada nas cidades de 
fronteira seca, causa a sensação de estarmos no mesmo lugar, na mesma cidade. Os 
moradores vêem as cidades como uma só, as crianças moram no Brasil e estudam no 
Uruguai, os moradores uruguaios utilizam os serviços no lado brasileiro. A vida, a rotina, o 
lazer acontece em conjunto nos dois territórios. 

Apesar das similaridades, nas cidades-gêmeas de um mesmo grupo (fronteira 
seca/molhada) também se percebem diferenças. Portanto, nesse estudo utilizaremos o 
exemplo de duas cidades-gêmeas de fronteira seca: Chuí-Chuy e Santana do Livramento-
Rivera. Além desse caso, também será feita a análise comparativa das cidades Quaraí-
Artigas. 

O caso de Chuí-Chuy e Santana do Livramento-Rivera 

Chuí (BR) e Chuy (UY) são divididas/unidas por uma avenida internacional: no Brasil ela 
recebe o nome de Avenida Uruguay, enquanto que no lado uruguaio ela recebe o nome 
de Avenida Brasil. As duas cidades possuem uma população de 16.320 habitantes. Nesse 
caso, a linha de fronteira é uma linha reta, perceptível, fácil de identificar. Os free shops, 
que geram emprego e atraem turistas, tem grande importância na economia dessas 
cidades e localizam-se na avenida internacional, em frente à linha de fronteira. 

Santana do Livramento (BR) e Rivera (UY) apesar de consistirem também em uma 
fronteira seca, apresentam uma outra realidade. Com uma população total de 146.939 
habitantes, os free shops aqui são apenas mais um componente do comércio e localizam-
se não na avenida que divide os países, mas na rua perpendicular à linha de fronteira. 
Nesse caso, a linha de fronteira é composta de segmentos curvos, alinhados conforme a 
topografia acidentada do local. É fácil se perder em meio ao caminhar, sem saber ao certo 
em que país se está. Reflexo da conexão, conurbação dessas cidades que aos olhos de 
quem atravessa parece uma só. 
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Figura 05: Mapa produzido a partir da travessia Chuí-Chuy. Fonte: Mapa elaborado por Vanessa Forneck 
(2018). 

A figura 05 apresenta o mapa cartográfico elaborado por uma estudante de Arquitetura e 
Urbanismo. Podem ser observados alguns pontos importantes em sua representação, 
como por exemplo, a demarcação linear marcante na linha da divisa de fronteira, havendo 
essa delimitação de território entre Brasil e Uruguay. Outra observação são as atividades 
de acontecem nessa linha, ao mesmo tempo em que as setas vermelhas indicam atração 
para a área central, ela não é ocupada pelas pessoas e sim, por carros e motos 
estacionadas naquele local. Existe vegetação e monumentos, mas o espaço, a linha em 
comum não é ocupada pelos turistas e nem moradores. No lado brasileiro é muito forte o 
comércio no setor alimentício, como indicado no desenho como “muitos supermercados”, 
apresentando um elemento forte para a economia de Chuí brasileiro. Apesar de a linha 
ser um atrator do setor comercial, são demarcados alguns prédios abandonados nessa 
linha de fronteira e ainda um destaque para o posto de gasolina que apresenta bandeiras 
de várias nacionalidades (uma linha em que todos podem se sentir em “casa”, pelo menos 
naquele posto). O lado Uruguaio mostra como é impactante os free shops neste lado da 
fronteira e junto com isso vêm os comércios informais, tendas nas ruas, cassinos, um lado 
que tem opções de compras e atividades para todos os públicos, onde a infraestrutura 
naquele trecho também possui melhores condições do que em pontos onde não há a 
presença do comércio/serviço mais predominante. 

Apesar das cidades gêmeas Chuí/Chuy e Santana do Livramento/Rivera terem como 
característica a fronteira seca, elas apresentam características bastante distintas, tanto da 
morfologia urbana, quanto do uso e percepção de relevância dessa linha de fronteira. O 
mapa 06 apresenta as particularidades observadas por uma viajante.  
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Figura 06: Mapa produzido a partir da travessia Santana do Livramento – Rivera. Fonte: Mapa elaborado 
por Vanessa Forneck (2018). 

A linha de fronteira entre Santana do Livramento e Rivera não apresenta uma delimitação 
tão significativa, como mostra o traçado da autora se comparado ao traçado das cidades 
de Chuí/Chuy anteriormente. Ao longo da travessia há uma alternância de 
acontecimentos, como aclives/declives, venda de lenha, recarga de celular, câmbio, 
cavalos pastando, venda de mercadorias em geral, áreas mais calmas onde pode ser 
ouvido o canto dos pássaros, ou ainda, trechos com fluxo de trânsito mais intenso. Um 
dos pontos que chama atenção no mapa são os marcos ao longo da linha, como se 
fossem elementos indispensável no percorrer dessa travessia, talvez pela percepção de 
que a linha na fronteira não ser evidente, por serem cidades que parecem uma só, onde 
as atividades acontecem juntas. Ainda pode ser destacado o marco mais imponente 
dessa linha de fronteira, localizado na praça internacional e representa a marcação da 
delimitação de território através do marco com as bandeiras do Brasil / Uruguay. Outro 
ponto que ainda merece destaque é a ausência dos free shops no mapa. Apesar de eles 
estarem localizados na rua perpendicular à linha de fronteira, não foi um destaque para a 
autora, não sendo algo que fosse necessário ser representado no seu desenho.  

O caso de Quaraí e Artigas 

Quaraí (BR) e Artigas (UY) constituem uma fronteira molhada unida pela Ponte 
Internacional da Concórdia sobre o rio Quaraí. Um dos aspectos que diferencia as duas 
cidades diz respeito à morfologia urbana. Quaraí possui quadras de 200 x 200 metros, 
que em geral possuem uma ocupação perimetral e os interiores das quadras são 
utilizados, na maioria das vezes, como jardins internos das residências. Por sua vez, as 
quadras de Artigas têm dimensões em torno de 100 x 100 metros, possuindo assim um 
quarto da área das quadras de Quaraí. Através da travessia, percebe-se que essa 
diferença morfológica nas duas cidades implica em diferentes percepções do espaço 
urbano, no que diz respeito à segurança, à escala, e às sensações causadas. Ao 
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caminhar por Artigas, parece-nos uma cidade mais caminhável que Quaraí, com uma 
maior sensação de segurança, talvez devido a escala que se aproxime um pouco mais 
dos pedestres. Já as quadras imensas de Quaraí favorecem uma impressão de 
monumentalidade, enormidade, despertencimento. 

O caso de Quaraí e Artigas apresenta a divisa da linha de fronteira cruzando a Ponte 
Internacional da Concórdia, localizada sobre o rio Quaraí. Durante a travessia das 
fronteiras molhadas, também foram mapeadas as bordas dos rios para identificar como se 
dá a utilização dessas áreas nas cidades brasileiras e nas uruguaias. A partir desse 
mapeamento, a primeira impressão identificada em Quaraí foi a grande barreira até 
chegar à ponte, uma sensação de bloqueio e controle do ir e vir dessa linha de fronteira. 
Em Artigas foi notável a quantidade de equipamentos de uso público na borda do rio 
Quaraí, principalmente para uso esportivo. Entre esses equipamentos, observou-se 
diversos campos de futebol, arquibancadas, piscina e playground. É possível supor que 
na cidade uruguaia houve uma preocupação maior para que nos períodos de alagamento 
a grande parte da população não seja atingida, ao contrário do que acontece no lado 
brasileiro. 

 

Figura 07: Mapa produzido a partir da travessia Quaraí – Artigas. Fonte: Mapa elaborado por Eduardo 
Rocha (2018). 

O mapa da figura 07 foi elaborado por um professor de Arquitetura e Urbanismo, os 
pontos destacados neste desenho mostram a importância na marcação das praças em 
ambas as cidades. O cartógrafo representou em seu mapa uma única cor e espessura de 
caneta, o que demonstra não possuir uma hierarquia em seu desenho, apesar de em 
alguns pontos terem destaque através de hachuras (traçado de linhas finas, paralelas e 
próximas umas das outras). As árvores desenhadas no mapa mostram a importância que 
a vegetação representa para esses espaços, indicado pelo desenho da árvore que 
diferencia uma praça da outra. No lado brasileiro, chama atenção a marcação de um 
ponto específico da cidade que foi significativo para o viajante (no caso da palavra 
“Leonilda!”) e a marcação de uma avenida principal, através de uma linha reforçada no 
desenho. O autor também destaca no mapa a percepção de “ponte curva” durante a 
travessia e as flechas indicando uma tensão naquele ponto, sensação de repulsão que a 
ponte representa para os dois países. Ressalta-se no desenho a marcação de toda a orla 
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no lado uruguaio como ponto que lhe chamou atenção durante a travessia, representado 
pela hachura que margeia o rio Quaraí. Outro destaque levantado em Artigas foram as 
construções, apontado pelos estilos arquitetônicos de diferentes períodos, como mostra o 
desenho e as anotações no mapa: “ecletismo, arquitetura moderna e arquitetura 
contemporânea”.    

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Somos todos protagonistas desta experiência: como viajantes, cartógrafas, 
pesquisadoras, sensíveis e atentas aos diferentes acontecimentos na região fronteiriça. 
Em cada instante, se captura alguma sensação, algum olhar, gesto ou palavra que 
somados compõe um mapa, com significados diversos, individuais e/ou coletivos da 
travessia. É através das ações territoriais que são constituídas narrativas visuais e 
literárias, fotomontagens, registros, produção gráfica e audiovisual. Desta maneira, os 
mapas gerados podem ser sobrepostos, confrontando e evidenciando a morfologia (mapa 
objetivo) e o cotidiano (mapa subjetivo), criando assim novas formas e concepções de 
uma cidade. 

Deixar-se permitir, ver, ouvir, vivenciar é se entregar às experiências que a cidade 
proporciona. Segundo o autor Fraçois Zourabichvili (2004) - que analisa o vocabulário de 
Deleuze sobre linha de fuga - busca-se uma desconstrução de olhares, uma 
desorganização ou “desterritorialização” do espaço, esses vetores são designados como 
linhas de fuga. O autor ainda afirma que o sentido da palavra fugir não significa 
absolutamente renunciar às ações (fugir, escapar, esquivar de alguém ou compromisso). 
Fugir é o contrário do imaginário, é fazer fugir algo, fazer fugir um sistema, é traçar uma 
linha, ou linhas, é toda uma cartografia. É criar novos espaços-tempos, de 
agenciamentos, no percurso de um processo desejante (ZOURABICHVILI, 2004).  

Por fim, esta proposta de cartografia urbana busca orientar e incentivar a produção de 
novos instrumentos de concepção de projetos. Pretende-se disponibilizar os dados 
coletados em uma plataforma online de fácil acesso para as prefeituras, intendências das 
cidades fronteiriças, órgãos e instituições interessadas, além de contribuir para outras 
pesquisas na região. Neste momento, cabe aos pesquisadores/autores da pesquisa a 
cautela na divulgação de alguns materiais, por exemplo, em relação a trechos de vídeos e 
entrevistas realizadas com moradores e entidades públicas, respeitando a integridade dos 
participantes. Espera-se que essa produção auxilie a tornar as zonas fronteiriças alvo de 
ações do Estado e de programas de desenvolvimento integrados. Retomando um fator 
determinante nesse aspecto em relação a ética profissional e moral dos autores da 
pesquisa, onde a intenção dos estudos realizados e materiais a serem disponibilizados, 
sirva em prol dos moradores das cidades-gêmeas. E que as futuras políticas públicas 
respeitem e valorizem as singularidades de cada região, potencializando as estratégias e 
introduzindo modificações substantivas nos processos de projeto em arquitetura e 
urbanismo. 
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RESUMO: 

O presente trabalho busca estabelecer um diálogo entre o debate sobre espaço público urbano e 
as propostas conceituais presentes no trabalho da artista austríaca Valie Export (1940). 
Compreendendo o conjunto da obra enquanto uma abordagem feminista ao espaço urbano, 
buscaremos evidenciar a dimensão de gênero presente na acepção dominante de espaço público 
e espaço construído, ao questionar os parâmetros históricos de constituição da dicotomia público-
privada como uma tecnologia de produção de espaços generificados, tradicionalmente cindida 
entre aqueles que usufruem ou não de visibilidade pública. Debater a noção de um “declínio” dos 
espaços públicos a partir de uma construção teórica que evidencia a organização espacial da 
cidade a partir de uma dicotomia de gênero e as capacidades da arte em evidenciar as 
artificialidades das noções hegemônicas de espaço público é, portanto, o objetivo deste trabalho. 
Assim, esta investigação parte do entendimento da capacidade inventiva da arte como ferramenta 
de crítica social, passível de desestabilizar a aparente ordem natural das coisas, bem como da 
crítica feminista enquanto aporte teórico de problematização às bases da modernidade. As 
contribuições do pensamento filosófico de diversos autores, como Foucault (1987), Preciado 
(2013; 2017) e Grosz (2001; 1992), lançam luz à questão do espaço como tecnologia incidente 
sobre a constituição de gênero, enquanto categoria explicativa de espaço, e as mútuas 
constituições entre gênero e espaço6. 
 

PALAVRAS-CHAVE: espaços públicos; Valie Export; corpo; arquitetura; arte feminista.  

 

ABSTRACT: 
The present work tries to establish a dialogue between the debate on urban public spaces and the 
conceptual propositions in the artwork of the austrian artist Valie Export (1940). Understanding her 
artwork set as feminist approach to the public space debate, we will seek to demonstrate the 
gendered dimension present in the dominant uptake of public and built spaces, by questioning the 
traditional and historical definitions of the public-private dichotomy whereas space production is a 
technology of gender, traditionally divided between those who are allowed and those who are not 
allowed in the public visibility. Debating the notion of a "decline" of public spaces from a theoretical 
construction that evidences a spatial organization of the city from a gendered dichotomy and the 
capacities of art to evidence the artificialities of the hegemonic notions of public space is, therefore, 
the purpose of this work. Thus, this research starts from the understanding of the inventive 
capacity of art as a tool of social criticism, capable of destabilizing an apparent natural order of 
things, as well as the feminist critique as theoretical problematization to the bases of modernity. 

                                                           
6 O presente trabalho é parte dos resultados da pesquisa de dissertação da autora, defendida em 

maio de 2018 no Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional 

(PROPUR/UFRGS), realizada com bolsa CAPES.  
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Also, from the philosophical framework of authors such as Foucault (1987), Preciado (2013, 2017) 
and Grosz (2001, 1992), we shed light on the issue of space as a technology incident on the 
gender constitution, as an explanatory category of space, and the mutual constitutions between 
gender and space. 
 

KEYWORDS: public spaces; Valie Export; body; architecture; feminist art.   

INTRODUÇÃO 

No debate contemporâneo sobre espaço público, anunciações de sua perda (ARENDT, 

2007) declínio ou mesmo morte (SENNETT, 2014) circulam nos campos dos estudos 

urbanos como resultado de uma excessiva privatização da vida citadina. Sennett (2014) 

busca pôr em evidência como a construção socialmente fundamentada de uma dicotomia 

entre vida pública e vida privada, a partir do advento do capitalismo industrial e do 

secularismo do século XIX, viriam a produzir uma cisão radical entre esses espaços nos 

quais a privacidade e o avanço do culto à personalidade dos agentes sociais haveriam 

sobrepujado a cultura pública anteriormente existente.  

A fim de investigar essas acepções dominantes que se referem a uma nostálgica perda 

da vitalidade urbana, outrora democrática e inclusiva, este trabalho tece suas reflexões ao 

pôr em relação conceitos de espaço público advindos dos estudos feministas com a 

produção artística de Valie Export. Partindo da compreensão de que a noção de um 

“declínio do homem público” significa olhar para o passado como detentor de um ideal 

perdido ao qual deveríamos tentar resgatar, propomos questionar em que termos estas 

promessas de uma cultura pública plural esteve de fato contemplada na vida urbana. Ao 

questionar sobre quem era considerado cidadão nestes grandes cenários cívicos remotos, 

que tantos autores rememoram, Rosalyn Deutsche (2008), pertinentemente propõe 

pensar para quem a cidade já foi outrora mais pública, ou mais exemplarmente 

constituída de uma participação social integral do que nos dias de hoje.  

A historiadora feminista francesa Michelle Perrot (2007) nos dá pistas de uma abordagem 

feminista que busca deslindar evidências históricas de uma persistente assimetria dos 

usos da cidade a partir de uma perspectiva de gênero, tratando do período de ascensão 

da vida privada desde a Revolução Francesa em uma perspectiva da história das 

mulheres. Ao primeiro investigar a figura feminina dentro do cânone da história ocidental, 

identifica sua invisibilidade, sobretudo na história pública, que é marcadamente 

masculina. As mulheres na política, ou ainda a “mulher política”, prefiguram a antítese da 

feminilidade ideal branca e burguesa. Todavia, fica evidente que, mesmo apagadas da 

maior parte dos registros históricos, houveram movimentos de participação micropolítica 

das mulheres: “É no nível local que elas mais progridem” (PERROT, 2007, p.153). Ou 

seja: as ruas e a cidade, paradoxalmente, excluem, mas também representam suas 

possibilidades políticas de cidadania e participação na história. 

É nesta recusa de imprimir um papel de total passividade às mulheres que identificamos, 

ainda que por modos subversivos, como elas atuaram e atuam na vida comum cotidiana. 

A história do pensamento ocidental, absolutamente estruturada por autores homens, 
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baseia-se na premissa de reclusão feminina ao doméstico: para Kant, a mulher é a casa; 

para Pitágoras, as mulheres em público estão “fora de lugar”; Rousseau acreditava que 

mostrar-se publicamente era uma desonra às mulheres (PERROT, 2007). Nesse sentido, 

há uma observação importante a fazer: os papéis sociais femininos têm espacialidades 

específicas na cidade, papéis estes que não devem se confundir: a mulher “de família” 

deve executar suas funções de cuidado e manutenção do lar, evitando aproximar-se de 

qualquer aspecto do “estigma de puta”, ao passo que as prostitutas devem confinar suas 

práticas aos espaços institucionalmente determinados pelas zonas de tolerância que lhe 

competem (HELENE, 2017). 

A crítica à constituição da dicotomia público-privado foi fundamental às lutas feministas 

dos séculos XIX e XX; mais que isso, foi, “em última instância, a base do movimento 

feminista” (PATEMAN, 1989, p.118, tradução minha7). Tal crítica, todavia, adquire 

contornos mais claros a partir da segunda onda feminista, compreendida entre as 

décadas de 1960 e 1970, que viria a trazer uma afirmativa contundente ao debate 

contemporâneo: “o pessoal é político”, evidenciando a resoluta necessidade de abordar a 

cisão entre vida pública e privada como problema central à submissão do gênero 

feminino. 

Embora os termos público e privado se apresentem de modos bastante variados nos 

debates feministas, os pressupostos da dicotomia são sempre presentes, uma vez que 

implicam uma ordem binária ehierárquica que deve ser constantemente negociada. 

Assim, sugerimos que há um grande potencial ainda pouco explorado no pensamento 

feminista para a reflexão sobre o conceito de espaço público urbano, que, para além de 

sua materialidade, também se constitui de relações políticas, sociais, de poder e normas 

que não podem ser ignorados pelos estudos urbanísticos. Uma vez que as relações 

sociais são reflexo das relações de poder, não há espaços que sejam politicamente 

neutros, tampouco descorporificados. A impossibilidade de conceber o privado como um 

espaço despolitizado também implica em um impasse à acepção de espaço público 

enquanto expressão máxima dos ideais democráticos, no qual as disputas possam ser 

suspensas em prol de uma racionalidade comunicativa, como preconizou Habermas 

(1984). Assim, a teoria feminista veio demonstrar a artificialidade das dicotomias público-

privado em termos de político-apolítico.  

Como afirma Peggy Phelan, “o feminismo é a convicção de que o gênero sempre foi e 

continua sendo uma categoria fundamental à organização social” (RECKITT e PHELAN, 

2001, p.18, tradução minha8), o que significa considerar que o debate de gênero não 

pode estar fora do domínio dos estudos urbanos, uma vez que a própria organização 

citadina é uma organização central às dinâmicas sociais. Assim, um dos debates-chave 

para as feministas focava em um problema fundamentalmente espacial: a expansão e a 

redefinição dos termos de espaço público e privado. Destacamos que  

                                                           
7 No original: “ultimately what the feminist movement is about” (PATEMAN, 1989, p.118). 

8 No original: “[…] feminism is the conviction that gender has been, and continues to be, a 

fundamental category of the organization of culture.”   
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Nas últimas décadas do século XX, diversos artistas e arquitetos começaram a 

experimentar meios de transgredir e/ou subverter muitas das tradicionais 

distinções binárias que organizavam a convivência espacial dos cidadãos. 

(CORTËS, 2008, p.180) 

É assim que chegamos ao nosso objeto empírico: além dos manifestos urbanos em prol 

de maior participação na sociedade, o movimento feminista também reverberou nas artes 

visuais, projetando escapes à arte retiniana dominante até então no campo artístico e 

produzindo embaralhamentos entre vida cotidiana e arte. Nesse contexto, buscamos 

evidenciar a arte não somente enquanto uma propulsora da disputa pelo espaço público, 

mas, também, pela reflexão ocasionada pelas artistas feministas na própria redefinição 

das noções de espaço público. Assim, apostamos na arte como uma potência disruptiva e 

expressiva de resiliências, dada sua capacidade de crítica política, social e espacial. As 

práticas artísticas contemporâneas, localizadas a partir dos anos 1960, passam a 

evidenciar outras possibilidades de aberturas epistêmicas ao explorar múltiplos modos de 

dizer, fazer e estar na cidade. 

O espaço urbano mais uma vez torna-se o tema e cenário das manifestações 

artísticas. Diferentemente do movimento impressionista ou das propostas dos 

artistas do período das vanguardas, quando a cidade tornou-se tema na pintura ou 

na fotografia, agora o espaço urbano integra e faz parte da própria obra. Torna-se 

cada vez mais estreita a relação sujeito e espaço, pois ela não se dá somente nas 

representações planas, mas espaciais, e, sobretudo, contextuais. O espaço físico 

reúne arquitetura, arte e sujeito no contexto urbano. (CIDADE, 2010, p.45). 

Neste ensejo, a arte feminista emerge como potência para conectar questões políticas e 

artísticas ao debate urbano, articulando inteligibilidade às estruturas de poder inscritas no 

espaço público. Questões de corpo, controle, invisibilidades e visibilidades foram centrais 

ao debate feminista, bem como no contexto artístico de orientação feminista. Assim, 

abrimos o debate para a questão urbana sobre espaços públicos a partir das 

possibilidades de uma investigação sobre o papel da arte e das teorias de gênero na 

constituição de um pensamento crítico sobre a cidade.  

CORPO, CIDADE E ESPACIALIZAÇÕES  

Em Carne e Pedra, Sennett (2003) dedica um capítulo à Roma e à configuração dos 

corpos com a cidade. A obsessão dos romanos por representações plásticas do corpo 

humano se pautava em arranjos geometrizados, que encontraram no campo da 

arquitetura sua expressão primeira em Vitrúvio, o grande arquiteto romano do século I 

a.C. Seu maior legado, o tratado sobre arquitetura denominado De Architectura, 

demonstra como a estrutura corporal torna-se a base das dimensões e 

proporcionalidades. 

Vitrúvio demonstrara que a estrutura corporal obedece a relações equivalentes de 

forma e dimensão, principalmente no que diz respeito às simetrias bilaterais dos 

ossos e dos músculos, dos ouvidos e dos olhos. Estudando essa harmonia, 

Vitrúvio concluiu que poderia traduzi-la na arquitetura de um templo. A partir desse 

mesmo imaginário, outros romanos planejaram cidades com base nas regras da 
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correspondência bilateral e privilegiando a percepção visual linear. (SENNETT, 

2003, p.82, grifo meu).  

Sobre essa questão, Diana Agrest (2008) identifica a persistência das influências 

renascentistas de bases vitruvianas no sistema da arquitetura contemporâneo. 

Destacando como tal sistema ainda se constitui a partir do antropomorfismo determinado 

pela simbolização de um corpo masculino que determina as bases da proporcionalidade 

perfeita e origina as medidas ideais da arquitetura. Assim, as práticas da arquitetura criam 

um interior – ou seja, a representação do masculino que determina a ordem simbólica – e 

um exterior: o feminino, que fica fora da ordem simbólica, modernamente alicerçada sobre 

dicotomias. O corpo masculino, integrado enquanto forma às práticas arquitetônicas, 

“permite que esse discurso antropocêntrico opere no nível do inconsciente” (AGREST, 

2008, p. 589), estabelecendo uma ordem simbólica que relega aquilo que está no seu 

exterior à instabilidade e aos interstícios simbólicos. Ou seja, o corpo masculino encontra 

representação simbólica em suas inscrições arquitetônico-urbanas, ao passo que o corpo 

feminino está suprimido, negado da matriz ideológica que lança as bases da arquitetura.  

O sistema interno da arquitetura se caracteriza por uma lógica idealista que não 

admite nem contradição nem negação e, em consequência, baseia-se na 

eliminação de um dos termos opostos. A melhor representação disso é a 

constante repressão e exclusão da mulher. Ela não cabe na ordem simbólica. Está 

fora dela, nas brechas dos sistemas simbólicos, é uma outsider. (AGREST, 2008, 

p. 595) 

Porém, Agrest também acena para uma posição favorável a partir desse “fora” 

constitutivo, atribuindo ao feminino a possibilidade de se instaurar como “um discurso da 

heterogeneidade” (ibid.) e, portanto, passível de elaborar um pensamento crítico às 

disciplinas da arquitetura e do urbanismo. Ao se localizar à margem de um sistema 

unificado, pode produzir críticas e reorganizar os símbolos, trazendo à tona aquilo que é 

sistemicamente excluído, fragmentando o pensamento mainstream. Ao tomar as ruas 

como campo de escrita das mulheres, defende que, nelas as mulheres tomem uma 

posição crítica frente ao sistema hierárquico que corrobora à instauração de uma ordem 

público-privada (AGREST, 2008). 

Essa visão afirma como a nossa experiência nos espaços arquitetônicos não é somente 

física, mas também simbólica, experienciada a partir de um corpo que é socialmente 

constituído. Elizabeth Grosz (1992) insiste na relação mutuamente constitutiva entre os 

corpos e as cidades, compreendendo o ambiente construído como um fator central à 

produção dos sujeitos, uma vez que estamos sempre engajados corporal e 

sensorialmente com o espaço. Nessa visão, a cidade é meio e condição para a produção 

discursiva, social e sexual das corporeidades, de modo que o urbano se torna lócus de 

produção ativa de seus habitantes. 

O corpo e a cidade não são totalidades distintas que existem independentemente 

umas das outras, mas são duas entidades que estão intrinsecamente ligadas e 

constantemente envolvidas em um relacionamento mutuamente constitutivo, 

sempre flutuante. (GROSZ, 2001, p. 8) 
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Ora, se é por meio do corpo que experienciamos o espaço, então estamos 

invariavelmente ligados às condições socialmente existentes para que os corpos 

produzam suas subjetividades. É por essa razão de co-implicação entre corpo e cidade 

que as construções sociais dos corpos generificados importam aos estudos da arquitetura 

e do urbanismo. A partir de uma leitura do conceito foucaultiano de biopolítica e sua 

atualização na teoria queer, Preciado (2013) afirma que a arquitetura consiste em uma 

“tecnologia biopolítica” produtora de gênero e sexualidade. Ao investigar como as 

identidades políticas e sexuais se moldam por intermédio do espaço construído, evidencia 

a necessidade de localizar as técnicas de produção corporal a partir da cisão entre 

espaço público e espaço privado como agentes espaciais que resultam em efeitos 

identitários. Assim, trata-se de pensar essas técnicas arquitetônicas e urbanísticas como 

realizadoras de efeitos políticos da espacialização do poder e que desempenham, entre 

outras funções, a produção de sujeitos sexuais (PRECIADO, 2017). Neste entendimento, 

os arranjos espaciais passam a funcionar “como autênticos exoesqueletos da alma” (ibid., 

p.11): são dispositivos produtivos de subjetividades, nos quais gênero e espaço são 

mutuamente produzidas. 

As bases desse pensamento crítico das teóricas queer têm origem nas noções de poder e 

espaço de Foucault (1982). Em uma entrevista concedida a Paul Rabinow, Foucault 

afirmava que, a partir do final do século XVIII, reflexões sobre o papel da arquitetura e do 

urbanismo passam a integrar a literatura política como parte das técnicas funcionais ao 

governo das sociedades. Ou seja: nos documentos reservados às estratégias de governo, 

a questão urbana e arquitetônica passa a ter maior ênfase, aliando as cidades como 

modelo à racionalidade governamental. A importância do espaço assume novas facetas 

na manutenção da ordem social, que deve “evitar epidemias, evitar revoltas, permitir uma 

vida familiar decente e moral” (ibid., s.p.).  

Para a nossa reflexão, se o espaço é devidamente “fundamental em todo o exercício de 

poder” (ibid.), podemos pensar que a ideologia moderna do confinamento feminino ao 

âmbito doméstico-familiar corresponde a um tipo específico de controle espacial e, 

consequentemente, de controle social sobre as identidades e identificações (MASSEY, 

1994), definidos por arranjos institucionalizados a partir de uma experiência masculina. 

Todavia, identificar esses mecanismos de controle a partir do espaço não significa que 

acreditamos em sua capacidade de dominação absoluta: pelo contrário, resgatamos mais 

uma vez uma ideia foucaultiana: uma determinada construção, detendo uma devida 

ordem e disposição espacial, não terá sucesso a priori quanto às possibilidades de 

libertação, mas sim através das práticas de liberdade que nela podem tomar lugar:  

Se pudéssemos encontrar um lugar, e talvez haja alguns, onde a liberdade é 

efetivamente exercida, descobrir-se-ia que tal não se deve à ordem dos objetos, 

mas, uma vez mais, deve-se a uma prática da liberdade” (FOUCAULT, 1982, s.p.). 

Tal excerto afirma que a “liberdade é aquilo que se deve exercer” (ibid.), ou seja: a 

liberdade se dá antes pelas ações sobre o espaço, ainda que suas estruturas possam 

impor determinados graus de hierarquia e subordinação. Por esse motivo, nosso trabalho 

busca abordar especificamente como a arte pode criar espaços de resistência, de ações 
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de liberdade a partir de suas práticas espaciais. De modo semelhante ao que Cortés 

(2008) compreende pelo conceito de heterotopia, emprestado do próprio Foucault (2003), 

as intervenções artísticas criam espaços de intervalo na cidade: criam situações que 

rearranjam os códigos simbólicos dominantes, interrompendo a experiência urbana banal, 

ressignificando politicamente os espaços no qual tomam parte. 

Em Notes Toward a Performative Theory of Assembly, Butler (2015) defende como as 

manifestações sociais em espaços públicos se tornam peças-chave na produção de 

crises no status quo de democracia como direito universal. Compreende como a 

possibilidade de reivindicar corporal e politicamente os espaços públicos não é algo dado 

a todos, mas, antes, cumpre restrições conforme a assimétrica noção de esfera pública. 

Assim, o conceito de espaço público torna-se, também, objeto de escrutínio da autora, 

que compreende a cidade como espaço da ação política por excelência. Argumenta, 

portanto, que as manifestações urbanas de lutas políticas têm um aspecto central na 

mobilização de suportes materiais – os corpos, os espaços – como condição para que os 

sujeitos possam persistir em suas reivindicações. Pontualmente, essa persistência dos 

corpos se deve aos constrangimentos que determinados corpos sofrem ao se exporem no 

espaço público, evidenciando os aspectos restritivos do termo “espaço público” em 

relação a determinados aspectos corporais socialmente significados, de modo que 

somente no exercício de “direito de aparência” é que esses corpos marginalizados dos 

espaços públicos podem reivindicar política e coletivamente seus direitos de existência. 

Ainda que Butler (2015) se refira à apropriação das ruas por sujeitos coletivos, interessa-

nos destacar sua ideia de que os corpos necessitam aparecer para haver política: logo, 

quaisquer corpos que se encontrem suprimidos dos espaços de visibilidade representam 

um problema de ordem política. Isso significa afirmar que a ocupação e a persistência nos 

espaços desafiam, em termos corporais e ideológicos, as normas que organizam a vida 

social, política e, sobretudo, os espaços públicos.  

É a partir deste contexto que apresentamos, a seguir, algumas imagens e reflexões de 

três performances distintas criadas por Valie Export: Touch Cinema (1968), From the 

Portfolio of Doggedness (1968) e Body Configurations (1972-1982). Propondo estratégias 

de subversão, em Touch Cinema (1968), apresenta-nos uma performance que coloca o 

público frente a uma mulher real – a artista de corpo presente – para interagir com um 

cinema portátil acoplado no torso. Para consumir o “filme”, os espectadores devem 

colocar suas mãos dentro da caixa, percebendo o cinema a partir da sensação tátil, em 

vez de visual: é o corpo da artista que põe em ação o contexto de “assistir”, de modo 

presencial, ao vivo, sensorialmente. Nesse ensejo de um cinema expandido, Export leva o 

cinema às ruas enquanto um espaço de projeção das fantasias masculinas, transgredindo 

a fronteira arte/vida e centralizando seu corpo como elemento de ativação de um espaço 

público que evidencia questões sociais particulares a este corpo codificado como 

feminino. Por sua vez, From the Portfolio of Doggedness (1968) Valie Export deambula 

pela cidade em companhia de seu colaborador, Peter Weibel, preso a uma coleira e 

andando de quatro e conduzido pela artista. Por fim, em Body Configurations (1972-82) a 

artista se fotografa em frente a construções da cidade – edifícios, calçadas, escadarias – 

a fim de demonstrar a inconformidade dos corpos às estruturas.  
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VALIE EXPORT E SUAS CONTRIBUIÇÕES AO PENSAMENTO SOBRE A CIDADE 

Valie Export é o nome artístico de Waltraud Lehner, nome de solteira, e posteriormente 

Waltraud Höllinger, nome de casada. A alcunha VALIE EXPORT surge em 1967, quando 

a artista decide renomear-se, em caixa alta, como no logotipo de uma popular marca de 

cigarros, uma vez que não desejava levar adiante o costume patriarcal de ter nem o 

sobrenome do pai nem o do marido.  

Em suas obras, identificamos como as performances de Export se utilizam da cidade 

como um cenário para seu engajamento corpóreo com o espaço urbano e suas 

estruturas. Suas investigações artísticas reverberam e são reencenadas ainda hoje nas 

produções contemporâneas, como o coletivo de arte batizado em sua homenagem, Valie 

Export Society (VES), a artista alemã Cornelia Sollfrank, além de ter grande interface com 

os trabalhos de outras renomadas feministas, como a francesa ORLAN.  

Sobretudo na série Body Configurations (1972-1982), em que o corpo da artista é 

colocado em relação às estruturas arquitetônicas da cidade, Export sustenta um 

engajamento com os espaços urbanos e sua respectiva produção social, pois são sempre 

vinculados (DAWSEY, 2008). Seja tornando visível a condição do corpo feminino no 

espaço público ou forjando situações de confronto ou estranheza com o público (como em 

Touch Cinema ou From the Portfolio of Doggedness), os trabalhos de Export servem para 

pôr em evidência e questionar as condições de acesso que regem os espaços públicos, a 

partir de códigos de acesso estritos. 

Nascida em Linz, na Áustria, em 1940, Valie Export está em atividade artística desde a 

década de 1960, trabalhando principalmente com performance, vídeos e fotografias na 

cidade de Viena. É preciso destacar que a grande insurgência de movimentos da 

contracultura, como o maio de 1968 francês e os intensos movimentos sociais e 

contraculturais norte-americano, não obteve a mesma repercussão na Viena das décadas 

de 1960 e 1970. Export desenvolveu seus projetos de modo bastante isolado de uma 

cena feminista forte como muitas de suas contemporâneas, não estando associada a 

nenhum movimento artístico local no período e também sendo uma das únicas artistas 

mulheres na cena avant-garde vienense, realizando tanto performances que irrompem de 

modo inusitado no espaço público quanto performances de intervenção corporal nas 

estruturas arquitetônicas da cidade. Assim, Export se tornou uma das mais proeminentes 

artistas do movimento feminista no contexto europeu, explorando a construção social das 

mulheres pelo olhar dominante. De modo semelhante ao acionismo vienense, movimento 

artístico dominantemente masculino que vigorou na cidade entre o final da década de 60 

e o início dos anos 70, algumas performances de Export, como Touch Cinema (1968), 

terminaram com intervenção policial, evidenciando o ambiente de repressão social vigente 

no período, especialmente sobre um corpo marcadamente feminino que ocupava as ruas 

(DAWSEY, 2008).  
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O trabalho de Export é altamente diverso, uma vez que atuou tanto com performances 

que pressupõem a participação do público quanto com intervenções corporais na 

paisagem, operando não apenas conceitos que evidenciam a artificialidade da 

constituição dicotômica de espaço público e espaço privado, mas também o poder da 

arquitetura na constituição dos corpos e do espaço comum. A partir das imagens aqui 

apresentadas, é possível identificar uma narrativa estabelecida por Export, que determina 

a cidade como o espaço produzido pela ação do capital e do estado, mas também como 

palco no qual se dão as ações e interações cotidianas.  

Desde o início da década de 1970, Export se dedicou a diversos projetos que tinham a 

cidade como plataforma para reflexão conceitual, que não integram o artigo devido à 

ausência de imagens. Alguns exemplos são Time Poem (1970), conjunto de fotografias de 

24 vistas para a cidade ao longo de 24 horas; Bus Stop (1972), no qual fotografa de 

tempo em tempo uma parada de ônibus, mostrando os movimentos de fluxos de pessoas 

no tempo-espaço urbano; e 23 playgrounds for children (1972), uma montagem de 23 

fotografias de parques infantis vienenses, que sugere como os espaços para jogo e 

liberdade na cidade existem somente enquanto elipses apartadas do espaço urbano 

instrumentalizado e ordenado (DAWSEY, 2008).  

Para Export, a cidade é tanto masculina quanto feminina, mas ambos os gêneros têm 

seus lugares determinados: o feminino remete à habitação, ao doméstico, à proteção e à 

manutenção da vida, ao passo que o masculino remete ao comércio, às comunicações, 

ao trânsito (MUELLER, 1994). Assim, percebe que as estruturas podem, 

simultaneamente, tanto aprisionar quanto liberar as mulheres.  

Se a cidade pode excluir as mulheres, como uma comunidade cultural na qual os 

homens sozinhos transacionam os negócios, governam a nação e fazem cumprir 

as leis, também pode libertar as mulheres pela primeira vez no seu isolamento 

doméstico privado. (EXPORT apud MUELLER, 1994, p.186, tradução minha9) 

Em seus trabalhos, há um entendimento de que as estruturas urbano-arquitetônicas são 

criadas enquanto formas de mediar o corpo em sua própria interação social no espaço. 

Empenhando-se em dar visibilidade à arquitetura da cidade como agente regulador dos 

modos pelos quais os corpos se situam no espaço, na série Body Configurations (1972-

1982), a artista registra seu corpo frente às estruturas arquitetônicas, marcando, de certa 

forma, uma síntese dos trabalhos iniciais de performance no espaço público com seus 

interesses em registrar a vida urbana cotidiana. Se compreendemos as “configurações” 

enquanto conformações ou adequações a um modelo, então é possível considerar que 

Valie Export propõe uma relação analógica entre corpo e a cidade, evidenciando como 

esse sistema arquitetônico supostamente universal é, de fato, codificado como masculino 

como sugerido em Agrest (2008).   

                                                           
9 No original: “If the city can exclude women, as a cultural community in which men alone transact 

business, govern the nation, and enforce the laws, it can also free women for the first time from 

their isolation in the private home.”   
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A primeira imagem apresentada se refere a performance From the Portfolio of 

Doggedness (Figura 1), realizada nas ruas de Viena no ano de 1968, registrada em 

fotografias preto e branco. Nela, Export caminha pela cidade com seu companheiro Peter 

Weibel amarrado a uma coleira, andando sobre quatro apoios e provocando desconforto e 

perplexidade nos espectadores. Na imagem, Export aparenta uma postura descontraída e 

de naturalidade, que contrasta com a tensão identificada no homem que passa ao seu 

lado, virando-se para olhar a cena, no homem logo atrás, que ri da situação, ou ainda na 

senhora que avistamos ao fundo da fotografia, que parece ter se virado há muito tempo 

para olhar a cena e assim permanece. A partir de uma abordagem irônica, a performance 

propõe a reversão da posição social de submissão feminina, que assume a posição 

dominante. Essa troca não apenas se dá pela radical visualidade da opressão à qual 

Weibel está submetido, mas torna-se extrema quando tal relação é trazida a público, em 

uma área central e muito movimentada. Andando pela cidade, em determinado momento 

da performance, Export e Weibel atravessam um cruzamento na diagonal, evidenciando 

seu profundo descaso e vocação para subverter as normas tanto dos papéis sociais 

quanto das condutas previstas para uso do espaço público. 

 
Figura 14: From the portfolio of doggedness (1968). Documentação performance. Fonte: Valie Export, 

Pomeranz Collection. Disponível em: http://pomeranz-collection.com/?q=node/40#flou acesso em 31 de 

agosto, 2018. 

O escárnio frente às relações de gênero também toma parte em Touch Cinema: na 

imagem (Figura 2), a artista está em uma praça movimentada, usando sobre o torso uma 

caixa que consiste em um cinema em miniatura que os transeuntes são convidados a 

tocar por alguns segundos. Vemos um homem que insere as duas mãos na caixa; a 

artista encara seu interlocutor com um olhar sarcástico e ambos estão rodeados por 
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espectadores, dentre os quais identificamos muitos homens. Sabemos por registros 

textuais e fotográficos destas ações que Peter Weibel acompanhava a artista com um 

megafone, convidando os transeuntes a participarem dessa modalidade tátil de cinema, 

como sugere o nome da performance, e que permitia a cada espectador 12 segundos 

dentro da caixinha. Em uma reencenação da performance em Colônia, na Alemanha, 

Export assumiu a posição do megafone e uma amiga vestia a caixa. Houveram muitos 

relatos de que as pessoas se tornaram muito agressivas, pois pensavam que elas eram 

prostitutas (DAWSEY, 2008). Logo, quando Weibel utiliza o megafone, de pé, ao lado da 

artista (Figura 3), a situação é muito mais branda e não há relatos de hostilidade: frente à 

figura masculina que coordena uma multidão constrangida e curiosa, alguns transeuntes 

se divertem com a situação. Na imagem, há uma criança ao lado da artista e outra que 

aguarda na fila, mostrando como até mesmo alguns pais autorizavam seus filhos a 

participar, graças à presença de Weibel. Esse relato evidencia como a chancela do 

personagem masculino integrando a ação parece consentir uma normalidade que não é 

interpretada do mesmo modo quando as mulheres estão sozinhas no espaço público. 

 

 
Figura 15: Touch Cinema (1968). Documentação de performance. Fonte: Valie Export, Pomeranz Collection. 

Disponível em: http://pomeranz-collection.com/?q=node/40#flou acesso em 31 de agosto, 2018. 
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Figura 16: Touch Cinema (1968). Fotograma de vídeo de performance. Fonte: Valie Export. Generali 

Foundation. Disponível em: http://foundation.generali.at/en/collection/artist/export-valie/artwork/tapp-

und-tastkino.html#.Ws5a8ojwbIU acesso em 31 de agosto, 2018. 

A questão do corpo se mostra extremamente central à discussão que Export visa 

disparar, trazendo-o a uma proximidade potencialmente desconfortável com seus 

concidadãos (DAWSEY, 2008). Colocando-se de modo inesperado no caminho dos 

habitantes da cidade, cria situações excêntricas de intimidade, de conflito e de jogo que 

servem para contrariar as habituais condições de estar e usufruir do espaço público, 

transgredindo as condutas consideradas normais e apropriadas para uma mulher, 

sobretudo na década de 1960. As condições de visibilidade, como defendido por Butler 

(2015), são tratadas de modo essencialmente público: essas duas performances 

demonstram como táticas artísticas podem operar a fim de tornar visíveis as condições do 

corpo feminino de habitar os espaços públicos. 

Na série Body Configurations (1972-1982), o corpo da artista é colocado em contraste e 

em diálogo com o sistema arquitetônico. Ao longo de um período de dez anos, Export se 

apropria repetitivamente das múltiplas formas monumentais vienenses. Tomando como 

ponto de reflexão as formas arquitetônicas e estruturais encontradas na cidade, seu corpo 

se debruça, agacha, deita, retorce em diversas posições, buscando conformar-se à 

paisagem que encontra. As formas que o corpo assume são, então, ditadas pelas formas 

preexistentes das construções. Todavia, essas formas corporais parecem estar a todo 

momento afirmando suas diferenças desse sistema: suas configurações corporais dão luz 

às “particularidades teimosas do corpo” (DAWSEY, 2008, p.V) que não podem se moldar 

à lógica racionalizante do sistema arquitetônico.  

Uma primeira observação que podemos sugerir em relação entre as diferentes obras aqui 

trazidas é a seguinte: nas performances com os transeuntes, há sempre pessoas 

integrando os quadros, pois são elementos necessários para compor a própria narrativa 

da performance enquanto acontecimento em um tempo-espaço específico. Nas imagens 

das performances fotográficas, ao contrário, a cidade aparece vazia e a interação ocorre 

entre corpo e estruturas materiais da cidade.  
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Em algumas imagens de Body Configurations, Export faz uso de linhas aplicadas nas 

fotografias – uma linha vermelha espessa (Figura 4), marca a forma da calçada, 

enfatizando a geometria das formas e reforçando a incorporação da artista à paisagem. 

Ainda que o corpo nunca se torne uma calçada, suas ações são essencialmente 

miméticas, sugerindo a mimese com a paisagem como uma forma de sobrevivência 

quase camaleônica no espaço (DAWSEY, 2008). Mais ainda: torna-se uma escultura 

urbana, porém precária, pois deriva de gestos efêmeros, como é da natureza de toda 

performance, e permanece somente enquanto registro.  

 
Figura 17: Body Configurations (Encirclement). Fotografia. Fonte: Valie Export (1976). Museum of Modern 

Art. Disponível em: https://www.moma.org/collection/works/147166 acesso em 05 de setembro, 2018. 

Nesse engajamento conceitual com o espaço público, também evidencia como o corpo 

não consegue realmente se ajustar às estruturas: “É como se Export invocasse o 

mimetismo apenas para insistir, em última instância, na obstinação do corpo, sua recusa 

em se afastar ou ser feita para se conformar, ou simplesmente se misturar” (DAWSEY, 

2008, p.114, tradução minha10). Há uma potência do corpo frente às estruturas urbanas 

consolidadas: ele desafia a lógica dominante, assumindo valor tático de resistência ao 

que está estrategicamente dado (CERTEAU, 1994). 

Assim, compreendemos que o sistema que configura o espaço é determinante ao corpo e 

sua ação sobre o espaço, atuando e moldando as inter-relações que se dão no ambiente 

urbano. A artista afirma a persistência na assimilação do espaço através do próprio corpo, 

de modo que a série é toda permeada por uma “fisicalidade obstinada” (DAWSEY, 2008, 

                                                           
10 45 No original: “It is as if Export invokes mimicry thematically only to insist, ultimately, on the 

obstinacy of the body, its refusal to go away, or to be made to conform, or to just blend in.” 
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p.106): o corpo feminino está sempre visível e permanentemente presente. Todavia, se o 

corpo é obstinadamente material, ao mesmo tempo, apresenta-se inerte e passivo, em 

contraste com as imagens de performances nas quais sua presença é o agente condutor 

de um homem de quatro em uma coleira.  

É provável que Body Configurations seja uma das performances de arte que melhor põe 

em evidência a relação entre corpo e cidade, propondo um questionamento 

epistemológico às bases do sistema da arquitetura, como levantado por Agrest (2008). 

Desde a instauração do sistema arquitetural dominante a partir de Vitrúvio, no qual as 

medidas são estabelecidas com base no corpo masculino – o cúbito, o pé –, a 

performance de Valie Export parece questionar, por meio da arte, a própria neutralidade 

da imaginação arquitetônica. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Export é a artista que aborda a relevância do corpo para pensar como a cidade é a base 

material socialmente significada que atua também nas diferentes maneiras de 

experienciar espaço público. Transitar no espaço é sempre uma relação corpórea: a 

realização da vida cotidiana urbana se dá tanto no contato do corpo confrontado com as 

estruturas materiais, como em Body Configurations, quanto nas relações sociais, 

presentes em Touch Cinema e From the Portfolio of Doggness. Ora assumindo uma 

postura instigante e desafiadora, ora totalmente inerte, Export explora quais os possíveis 

um corpo – marcadamente feminino – pode assumir na urbe contemporânea.  

Mais ainda, ao mostrar um corpo que busca conformar-se e moldar-se às construções, 

Export evidencia a impossibilidade, ainda que simbolicamente, de ser um corpo 

disciplinado pela arquitetura, que impõe ativamente uma autoridade que privilegia ou 

exclui determinados aspectos sujeitos sociais. Em ação sobre o espaço, esse corpo 

também traz à visão a influência do espaço sobre si – afinal, busca conformar-se sem 

sucesso –, sugerindo a mútua constituição do espaço e do corpo (GROZS, 1992).  

A obra de Export nos sugere que as formas urbanas e arquitetônicas se impõem, 

refletindo uma autoridade que tende a eliminar os elementos que desestabilizam sua 

lógica (CORTÉS, 2008). Logo, esse corpo que se apresenta em todas as performances 

de Export é como uma incorporação daquilo que é reprimido pelo sistema urbanístico e 

arquitetônico tradicionais. Resistindo à homogeneização do planejamento urbano alinhado 

à produção de um espaço capitalista e patriarcal, o corpo representa a “anti-medida”, 

invocando outros possíveis para pensar a associação entre corpo e cidade, como sempre, 

mutuamente definidos e sempre heterogêneos.  
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RESUMO: 

O artigo aborda a obra da artista Adrian Piper (1948) que, ao explorar a subjetividade como 
insumo da arte, realiza performances conceituais associadas à ideia de arte como prática 
agonística (MOUFFE, 2013), oportunizando a formação de espaços nos quais uma concepção 
plural de democracia pode se efetivar. Nas séries dos anos 1970, Piper buscou relacionar 
questões raciais e de gênero, tornando as experiências, pessoal e dos espectadores, o resultado 
de suas obras. Assim, as performances têm por princípio a perturbação da ordem nos espaços 
públicos, preconizando uma radical complexidade espacial que descaracteriza a dicotomia 
público-privado, transformando as ruas em espaços de disputas que não podem ser apaziguadas 
pelo consenso. Ao buscar pôr em evidência as dimensões de gênero, raça e classe presentes na 
acepção dominante de espaço público, Piper tece uma narrativa imagética que revela o caráter 
assimétrico das possibilidades de apropriação do espaço. A partir de leituras destes trabalhos 
iniciais da artista, visamos debater a questão urbana sobre espaço público a partir das 
possibilidades da arte e das teorias de gênero na constituição de um pensamento crítico sobre a 
cidade, abordando as práticas artísticas como contribuições à formação de outras leituras. As 
imagens apresentadas são analisadas à luz dos conceitos de práticas artísticas agonísticas 
(MOUFFE, 2013)11. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Adrian Piper; Espaço Público; Dissenso; Agonismo; Arte Feminista.   

 

ABSTRACT: 
The article deals with the work of the artist Adrian Piper (1948) that, when exploring subjectivity as 
an input of art, produces a conceptual art performance associated with the idea of art as an 
agonistic practice (MOUFFE, 2013), providing opportunities for creating spaces in which a plural 
conception of democracy can take effect. In the series of the 1970s, Piper sought to relate racial 
and gender issues, making her personal and the spectator’s experiences the result of her works. 
Thus, her art performance have as principle the disturbance of order in public spaces, advocating a 
radical spatial complexity that de-characterizes the public-private dichotomy, transforming the 
streets into spaces of disputes that can not be appeased by consensus. By seeking to bring to the 
fore the dimensions of gender, race, and class present in the dominant sense of public space, 
Piper weaves an imaginary narrative that reveals the asymmetrical opportunities for the 

                                                           
11 O presente trabalho é parte dos resultados da pesquisa de dissertação da autora, defendida 

em maio de 2018 no Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional 

(PROPUR/UFRGS), realizada com bolsa CAPES.  



Anais do Encontro Internacional Cidade, Contemporaneidade e Morfologia Urbana 2018.

 

114 
 

appropriation of space. From the reading of these initial artworks, we aim to debate the urban 
question about public space from the possibilities of art and gender theories in the constitution of a 
critical thinking about the city, approaching the artistic practices as contributions to the formation of 
new readings. The images presented here are analyzed in the light of the concepts of agonistic 
politics and artistic practices (MOUFFE, 2013) 
 
 

KEYWORDS: Adrian Piper; Public Space; Dissent; Agonism; Feminist Art.    

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho parte do pressuposto de que há um grande potencial, ainda pouco 

explorado, no pensamento feminista para a reflexão sobre o conceito de espaço público 

urbano, que, para além de sua materialidade, também se constitui de relações políticas, 

sociais, de poder e de normas que não podem ser minoradas pelos estudos urbanísticos. 

Ao compreender como os movimentos feministas foram centrais para colocar em xeque 

as utopias dominantes da cultura moderna, estes trouxeram um novo problema à 

discussão urbana ao propor a indissociabilidade entre espaço público e privado para 

compreensão das desigualdades sociais e de gênero. Crucialmente, os questionamentos 

destas teorias vieram a considerar os modos nos quais os espaços públicos e privados 

existiam como suportes das identidades generificadas, bem como do respectivo 

apagamento de toda e qualquer identidade sexual dissidente, num contexto até então 

dominado pelas normas heterossexuais de organização da família nuclear. 

Em consonância ao debate do movimento e teoria feminista, emergente na década de 

1960 e 1970, a performance artística empreendida pelas poucas artistas mulheres do 

período também passa a se consolidar como um modo importante de investigação das 

intersecções entre as fronteiras do político e do pessoal (RECKITT e PHELAN, 2001). 

Caracterizada como aquele acontecimento que existe somente enquanto se realiza, a 

performance, quando sedimentada em registros documentais, assume nuances de 

testemunho de uma vida cotidiana, consolidando-se como uma prática tipicamente 

feminista de arte.  

A história da performance artística confunde-se com a dos movimentos e teorias 
feministas, evidenciando-se uma relação simbiótica persistente. A performance 
autobiográfica feminista é, contudo, a mais consonante com a dimensão política 
daquilo que é pessoal, explorando criticamente a dialética público/privado, tão 
significativa para as perspectivas feministas. (PINHO e OLIVEIRA, 2012, p.57) 

A arte feminista, neste ensejo, pode conectar as questões políticas e artísticas ao debate 

urbano, articulando inteligibilidade às estruturas de poder inscritas no espaço público. 

Questões de corpo, controle, invisibilidades e visibilidades foram centrais ao debate, de 

modo que a arte evidencia-se não somente enquanto uma propulsora da disputa pelo 

espaço público, mas, sobretudo, como uma possibilidade de redefinição das noções de 

público.  
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Apostando na arte como uma potência disruptiva e expressiva de resiliências, dada sua 

capacidade de crítica política, social e espacial, defendemos que é impossível pensar arte 

e política de modos separados, pois “existe uma dimensão estética na política e uma 

dimensão política na estética” (MOUFFE, 2013, p.190). Uma vez que as práticas artísticas 

cumprem seu papel na produção e preservação das ordens simbólicas, não é possível 

pensá-las de modo despolitizado, pois a própria política constitui essas ordens simbólicas 

das relações sociais. Deste modo, a partir dos trabalhos de Adrian Piper, artista cuja 

performance tem por princípio a perturbação da ordem nos espaços públicos, buscaremos 

refletir sobre como estas intervenções podem produzir transformações nos modos de 

pensar e ocupar a cidade, tanto de um ponto de vista material e espacial quanto 

conceitual e imaginário, funcionando como estratégias de evidenciação dos limites 

políticos do espaço e das possibilidades de ação sobre este. 

Nesse sentido, as obras nos dão pistas para vislumbrar de que maneira um modelo 

agonístico de democracia, preconizado por Chantal Mouffe (2013) pode ser posto em 

marcha a partir de práticas artísticas críticas que evidenciam o caráter sempre dissensual 

e disputado do espaço público. Ao considerá-lo enquanto lócus de disputas, a arte crítica 

(MOUFFE, 2013; RANCIÈRE, 2012) produzida em espaços urbanos por artistas 

feministas desponta como possibilidade de produção de dissensos (RANCIÈRE, 1996) 

que tornam visíveis os limites da noção hegemônica e consensual pressuposta nos 

termos de espaço público. Para nossa análise, a variável espacial onde as ações tomam 

parte – no metrô, ou nas movimentadas calçadas nova-iorquinas – apresentam uma 

dimensão política central ao trabalho, a partir da introdução desses corpos “privados” no 

espaço cotidiano.  

DA PROBLEMÁTICA DO ESPAÇO: UMA ABORDAGEM GENERIFICADA  

O ambiente construído da cidade é uma complexa representação das forças 
social, política, tecnológica e econômica; de ideais, ideologias e valores ao longo 
de centenas de anos. Cidades são artefatos culturais. No entanto, vivemos em 
cidades onde quase 100% do ambiente que nos rodeia é legislado, projetado e 
implementado por homens. (BROOKS, 2015, s.p., tradução minha). 

O excerto acima nos permite pensar como as cidades modernas capitalistas foram 

construídas a partir de um princípio de espacialização de gênero entre esfera produtiva 

versus reprodutiva (BONDI e ROSE, 2003), uma cisão que, historicamente, vem 

contribuindo à manutenção dos papéis sociais de gênero. Deste modo, mais do que uma 

simples co-implicação entre gênero e espaço, é preciso vislumbrar as assimetrias dessa 

ordem como elementos constituintes e estruturantes da produção e reprodução das 

cidades. 

A partir da introdução das teorias feministas no campo da geografia e dos estudos 

urbanos, desenvolveram-se arcabouços teóricos que operacionalizam as investigações 

acerca da dimensão generificada das experiências que se dão cotidianamente no espaço. 

Tais teorias propõem a centralidade da abordagem de gênero às análises de dinâmicas 

urbanas, compreendendo espaço e lugar como construções social e materialmente 

fundamentadas, que influem nos modos pelos quais as identidades e relações de gênero 
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são desempenhadas, negociadas, reforçadas ou modificadas (McDOWELL, 1983; 2000, 

MASSEY, 2004; BONDI,1998; 2003).  

Silva (2003) destaca o conceito de gênero como categoria explicativa à produção 

espacial, enfatizando a especificidade deste conceito à investigação das relações 

existentes entre as divisões espaciais e as divisões da ordem de gênero a fim de 

descortinar modos de constituição mútua. Se há diferentes modos de experienciar 

espaços para homens e mulheres, torna-se presente que a questão da diferença, de 

modo amplo, integre a constituição social tanto dos espaços quanto das identidades de 

gênero (McDOWELL, 2000). Tal abordagem enfatiza que há uma recíproca entre 

produção do espaço e produção social: se as relações espaciais são sociais, socialmente 

produzidas e socialmente reprodutoras, então é por meio do espaço que identidades e 

papéis sociais são concretamente exercidos, de modo que as estruturas do espaço social 

são indissociáveis das estruturas do espaço físico. 

Como o espaço social encontra-se inscrito ao mesmo tempo nas estruturas 
espaciais e nas estruturas mentais que são, por um lado, o produto da 
incorporação dessas estruturas, o espaço é um dos lugares onde o poder se 
afirma e se exerce, e, sem dúvida, sob a forma mais sutil, da violência simbólica 
como violência despercebida: os espaços arquitetônicos, cujas injunções mudas 
dirigem-se diretamente ao corpo, obtendo dele, [...] em razão de sua invisibilidade 
[...] efeitos completamente reais do poder simbólico. (BOURDIEU, 1997, p.163)  

O poder simbólico que Bourdieu (1997) destaca é de natureza constitutiva do espaço, e 

serve à produção e à reprodução das formas de poder, onde o espaço arquitetonicamente 

construído corrobora como mecanismo disciplinar, produtor de sujeitos e modos de 

existência (FOUCAULT, 1987). Assim, compreendemos que o espaço é sempre 

construído segundo preceitos que contribuem para a configuração de uma ordem social, 

condicionando práticas sociais. Ao recusar a noção de espaço como mero cenário, 

podemos compreendê-lo enquanto resultado de ações e discursos da sociedade.  

Weissman (1992) argumenta que o ambiente urbano e arquitetônico espacializa 

desigualdades, fazendo com que certas opressões a minorias – mulheres, homossexuais, 

transexuais, negros, minorias étnicas – possam ser perenizadas por meio das estruturas 

materialmente existentes. Uma vez reiteradas, as assimetrias remetem à questão sobre 

quem pertence e quem permanece excluído de determinados espaços que são essenciais 

à reprodução da vida social.  

Compreender o espaço como produto de inter-relações significa assimilar o conceito de 

identidade a partir de uma abordagem antiessencialista; isso sugere tomar as identidades 

não como entidades fixas e pré-concebidas de sujeitos coletivos – como “mulheres” ou 

“negros” –, mas sim submetê-los a uma compreensão “relacional do mundo” (MASSEY e 

KAYNES, 2004, p.9). A partir da noção de identidade proposta por Chantal Mouffe (1992), 

compreendemos que identidades são constituídas sempre de modo relacional e 

provisório, nas quais o espaço é parte necessariamente “integrante e produto desse 

processo de constituição” (ibid.), ou seja: constituinte das próprias subjetividades políticas. 
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Nesse sentido, a própria noção do sujeito social “mulher” pode ser entendida como uma 

identidade relacional e espacial. 

Ao que interessa nosso trabalho, podemos afirmar que o espaço público, na modernidade 

ocidental, é caracterizado como um “espaço de produção de masculinidade 

heterossexual” (PRECIADO, 2017, p.13). Trata-se de um espaço que produz 

marginalizações a toda forma de passividade, seja associada à homossexualidade ou à 

feminilidade e outras subjetividades. Todavia, Butler (2015) lembra que é preciso indagar 

os motivos de uma cisão entre determinados tipos de corpos que desfrutam de 

visibilidade pública, de ação e de fala e outros que ficam restritos ao espaço considerado 

pré-político do privado. Esses corpos privados são uma “pré-condição para a aparência e, 

portanto, tornam-se uma ausência estruturante” (BUTLER, 2011, p.3), tornando a esfera 

pública possível precisamente por tudo aquilo que exclui.  

Ao encontro desta leitura, Massey e Kaynes (2004), defendem o espaço enquanto âmbito 

das possibilidades da multiplicidade e, consequentemente, uma dimensão necessária à 

diferença. Assim, a espacialidade  

é a esfera da justaposição potencial de diferentes narrativas, do potencial de forjar 
novas relações, a espacialidade é também uma fonte de produção de novas 
trajetórias, de novas estórias. É uma fonte de produção de novos espaços, de 
novas identidades, novas relações e diferenças (ibid., p.18) 

Tal abordagem permite entrever o espaço como condição política; mais especificamente, 

uma vez que ele atua sobre a sociedade, não é mais possível vê-lo como um cenário, 

mas como um agente partícipe no campo social. Uma vez que espaço é um processo 

“inerentemente disruptivo” (ibid., p.17), defendemos sua centralidade para pensar os 

modos de luta política que tomam parte sempre através do espaço, dado que as próprias 

definições de cidadania são espaciais (FENSTER, 2005). 

Para Butler (2015) as manifestações urbanas são centrais às lutas políticas, de modo que 

o espaço de atuação se torna condição para a persistência dos corpos e suas 

reivindicações de democracia. Pontualmente, essa persistência se deve aos 

constrangimentos que determinados corpos sofrem ao se exporem no espaço público, 

evidenciando os aspectos restritivos do termo “espaço público” em relação a certos 

aspectos corporais socialmente significados. Assim, somente no exercício de direito de 

aparência é que esses corpos marginalizados dos espaços públicos urbanos podem 

reivindicar política e coletivamente seus direitos de existência. 

DO PLURALISMO AGONÍSTICO À DEMOCRACIA: OS CAMINHOS DAS 

IDENTIDADES  

Nesta seção, objetivamos evidenciar o caráter pouco consensual dos espaços públicos, 

uma visão propositiva de democracia como aquela que deve sempre permitir a expressão 

das lutas e dos conflitos sociais, pois estes lhes são constitutivos. Deutsche (2008) 

atualiza essa discussão ao espaço urbano, exemplificando como a estratégia do discurso 

contemporâneo dominante sobre “qualidade de vida urbana”, formulação em singular, 
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pressupõe a existência de um habitante urbano genérico, regido por princípios e 

motivações universais. Na prática, o que se verifica é a instauração de uma ordem 

discursiva de “um espaço cujo caráter público é decretado a priori [...] uma afirmação que 

inverte a sequência real dos acontecimentos [...] e portanto decretando a priori que usos 

do espaço público são legítimos (ibid., p.11, tradução minha). 

Para Chantal Mouffe (2007), a crença liberal na possibilidade de um consenso racionalista 

universal se traduz na negação do antagonismo inerente à toda relação social, conceito 

que, em sua obra, aparece como um limite de todo consenso. Debatendo com as 

sedimentadas noções de esfera pública de Hannah Arendt (2007) e Jürgen Habermas 

(1984), a autora mostra como a busca pelo consenso trata de desmontar o potencial 

antagônico que é intrínseco à ordem social e, portanto, antes de representar qualquer 

ameaça à democracia, é sua própria condição de existência (MOUFFE, 1996). Em 

contraponto, formula o conceito de modelo democrático que denomina “pluralismo 

agonístico” (ibid.), sugerindo que os confrontos tomem lugar no espaço comum, 

explicitados antes de apaziguados, pois toda tentativa de resolução dos conflitos 

agonísticos significa produzir desfechos permanentes e racionais – e, portanto, a 

sobreposição de um projeto a outro.  

Para pensar espaço urbano, Deutsche (2008) questiona os procedimentos dos 

planejadores urbanos que buscam localizar as disputas espaciais como impasses que 

devem ser eliminados e solucionados. Considerando que as desigualdades são 

intrínsecas às relações sociais, as imagens consensuais e unificadas do espaço urbano 

se constituem nos discursos urbanísticos conservadores, estabelecidos por meio de uma 

cisão que cria um exterior – como moradores de rua, prostitutas, imigrantes, etc – e o 

interior – classes médias, altas, etc. Desse modo, podemos afirmar que o espaço urbano 

que conhecemos resulta das relações de poder que buscam apaziguar e oprimir os 

conflitos: aquelas figuras desestabilizadoras à “ordem” configuram o caráter antagônico 

inerente ao espaço público, que tende a relegar ao privado toda diferença e pluralismo. 

Dadas as incertezas intrínsecas ao processo democrático propostas pelas autoras, trata-

se de reconhecer o caráter frágil da democracia, que não pode ser estabelecida em 

definitivo e, portanto, deve-se definir pela luta constante (MOUFFE, 1996).  

Para trazer ao debate uma visão antiessencialista das identidades, Mouffe (2007) advoga 

pela noção de “identificações coletivas”, relacionadas à mobilização afetiva e dos desejos, 

de modo que estas devem ser politicamente mobilizadas em favor de projetos 

democráticos. Assim, o agonismo se constitui a partir da distinção nós-eles, do mesmo 

modo que o antagonismo, mas difere deste último ao desfrutar de um espaço simbólico 

comum, que consiste na reivindicação ético-política da democracia (MOUFFE, 2013).  

Nesse sentido, cabe conceitualizar o que Mouffe (2007) compreende como identidade e 

diferença. O conceito de exterior constitutivo afirma que o estabelecimento de uma 

identidade depende da designação de uma diferença, constituída sempre de forma 

hierárquica. A determinação de um exterior, de um outro, torna-se condição de existência 

para toda conformação de identidade, de modo que “toda identidade torna-se 
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irremediavelmente desestabilizada por seu exterior, e o interior aparece como algo 

sempre contingente” (ibid., p.21, tradução minha). Quer dizer: se há um exterior que é 

constitutivo do interior, então não é possível uma discriminação plena entre 

interior/exterior, sendo a ideia de identidade resultante de processos híbridos de 

interações cujos limites nunca estão claramente determinados. Logo, a identidade só 

existe de modo relacional com o outro e, portanto, não é fechada em si mesma. Esta 

noção, portanto, rejeita qualquer abordagem homogeneizante ao corpo social, 

compreendendo-o enquanto uma multiplicidade de posições a partir das quais os sujeitos 

se constituem desde uma miríade de formações discursivas.  

É por isso que cada posição de sujeito se constitui dentro de uma estrutura 
discursiva essencialmente instável, posto que se submete a uma variedade de 
práticas articulatórias que constantemente subvertem-na e transformam-na. Por 
isso, não há nenhuma posição de sujeito cujos vínculos com outros estejam 
assegurados de maneira definitiva e, portanto, não há identidade social que possa 
ser completa e permanentemente adquirida. Isso não significa, porém, que não 
possamos manter noções como “classe trabalhadora”, “homens”, “mulheres”, 
“negros” ou outros significantes que se referem a sujeitos coletivos [...] sua 
unidade deve ser vista como o resultado de uma fixação parcial de identidades 
mediante a criação de pontos nodais. (MOUFFE, 1992, p.4, tradução minha) 

O termo antagonismo aparece na teoria mouffiana como aquele que não permite nenhum 
tipo de encerramento unívoco do social: ao passo que os antagonismos afirmam a 
diferença, afirmam também a parcialidade de toda luta política. Logo, ao superar a ideia 
de que a categoria “mulher” possa ser unificada em um projeto universal, a questão torna-
se indagar como tal categoria é constituída e perdurada enquanto uma distinção que 
implica em perenes subordinações do feminino.  

Isso posto, uma vez que compreendemos as identificações coletivas enquanto 
identidades políticas provisórias, podemos compreender o papel central da dimensão 
afetiva que dá forma a esses processos de identificação, relacionais e discursivamente 
construídos. Trata-se de compreender que as identidades “existem como sujeitos no ato” 
(RANCIÈRE, 2006, p.378), derivadas de posições sempre transitórias e passíveis de 
novas configurações. 

PLURALISMO AGONÍSTICO E CONTRA-PÚBLICOS: A ARTE COMO MODO DE 
CRIAR ESPAÇO PÚBLICO 

Mouffe (1992; 2007) identifica, no pensamento liberal, a tendência dominante de produzir 
uma abordagem racional e individualista, que crê na possibilidade de um consenso 
universal baseado na razão. Tal visão, como vimos até aqui, é claramente limitada à 
apreensão da natureza plural do mundo social e aos conflitos que tal pluralidade implica, 
negando a natureza antagônica que permeia toda relação social. O antagonismo advindo 
dos conflitos sociais evidencia os próprios limites de qualquer tentativa de consenso 
racional, que é sempre prescrito por um projeto hegemônico que se impõe como natural.  

Toda ordem é a articulação temporária e precária de práticas contingentes. A 
fronteira entre o social e o político é essencialmente instável e requer 
deslocamentos e renegociações constantes entre os agentes sociais. As coisas 
poderiam ser sempre de outro modo [...] pois, ao predicar toda ordem, se excluem 
outras possibilidades. (MOUFFE, 2007, p.63, tradução minha) 
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Assim, reconhecer a dimensão política como antagonismo em latência implica admitir a 

impossibilidade de um consenso racional definitivo: toda ordem social estabelecida se 

apoia na exclusão de outras possibilidades, sendo sempre uma articulação provisória e 

instável de práticas contingentes. Se compreendemos o poder como inerente às relações 

sociais, então toda ordem social é política e, portanto, baseada em formas de exclusão. 

Nesse caminho, abre-se a possibilidade de que essas ordens hegemonicamente 

estabelecidas possam ser desafiadas: toda prática hegemônica é passível de 

desestruturação em prol de outras formas de articulação. Esta ideia parece estar 

intimamente conectada ao conceito foucaultiano de resistência:  

[...] no centro das relações de poder e como condição permanente de sua 
existência, há uma “insubmissão” e liberdades essencialmente renitentes, não há 
relação de poder sem resistência, sem escapatória ou fuga, sem volta eventual; 
toda relação de poder implica, então, pelo menos de modo virtual, uma estratégia 
de luta, sem que para tanto venham a se superpor, a perder sua especificidade e 
finalmente a se confundir. (FOUCAULT. In: DREYFUS; RABINOW, 1995, p. 249)  

De acordo com ambos autores, defendemos que a dimensão antagônica dos conflitos 

sociais é tão inerente às sociedades quanto a impossibilidade de resolução racional final 

aos conflitos. Desta maneira, é preciso reconhecer que a política democrática atual insiste 

em neutralizar os conflitos potenciais e, nesse caso, cabe indagar quais seriam as 

possibilidades de escape à domesticação dos antagonismos. Concordamos com a 

proposição agonística que consiste em um “nós/eles” no qual, embora se reconheça a 

impossibilidade de consenso racional aos conflitos, assegura-se a legitimidade de todo 

projeto, tornando os grupos sociais adversários antes de inimigos, numa espécie de 

“consenso conflitante”. Assim, o modelo agonístico de democracia “reconhece o caráter 

contingente das articulações da hegemonia político-econômica que determinam uma 

configuração específica da sociedade, num dado momento” (MOUFFE, 2013, p.187).  

Nessa perspectiva, as lutas agonísticas consistiriam na própria democracia, uma vez que 

esta não pode prescindir do caráter antagônico das relações sociais resultantes dos 

processos de identificação coletiva; são disputas entre projetos hegemônicos que buscam 

operar na reestruturação das relações de poder que conformam a sociedade. Partindo 

desse contexto inerentemente antagônico, ou melhor, agonístico, Mouffe (2013) se 

interessa pelos diferentes usos do termo espaço público, associando seu projeto de 

democracia radical à conformação de um “espaço de confrontação agonística” (ibid., 

p.182). 

Propomos, portanto, pensar espaço público a partir de um modelo agonístico, que desafia 

as noções amplamente disseminadas de um terreno onde o consenso deva ser 

produzido: na contramão, o modelo advoga o espaço público enquanto um “campo de 

batalha em que diferentes projetos hegemônicos são confrontados, sem qualquer 

possibilidade de reconciliação” (ibid., p.188). A partir desse entendimento, compreende-se 

não um único espaço, mas antes espaços plurais que se produzem na própria diversidade 

discursiva.  
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Negt e Kluge (1993) se utilizam do termo contra-público para sugerir uma esfera pública 

plural que abarca grupos marginalizados. Sheikh (2004) também sugere que os contra-

públicos possam ser lidos a partir do conceito de heterotopia de Foucault (2003), que 

consistiria em uma utopia localizada ou mesmo um contra-espaço cuja existência tende a 

confrontar e desestabilizar a hegemonia dos espaços estrategicamente estruturados. O 

público deve ser visto sempre em termos relacionais; toda reivindicação de racionalidade 

e universalidade vai na direção oposta do conceito de contra-público, que implica na 

subversão dos espaços para outras práticas, reconfigurados pelos novos usos. 

Os contra-públicos são "contrários" [somente] na medida em que tentam 
proporcionar maneiras diferentes de imaginar uma sociabilidade diferente 
[stranger] e sua reflexividade; como públicos, eles permanecem orientados para a 
circulação do diferente [stranger] de uma maneira que não é apenas estratégica, 
mas constitutiva de membros e seus afetos. (SHEIKH, 2004, s.p., tradução 
minha).  

Nesse sentido, propomos abordar a obra de Piper como reivindicação da diferença e 

condição basilar à conformação de contra-públicos que, somente assim, garantem a 

formação de espaços públicos plurais. De modo bastante semelhante aos contra-públicos, 

Mouffe (2007) afirma o papel constitutivo das práticas artísticas no espaço público e sua 

inseparabilidade das possibilidades de democracia radical, vislumbrando-as como 

intervenções agonistas no espaço que dão visibilidade aos dissensos existentes. As 

práticas artísticas, neste contexto, se relacionam com as possibilidades de constituição 

das identidades e, portanto, são sempre políticas. Se estamos de acordo com a visão 

antiessencialista proposta anteriormente, então toda identidade é produto de construções 

discursivas e de processos de identificação sob os quais as práticas artísticas podem 

incidir. 

Neste entendimento, reiteramos a inseparabilidade entre os campos da arte e da política: 

antes de serem campos autônomos entre os quais necessitaríamos criar um vínculo, 

estética e política estão imbricadas, de modo que toda prática artística terá dimensão 

política, pois toda expressão estética atua na reprodução ou refutação das ordens 

simbólicas dominantes. Ao dar visibilidade e inteligibilidade ao que o senso comum 

hegemônico busca obliterar, a arte crítica pode proliferar os dissensos, de modo que as 

práticas artísticas na esfera pública têm a capacidade de mobilizar formas coletivas de 

identificação por meio da mobilização de um espaço simbólico comum. 

Desta perspectiva, as artes tanto constituem e preservam determinadas ordens 

simbólicas quanto são capazes de desafiá-las, sendo sempre políticas. Por seu turno, a 

política é relativa à ordem simbólica das relações sociais, o que evidencia a dimensão 

estética do próprio corpo social. A arte crítica condiz às práticas dissidentes passíveis de 

questionar os projetos hegemônicos dominantes ao produzir espaços públicos agonísticos 

que dão visibilidade ao que está suprimido no aparente consenso.  

[...] só reconhecendo a necessidade de uma pluralidade de formas de 
intervenções, acontecendo numa variedade de espaços públicos, que práticas de 
arte crítica podem contribuir para a formação de uma variedade de espaços 
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agonísticos, em que uma concepção plural e radical de democracia poderia ser 
realizada. (MOUFFE, 2013, p.191) 

Assim, compreendemos a arte feminista enquanto a promessa de uma “criação 

performativa de novas realidades” (RECKITT e PHELAN, 2001, p.20, tradução minha), 

atraindo-nos aos possíveis do pensamento que ainda devem ser criados e 

experienciados. Desse modo, podemos argumentar que as feministas tiveram papel 

central na consolidação do reconhecimento da indissociabilidade entre estética e política, 

evidenciando o caráter agonístico intrínseco à toda disputa política por reconhecimento. 

Características das produções feministas, as investigações de novas possibilidades 

irrompem da reorganização de códigos de representação complexos, ao mesmo tempo 

em que se referem ao trivial e ao cotidiano, problematizam os binarismos, utilizam-se da 

arte para atravessar as fronteiras do público e privado e evidenciam que toda identidade é 

necessariamente inacabada, uma performance sempre em processo (ibid.). 

ADRIAN PIPER: UM CASO EXEMPLAR  

Adrian Piper (1948), nova-iorquina vivendo atualmente em Berlim, é um dos grandes 

expoentes do movimento feminista norte-americano nas artes visuais desde a década de 

1970, tendo um corpus artístico expressivo em performances urbanas. Insistindo em 

explorar a subjetividade como insumo de arte, suas primeiras performances representam 

a ideia de práticas artísticas como práticas agonísticas, que oportunizam a formação de 

espaços nos quais uma concepção plural de democracia pode se efetivar. Piper torna 

manifesto que o significado de uma obra artística não se localiza de modo permanente em 

si, mas é antes constituído em relação a um exterior, de modo que obra e contexto de 

existência são indissociáveis (DEUTSCHE, 2008). Nesta seção, apresentamos algumas 

obras de Adrian Piper que propõem produzir novas leituras à noção de espaço público 

unitário, tratando-o como ilusório e evidenciando seu caráter disputado a partir da 

produção de cenários poéticos que afirmam os limites políticos de uma vida pública 

universal.  

Piper é uma artista negra mas, conforme declarado em um texto de sua autoria, pode 

facilmente passar-se por branca (PIPER, 1996), incluindo a si mesma como objeto de arte 

para explorar questões de identidade e alteridade. Desde 1970, se dedica a investigar as 

relações sociais, inserindo cada vez mais seu corpo na sua arte para, estrategicamente, 

provocar situações de antagonismo com o público (BOWLES, 2011), buscando 

afirmativamente modos de tornar visíveis o racismo e o sexismo que estão imbricados nas 

relações cotidianas. 

Iniciando tais performances em um contexto sócio-político marcado pela guerra do Vietnã 

e os movimentos dos direitos civis, na série Catalysis I-VIII (1970-1973) busca, 

deliberadamente, evitar qualquer contexto artístico a fim de confrontar diretamente o 

espectador desavisado com sua presença imprevisível. Em entrevista à crítica de arte 

Lucy Lippard, Piper defende que suas performances baseiam-se na inseparabilidade da 

vida: 
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[...] eu não digo: “Estou fazendo uma performance” [...]. Há muito pouco 
separando o que estou fazendo de atividades pessoais peculiares [...] Subscrevo a 
ideia de que a arte reflete a sociedade até certo ponto, e eu sinto como se um 
monte de trabalho que estou fazendo está sendo feito porque eu sou um 
paradigma do que é a sociedade” (PIPER, in: LIPPARD, 1972, p.78). 

Empenhando-se em apagar as distinções entre arte e vida, desafiando os pressupostos 

estabelecidos acerca das categorias de gênero, sexualidade e raça, perturbando a 

aparente ordem dos espaços públicos através de performances agonísticas que revelam 

suas assimetrias de acesso, suas ações artísticas se ocuparam sobretudo da 

transgressão das normas sociais de conduta e comportamento em público impostas por 

uma cultura urbana sexista, classista e racista. Piper produz ações diretas sobre os 

espaços públicos urbanos, tanto por meio de perturbação da aparente ordem dominante 

nas ruas e transporte público quanto disfarçando sua identidade e assumindo uma 

persona masculina de raça indefinida que vaga pela cidade. Nos termos da artista, os 

trabalhos não têm significado independente ou existência além de serem meios de 

mudança: “Existem apenas como agentes catalisadores entre eu e o espectador” (PIPER, 

1975, p.53). 

As performances buscam propor novas possibilidades de percepção à ordem do campo 

social, reimaginando a distinção entre o que é considerado adequado ou não ao 

comportamento em público. A questão da alteridade enquanto um princípio regente à 

conformação democrática do espaço público pode ser considerada o centro da discussão 

disparada por Piper. Explorando as questões de identidade e de fronteiras sociais, 

transforma-se em um elemento estranho, excêntrico e, por vezes, até mesmo repugnante 

que circula pela cidade, obtendo como efeito as reações de desdém e hostilidade de um 

público desavisado (BOWLES, 2011). Nesta análise, daremos ênfase à questão da 

interseccionalidade entre raça e gênero que protagonizam as primeiras performances da 

artista. Apresentamos duas séries consagradas: Catalysis I-VII (1970-1973) e The Mythic 

Being (1972-1976), que tomam as ruas como cenário e agente. As ações têm por foco 

interpelar e perturbar as relações sociais casuais na cidade desafiando a suposta 

neutralidade das diferenças nos espaços públicos.  

Catalysis (1970-1973) 

Neste artigo, apresentamos somente as obras Catalysis III e IV (1970-1971). Ainda que 

estas performances sejam parte de uma série de sete performances, realizadas entre 

1970 e 1973, somente estas duas dispõem de imagens disponíveis nos acervos 

pesquisados. Na ação Catalysis III (Figura 1), Piper sai às ruas para comprar luvas na loja 

de departamento Macy’s vestindo uma malha com o escrito WET PAINT (tinta fresca). Na 

imagem, vemos que a artista torna-se um elemento imprevisto de estranheza e 

perturbação: há pelo menos cinco pessoas ao seu redor, olhando-a. Há duas mulheres 

que passam ao seu lado e torcem o pescoço para vê-la; o mesmo ocorre com a senhora 

que caminha à sua frente; outra senhora que olha uma vitrine se detém para olhá-la, 

enquanto uma outra transeunte parece tentar passar ao lado, desviando-se da presença 

inusitada. Em suma, basicamente todos os integrantes da fotografia estão voltados à 
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artista que, por sua vez, apresenta-se impassível, aparentando indiferença à situação que 

ocasiona. 

 
Figura 18: Catalysis III (1970). Fotografia de performance por Rosemary Mayer. Fonte: Adrian Piper, 

Generali Foundation Collection (BOWLES, 2011, p. 184). 

Em Catalysis IV (Figura 2), Piper se apresenta vestida de modo bastante conservador, 

mas com uma toalha branca na boca. Dentro do vagão de metrô, há uma mulher sentada 

ao lado de Piper usando óculos escuros (ainda que no ambiente fechado do trem) e 

virada de modo que parece estar dando as costas ou, ainda, deliberadamente repelindo a 

excêntrica presença. O homem ao lado dessa mulher está com o corpo totalmente voltado 

para a janela do trem, talvez também se furtando de qualquer contato com a figura 

estranha ou, ainda, evitando a câmera que registra a performance. Nesta performance, é 

representativa a hostilidade destinada a Piper mesmo quando não está produzindo 

perturbações: a inserção de um fator diferente já serve como fator disruptivo na ordem 

estabelecida ao espaço público. Provavelmente associada à insanidade ou à 

excentricidade, a performance atesta como a inclusão de um elemento controverso frustra 

o consenso, expondo como a arte pode operar como instrumento que questiona as 

dominações do espaço (DEUTSCHE, 2008). 
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Figura 19: Catalysis IV (1971). Fotografia de performance por Rosemary Mayer. Fonte: Adrian Piper, 

Generali Foundation Collection (BOWLES, 2011, p. 175) 

A obra existe, portanto, enquanto agente catalisador entre artista e público, 

salvaguardando o impacto e a natureza de um confronto não categorizado e não 

esperado de antemão (PIPER, s.d.). Cabe recuperar o significado de catálise: enquanto 

um processo químico, é uma reação que ocorre quando a substância inicial é submetida à 

presença de um catalisador, que aumenta a velocidade de reação. Piper incorpora esse 

agente catalisador, que busca deliberadamente produzir reações nos encontros 

cotidianos.  

Esse tipo de performance desestabiliza a noção de que a alteridade possa ser algo 

unicamente externo, permitindo a existência de um espaço de negociação dos limites 

entre eu e o outro (DEUTSCHE, 2008). Na interrupção das situações habituais por 

situações singulares como as performances de Catalysis, o ato de interrupção assume 

função crítica, evidenciando os possíveis de deslocamentos e rearranjos a partir da 

criação de situações inusitadas ou inesperadas. Piper se relaciona explicitamente com o 

conceito de práticas artísticas agonísticas de Mouffe (2013), pois dá visibilidade aos 

agonismos da vida cotidiana e, ao oportunizar essa nova perspectiva, cria espaços 

públicos plurais que não disfarçam os dissensos, mas que evidencia-os.  

The Mythic Being (1972-1976) 

As imagens de Catalysis contrastam com as imagens de The Mythic Being por um motivo 

bastante óbvio: há uma mudança de gênero de nosso protagonista. O personagem 
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encarna um estereótipo do homem negro, ou de raça indefinida, temido e abominado pela 

classe média branca, ou seja: tampouco ele consegue usufruir de uma plena experiência 

urbana livre de racismo. Se temos presentes agora duas identidades – o homem negro e 

a mulher negra que deambulam pelo espaço público – e, em ambos os casos, temos 

aspectos de opressão, então a visão transcendente e universalista de espaço público 

pode ser afirmada como aquela a serviço de uma reiteração das normas sociais que 

pressupõem hierarquias (DEUTSCHE, 2008).  

Em 1972, Piper iniciou um projeto de cerca de quatro anos no qual assumiu um alter ego 

masculino, vestindo-se como um jovem homem, negro e andrógino com uma peruca black 

power, óculos escuros, bigode e um cigarro no canto da boca. Nessas ações, assume 

uma identidade masculina – ainda que ambígua – para deambular pelas ruas de Nova 

Iorque e Cambridge. O projeto deu origem a uma série de produções, como vídeos, 

desenhos, colagens e fotografias que servem de registro e suporte às suas performances. 

A performance de seu “ser mítico” é descrita pela artista como uma experiência paradoxal 

e libertadora: enquanto homem, desfrutava da possibilidade de agir de maneiras que são 

socialmente restritas a uma mulher, sobretudo negra. Piper descreve uma experiência 

radicalmente diferente das possibilidades que desfruta como mulher: “Meu 

comportamento muda […] eu me exibo, ando a passos largos, abaixo minhas 

sobrancelhas, levanto meus ombros, sento com minhas pernas bem abertas no metrô 

para acomodar minha genitália protuberante” (PIPER, 1996, p.117, tradução minha). 

A imagem em que a artista aparece vestida de homem caminhando na calçada se refere 

a um fotograma (Figura 3) de uma performance urbana realizada em 1973. O fotograma é 

uma imagem emblemática da performance: pela expressão facial, é possível ver que a 

artista está falando com a câmera, recitando repetidamente trechos de seu diário pessoal 

da pré-adolescência. Com esse mantra, a artista atravessa as calçadas lotadas de 

pedestres, que a cercam: crianças e senhoras que olham curiosos para a figura, 

supostamente masculina, declamando com uma voz feminina. Tal ambiguidade, 

diferentemente de Catalysis, mais do que desconforto, parece produzir curiosidade – no 

começo do vídeo, Piper passa por uma senhora que pergunta: “É um filme?”. 
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Figura 20: Fotograma de performance The Mythic Being (1973). Fonte: Adrian Piper, site da artista. 

Disponível em: http://www.adrianpiper.com/vs/video_tmb.shtml acesso em 10 de setembro, 2018. 

A artista menciona suas novas apropriações da cidade enquanto encena seu Mythic 

Being:  

Eu visitei certos locais relacionados à cultura pela cidade: inaugurações em 
galerias de arte, concertos, filmes, peças de teatro, etc., bem como tomei o metrô 
e ônibus e caminhei pelas ruas à noite em diferentes bairros. Para focar minha 
atenção e manter minha compostura durante a performance, me concentrei em 
um mantra: uma passagem de um diário pessoal que tenho mantido desde a pré-
adolescência, que, simultaneamente, publiquei mensalmente no Village Voice. 
(PIPER, s.d.) 

A partir desse excerto, é possível verificar que, quando se transforma em um jovem 

homem de raça e gênero ambíguos, Piper se permite navegar por outros lugares e 

horários da cidade dos quais não usufruía enquanto mulher. Assim, a performance 

também é sobre o estereótipo do homem negro enquanto categoria social estigmatizada, 

mas, ainda que marginalizada, essa figura parece desfrutar de maiores graus de 

liberdade, evidenciando as dificuldades de ser mulher na cidade. A aparente desenvoltura 

com a qual o Mythic ocupa o espaço público urbano é diretamente contrastante com a 

dificuldade experienciada pelas mulheres negras em alcançar reconhecimento tanto no 

movimento negro quanto no movimento feminista (BOWLES, 2011). 

A incorporação de uma persona que desempenha ativamente uma apropriação da cidade, 

dificultada às mulheres, torna-se estratégia política de ressignificação do público: “a arte 

que é “pública” participa em, ou cria, um espaço político e é em si mesma um espaço 

onde assumimos identidades políticas” (DEUTSCHE, 2008, p.24). Entre a identificação e 

a diferença, o Mythic transita entre as fronteiras que distinguem tradicionalmente gênero e 

raça, produzindo um espaço político justamente por assumir sua indecidibilidade. 

http://www.adrianpiper.com/vs/video_tmb.shtml
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Piper documentou suas experiências de tal forma que parecia suspensa 
paradoxalmente entre sua incapacidade de se tornar completamente identificada 
com o Mythic Being e o prazer e a liberdade, às vezes imaginando com sucesso 
que ela havia se tornado ele. (BOWLES, 2007, p.622, tradução minha) 

Na Figura 3, a artista consegue causar uma interrupção no trajeto dos demais transeuntes 

e concidadãos, tornando evidente o sentimento produzido a partir de uma diferença, ou 

melhor: da presença de um “exterior constitutivo” de Mouffe (2013). Assim, desafia os 

espectadores a assumir a responsabilidade pessoal pelos seus preconceitos e a refletir 

sobre as condições que permitem sua persistência, estimulando-os a revisar as 

presunções acerca de determinadas identidades (BOWLES, 2011). 

Na Figura 4, referente à performance The Mythic Being – Cruising White Women (1975), o 

personagem está sentado na calçada, olhando as mulheres que passam. A performance 

ainda consiste em diversos registros da artista vagando ou sentada na cidade, fumando e 

agindo de acordo com os estereótipos masculinos de conduta nos espaços públicos, 

sobretudo em sua atitude de assédio frente às mulheres. A liberdade de distribuir olhares 

no espaço público problematiza, mais uma vez, as normas e convenções de condutas 

socialmente aceitas. Assumindo a posição do assediador que molesta mulheres na rua, 

Piper inverte os papéis, desfrutando mais uma vez das prerrogativas socialmente 

consentidas de expressar sua sexualidade em público, mas somente enquanto um 

homem. Visando atuar sobre as percepções e pré-noções que norteiam nossas acepções 

acerca de determinadas identidades, a partir da assimilação de uma identidade masculina 

racializada e de um comportamento tipicamente esperado por essa identidade, Piper 

também se liberta de um espaço ambíguo de mulher negra de pele clara no qual se situa 

(ibid.). 

 
Figura 21: The Mythic Being: Cruising White Women #1 (1975). Fonte: Adrian Piper. Fotografia de James 

Gutman. Coleção de Eileen Harris Norton (BOWLES, 2011, Plate 2). 
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Nesse conjunto de performances, Piper questiona a estabilidade das identidades sociais, 

tornando evidente que os corpos são produtos de inscrições culturais antes de entidades 

fixas e estáveis. A noção de raça em si é um conceito mítico e, como toda categoria 

identitária, instável, sempre uma representação e, por fim, uma performance (WARD, 

1999). Seus trabalhos lidam com a questão da consciência e sobre possibilidades de 

conscientização a partir da produção de confrontos. Desde uma perspectiva de 

constituição de público, Piper é provavelmente a artista que mais profundamente trouxe à 

tona o senso de antagonismo que permeia todas as relações sociais e que regula a 

circulação das diferenças no espaço público urbano. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este trabalhou buscou refletir sobre as noções dominante de espaço público a partir de 

uma perspectiva feminista por meio das artes visuais de Adrian Piper. Na contramão das 

teorias mainstream sobre espaço público, propusemos que os conflitos são de ordem 

ontológica e irredutíveis em toda relação social e espacial, como bem verificado nas 

interações urbanas de Piper. Nesta perspectiva, um conceito de democracia radical 

agonística desponta como possibilidade de reconhecimento à contingência, imanente a 

toda prática hegemônica que se pressupõe consenso. No modelo agonista, o espaço 

público se torna campo de batalha e disputa, onde os enfrentamentos de pautas e 

diferenças são expostos, mas sem possibilidade de apaziguamento das disputas. Trazer a 

arte feminista para a discussão acerca da noção de espaço público nos permitiu acatar a 

produção de poéticas como potência para intervir no mundo socioespacial 

Piper caminhou pelas ruas, usou o transporte público, operando pequenas fissuras nos 

arranjos simbólicos destas triviais atividades. Por vezes, parece passiva, mas também 

desafiadora; ora transformou-se performativamente em um homem, ora provocou 

visualmente, pois a mera inclusão de uma toalha branca em cena serve para a total 

desestabilização dos ambientes que percorreu. Produzindo situações transgressivas aos 

padrões considerados normais, termina por lançar luz à rigidez das normas que regem as 

situações públicas. 

A ruptura com as situações ordinárias de interação social busca instigar os espectadores 

da performance a refletir por que a nova situação é incômoda: quando vemos a artista 

com uma toalha na boca, é possível compreender que a cena cause desconforto, mas é 

difícil apontar os motivos. A perspicácia da performance consiste na desestabilização de 

uma situação trivial para que possamos questionar o que é considerado normativamente 

como aceitável ou não no espaço público. Desse modo, aquilo que está fora dos 

parâmetros de aceitabilidade se torna o outro, um exterior constitutivo que evitamos, mas 

justamente o outro que Piper traz ao centro de suas performances. A hostilidade com que 

a artista é recebida é parte e insumo resultante de suas performances: a confrontação 

direta com o público desavisado aproxima suas performances da vida real a tal ponto que 

se perde o referencial que separa vida e arte. 

Assim, este trabalho buscou trazer à luz alguns pontos pontos invisíveis do cotidiano para 

dar corpo àquilo que permanece invisível nas estruturas hegemônicas. Compreendendo 
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as arbitrariedades na determinação do que é espaço público, este trabalho voltou-se a 

olhar como determinadas hegemonias sociais operam a legitimação e deslegitimação de 

usos que estabelecem ordens dominantes, mas também como a arte é capaz de propor, a 

todo tempo, outros modos de estar na cidade.  
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ÁREA TEMÁTICA: 

( ) 1.Morfologia Urbana (X) 2.Cartografia Urbana ( ) 3.Teoria Urbana ( ) 4.Mulher e cidade 

RESUMO: 

No presente artigo serão apresentados conceitos acerca dos corpos ocupando e explorando as 
cidades sob o viés da jornalista e ativista urbana Jane Jacobs, bem como ações que surgem nos 
ambientes urbanos e que tem como consequência uma potencial capacidade de ampliação dos 
sentidos e das sensibilidades. Serão apresentadas algumas das propostas realizadas durante o 
evento 2ª Semana TransLAB.URB + 1º Jane’s Walk Porto Alegre, organizado pelo coletivo 
TransLAB.URB e ocorrido nos dias 4, 5 e 6 de Maio de 2018, que teve como tema Caminhar para 
Transformar e cujo propósito era desenvolver a percepção territorial e sensível nas cidades por 
meio das caminhadas coletivas distribuídas entre as 16 atividades com temáticas diversas. 
Contudo, o foco deste artigo estará voltado para as proposições Cidade Rodoviária, de Maria 
Helena Bernardes, e Arcanos Urbanos de Ana Paula Vieceli, que possuem considerável 
relevância para a pesquisa e trabalho artístico que venho desenvolvendo como mestranda no 
Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal de Pelotas. O texto é 
construído entre relatos poéticos, sensibilidades afloradas e múltiplas experiências, fazendo 
conexão com conceitos de Dias (2008), Serres (2013) e Bondía (2002) entre outros autores que 
pensam os sentidos e as narrativas.  
 

PALAVRAS-CHAVE: cidades; experiência; sensibilidades; Jane Jacobs; TransLAB.URB. 

 

ABSTRACT: 

In this article concepts about bodies occupying and exploiting cities will be presented under the 
bias of the journalist and urban activist Jane Jacobs, as even as actions that arise in urban 
environments and which consequently has a potential capacity to extend the senses and 
sensitivities. The words are going to introduce some of the propositions made for the 2ª Semana 
TransLAB.URB + 1º Jane’s Walk Porto Alegre, organized by TransLAB.URB, that occurred on May 
4th to 6th year 2018, with the theme Walk to Transform and which had as a purpose to develop the 
territorial and sensitive perceptions in the cities across the collective walks distributed among 16 
activities with various subjects. Otherwise, the focus of this article will be on Maria Helena 
Bernardes' Cidade Rodoviária and Ana Paula Vieceli's Arcanos Urbanos, which have considerable 
relevance for the research and artistic work that I have been developing as a master's student in 
the Postgraduate Program in Visual Arts at Federal University of Pelotas. This text is formulated 
between poetic reports, sensitivities outcrops and multiple experiences, making connections with 
concepts of Dias (2008), Serres (2013) and Bondía (2002) and many other authors who think 
about the senses and the narratives. 
 

KEYWORDS: cities; experience; sensibilities; Jane Jacobs; TransLAB.URB. 
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INTRODUÇÃO 

No ano de 2018 o coletivo de inovação social urbana TransLAB.URB12, da qual faço 

parte, tornou-se porta-voz do movimento global Jane’s Walk13 representando-o em Porto 

Alegre/RS. Aproveitando a oportunidade de levar o conhecimento de Jane Jacobs para as 

ruas da cidade, o grupo decidiu ampliar a ação, transformando-a em um evento com a 

duração de três dias no primeiro final de semana do mês de Maio. O trabalho 

desenvolvido pelo TransLAB.URB é inspirado pelos textos de Guy Debord e de Henri 

Lefebvre, e busca despertar subjetividades em meio a vida rotineira por meio das 

explorações e do estímulo ao pensamento crítico. O intuito da 2ª Semana TransLAB.URB 

+ 1ª Jane’s Walk Porto Alegre era propor a abertura de diversos caminhos que 

proporcionassem a descoberta de meios para que as pessoas se relacionem de forma 

sensível com as cidades. Dentre as atividades propostas apareceram temas diversos, 

como por exemplo: vivências lúdicas por meio de jogos, dança, escuta, o despertar para 

as sensibilidades e demais meios de provocar a troca de conhecimentos e narrar 

experiências. Contudo, este artigo terá foco nas proposições feitas por mulheres e na 

relevância de Jacobs (2009) como inspiração para minha atuação enquanto mulher, 

urbanista e artista.  

Jane Jacobs foi uma escritora e ativista urbana norte americana que dedicou sua vida a 

discutir e promover cidades mais justas, travando batalhas contra as propostas 

desenvolvimentistas que não davam a devida atenção para as questões da vida em 

comunidade. A autora inicia o livro Vida e Morte nas Grandes Cidades alertando que “este 

livro é um ataque aos fundamentos do planejamento urbano e da reurbanização ora 

vigentes” (JACOBS, 2009, p. 1), no cenário norte americano de 1961, e que escreverá 

essencialmente sobre a vida comum. Discorro, ao longo do texto, sobre algumas falas de 

Jacobs (2009), em especial as do último capítulo do livro, cujo título questiona o tipo de 

problema que é a cidade, fazendo uma costura entre as falas da escritora, teóricos que 

abordam temas relacionados às artes visuais e as atividades do evento. 

O desejo  de organizar um evento desta relevância surgiu de um profundo desejo de ver 

arte, arquitetura, história e todos outros saberes aliados para propiciar a descoberta de 

uma vida urbana mais poética, fluida, livre, que permita que sejamos estrangeiros em nós 

mesmos e nos espaços em que vivemos, encontrando não só novas oportunidades de 

fazer a cidade assim como sendo os agentes ativos deste processo de construção. 

                                                           
12 O TransLAB.URB surge dentro do laboratório cidadão TransLAB como grupo de trabalho e 

pesquisa em inovação social com foco nas cidades. Hoje o grupo é autônomo e conta com sete 

membros em seu núcleo rígido e outros membros flutuantes. Atuação em três linhas: cocriação e 

participação, ativação urbana, educação urbanística. Mais informações em www.translaburb.cc e no 

artigo de Lima e Marquéz (2018). 

13 Apesar de termos sido orientados pela organização global do evento a usar o nome em inglês, 

para facilitar a divulgação, optamos pelo nome em português em algumas divulgações, a fim de 

facilitar o entendimento universal. Neste texto usaremos em ambas as línguas: Jane’s Walk e 

Caminhada da Jane. 

http://www.translaburb.cc/
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Buscamos inserir no escopo do evento atividades plurais, que contemplassem diversas 

formas de exploração da cidade, como pode ser visto na imagem da programação (Figura 

1), reforçando as palavras da ativista que afirma que “as cidades têm capacidade de 

oferecer algo a todos, mas só porque e quando são criadas por todos” (JACOBS, 2009, p. 

263).  

 
Figura 1: Imagem de divulgação da 2ª Semana TransLAB.URB + 1ª Jane’s Walk Porto Alegre.  

Fonte: TransLAB.URB.  

As Jane’s Walks tiveram início em Toronto, em 2007, após a morte de Jacobs, ocorrida 

em 2006 quando a escritora estava com 89 anos. Inicialmente o evento abrangia apenas 

o Canadá, onde fica a sede do instituto que leva seu nome, porém hoje são diversas 

cidades distribuídas em aproximadamente 50 países ao redor do mundo promovendo as 

caminhadas. É sugerido que os eventos sejam organizados preferencialmente no primeiro 

final de semana de Maio, data próxima ao aniversário de Jane Jacobs, e que os 

responsáveis pelo acontecimento decidam os tópicos a serem abordados, o tema do 

evento e a vizinhança onde será feita a caminhada, planejando uma rota e as discussões 

que serão levantadas ao longo do trajeto, bem como elegendo pontos de parada para 

troca de ideias, informações e histórias que constituem a vizinhança escolhida. Deve-se 

considerar a acessibilidade universal e o conforto das pessoas que farão parte da 

atividade, buscando traçar caminhos que incluam pontos de descanso, banheiros e 
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conveniências, além de não apresentar riscos à segurança dos participantes. A 

organização global das Jane’s Walks também orienta que seja feita uma ampla 

divulgação da atividade nas redes sociais, através de hashtags específicas, que ajudam a 

reforçar a importância de um evento com propósito tão democrático, deixando claro que 

as “Jane’s Walks comumente são caminhadas guiadas, mas elas podem ser passeios de 

bicicleta, leitura de poesias, performance, arte, jogos e mais!”14. Por tal razão, o coletivo 

TransLAB.URB decidiu por ampliar o evento, incluindo um maior número de vizinhanças e 

particularidades da cidade e, seguindo as diretrizes do evento, escolhemos como tema 

Caminhar para Transformar, organizando um final de semana com atividades abertas a 

toda comunidade, sem finalidade comercial, com organizadores e propositores voluntários 

em um movimento que buscou promover o diálogo e encorajar conversas acerca das 

cidades.  

A principal atividade do evento, a Caminhada da Jane, era item obrigatório do evento, e 

tinha como intuito provocar o pensar a cidade de acordo com os escritos de Jacobs 

(2009). Realizada no sábado, dia 05, pela manhã, foi descrita pelos membros do 

TransLAB.URB da seguinte forma: 

A primeira edição da capital gaúcha dentro da programação internacional das 
Jane’s Walk, a equipe do coletivo autônomo de inovação social urbana, 
TransLAB.URB, promoverá uma versão da Caminhada da Jane num formato 
bastante clássico, percorrendo as ruas do bairro Cidade Baixa com olhos (e todos 
os demais sentidos) atentos para os fenômenos urbanos que acontecem no 
cruzamento das diferentes morfologias arquitetônicas e comportamentais das 
pessoas que utilizam a região. A partir do compartilhamento das percepções, a 
ideia é discutirmos sobre repertórios urbanos existentes e também exercitar a 
crítica a tudo aquilo que enxergamos e percebemos.15  

Como organizadores da principal caminhada do evento, optamos por traçar um roteiro 

pelo bairro Cidade Baixa, que passa por um processo de gentrificação e, aos poucos, vai 

perdendo sua identidade. Nosso percurso começou na Rua da República, passando pela 

Rua João Alfredo, Travessa dos Venezianos, Rua José do Patrocínio, Av. Venâncio Aires, 

Av. João Pessoa e retornando pela Rua da República até o ponto de partida. Durante o 

trajeto discutimos as diferentes realidades encontradas em uma área relativamente 

pequena: os casarios antigos, as novas edificações em altura, o intenso movimento de 

carros e as contrastantes ruas calmas, a poluição sonora que cria uma barreira entre o 

bairro Cidade Baixa e o Parque da Redenção. Esta vizinhança possui outras questões 

bastante interessantes como o grande número de idosos e de estudantes, a vida noturna, 

a história do Arroio Dilúvio e da população quilombola que ali vivia e ainda vive, entre 

outras particularidades, fazendo deste bairro um lugar bastante rico em diversidade e, 

consequentemente, também em problemas. 

                                                           
14 Tradução nossa para o trecho original “Jane’s Walks are often walking tours, but they can also be bike 
rides, poetry readings, performance art, games, and more!” disponível no sítio digital do movimento: 
www.janeswalk.org/get-involved/lead-a-walk/

. 

15 Texto informativo elaborado pelos membros do TransLAB.URB, disponível no evento 

organizado em rede social em período próximo às datas da 2ª Semana TransLAB.URB + 1ª 

Jane’s Walk Porto Alegre. 

http://www.janeswalk.org/get-involved/lead-a-walk/
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Além de organizadora, também fui participante, sendo agente duplo em algumas das 

propostas durante o evento. Das 16 atividades que ocorreram durante o final de semana 

da 2ª Semana TransLAB.URB + 1ª Jane’s Walk Porto Alegre participei efetivamente de 8 

delas e neste texto dedicarei minha fala em torno de duas experiências: Cidade 

Rodoviária, desenvolvida pela artista e professora Maria Helena Bernardes e Arcanos 

Urbanos16, criada pela arquiteta e urbanista – ao meu ver também artista – Ana Paula 

Vieceli. Estas são propostas que buscam o aumento da capacidade de observação, 

favorecendo melhor concentração e memorização durante percursos na cidade e a 

ludicidade de um jogo de ação que convoca o corpo pelos tabuleiros da cidade. Para a 

divulgação oficial do evento a atividade Arcanos Urbanos foi descrita pela autora da 

seguinte forma:  

Arcanos Urbanos é um jogo mágico, místico, embruxador. É um jogo de ação que 
convoca o corpo pelos tabuleiros da cidade. Joga-se sozinho ou em companhia, 
de toda forma, o jogo é sempre um convite ao rolê. Dar um rolê é a máxima do 
jogo: rolês maiores e menores na busca do invisível, dos mistérios da cidade. A 
Cigana está em estado de urbanidade! Entidade-fluxo, ela escoará até os mortais 
para coletar as matérias de expressão que vão dar origem ao seu novo baralho 
místico – os Arcanos Urbanos – a fim de colocá-lo no mundo material das cidades, 
criar suas figuras e fazê-lo falar como oráculo. Durante o jogo, Cigana e jogadores 
se tornam uma mesma entidade e comungam da experiência como comungarão 
do mesmo espírito. Jogadores se tornam ciganas, e a Cigana toma corpo para 
deixar as marcas da sua passagem. É por isso que a Cigana convida a todos os 
seres urbanos que tiverem um corpo vivo, ativo e movente, sensível e pensante, 
lúdico e brincante, para ciganear, errar, derivar, deambular e jogar no maravilhoso 
tabuleiro da cidade, mergulhando em seus mistérios, e coletando elementos 
mágicos a cada fase do jogo, a cada fase da lua.17 

Enquanto a ação Cidade Rodoviária foi exposta pela artista como: 

Compartilhamento de exercícios e técnicas para aumentar a capacidade de 
observação, favorecendo melhor concentração e memorização durante percursos 
na cidade. Prática de sincronização entre movimentos e respiração para favorecer 
um estado mental e emocional confortável ao caminhante. Introdução ao conceito 
surrealista de disponibilidade para a cidade viva. Objetivo: reconstrução afetiva e 
sensorial de um local familiar. Recomendado para pessoas que amam a rua.18  

                                                           
16 Os Arcanos Urbanos estão sendo desenvolvidos por Ana Paula Vieceli como parte de sua tese de 
doutoramento em arquitetura e urbanismo no PROPAR/UFRGS. Mais informações no blog do trabalho: 

 

https://arcanosurbanos.wordpress.com
. 

  

17 Texto informativo elaborado por Ana Paula Vieceli e enviado aos membros do TransLAB.URB 

por correio eletrônico. Disponível no evento organizado em rede social em período próximo às 

datas da “2ª Semana TransLAB.URB + 1ª Jane’s Walk Porto Alegre”. A publicação em rede social 

encontrasse disponível no endereço digital: https://www.facebook.com/events/2108547429380130/. 

18 Texto informativo elaborado por Maria Helena Bernardes e enviado aos membros do 

TransLAB.URB por correio eletrônico. Disponível no evento organizado em rede social em período 

próximo às datas da “2ª Semana TransLAB.URB + 1ª Jane’s Walk Porto Alegre”. A publicação em 

rede social encontrasse disponível no endereço digital: https://www.facebook.com/events/2108547429380130/. 

https://arcanosurbanos.wordpress.com/
https://arcanosurbanos.wordpress.com/
https://www.facebook.com/events/2108547429380130/
https://www.facebook.com/events/2108547429380130/
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Participei de ambas atividades e, a seguir, abordarei cada uma delas refletindo de forma 

bastante particular, e quase certamente não fiel às realidades vividas pelos outros 

participantes, mas que neste artigo procuram traduzir o vivido por mim, artista divagante e 

urbanista jogadora, ao relatar a experiência de ter acompanhado e feito parte de cada um 

dos momentos. Refletirei, também, sobre como estes acontecimentos contribuíram para o 

que veio a se tornar minha pesquisa de pós-graduação. Porém, antes de iniciar os relatos, 

é preciso elucidar como chegamos ao oferecimento destas atividades e como foram feitos 

os convites. 

O ENCONTRO 

Enquanto eu e os demais membros do coletivo TransLAB.URB escolhíamos o tema do 

evento e como seriam feitos os chamamentos para propositores, fiquei imaginando qual 

seria o tipo de atividade pela qual me interessaria em participar. Pensei nas mulheres 

artistas e pesquisadoras que me estimulavam a seguir minha jornada e nas pessoas que 

alteraram os meus caminhos de desenvolvimento enquanto ser criador e pensante. O 

desejo de convidar Maria Helena Bernardes surgiu de imediato no momento em que 

começamos a pensar o evento. Aproveitei um dia em que estaria em uma de suas aulas 

para oficializar o convite, em meio a uma pausa para o café. Fui aluna dela por 18 meses 

e neste período tive a oportunidade de receber muito conhecimento e de criar um 

profundo sentimento de admiração pelo trabalho desta artista. Para minha felicidade, o 

aceite e a proposta de ação vieram tão rapidamente quanto o nome dela surgiu em minha 

lembrança enquanto pensava em como organizar o evento. O contato com Ana Paula 

Vieceli veio da curiosidade, pelo mistério e por não entender bem o funcionamento dos 

jogos urbanos que ela propõe. Já a conhecia desde os tempos em que éramos 

estudantes de graduação, dos corredores da faculdade de arquitetura e urbanismo, então 

o contato foi consideravelmente facilitado. Assisti a defesa de sua dissertação de 

mestrado, anos atrás, e acompanhava os e-mails semanais que recebia sobre os Arcanos 

Urbanos. Me pareceu que o jogo dos errantes seria perfeito para provocar um reencontro 

e o reencontro perfeito para que eu entendesse o jogo. O convite foi feito por rede social e 

aceito após tomarmos um café e conversamos sobre o evento e as possibilidades de criar 

um arcano invasor. A zona sul de Porto Alegre estava presente no meu imaginário como 

um lugar do incerto, não tinha ideia do que encontraria para ver ou fazer lá. A rodoviária, 

durante a noite, era o território do medo. Ambas eram zonas a serem desbravadas. O 

café as vezes surge como algo que une as pessoas, ou apenas como a desculpa perfeita. 

Começava nossa jornada. Eu precisava estar pronta e atenta. 

Trabalhamos, eu, as artistas e o coletivo TransLAB.URB, com cartografias, entre outras 

coisas, e gosto de pensar no conceito contido no texto da publicação Pesquisar na 

diferença: um abecedário, ao ser dito que a cartografia permite: 

(...) abrir a dura razão da consciência e seu planejamento simétrico para as 
irregularidades da experimentação da intuição e do inconsciente: atentar às 
pequenas percepções que escapam às formas. Planejar o acaso experimental, 
ficcionar o fato, pensar a intuição e atentar ao inconsciente: na cartografia 
integramos estes antes polos opostos em uma afirmação de mundo como 
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paradoxo. Ao invés de se encontrar com a verdade, trata-se de dizer sim a isto e a 
aquilo, de afirmar uma19 verdade no encontro com o mundo. (COSTA, ANGELI e 
FONSECA, 2012, p.45) 

O CAMINHO 

Na tarde do dia 05 de Maio, sábado, fomos convidados a encontrar a Cigana do Oriente 

Invisível20 no Monumento à Oxum, na orla do Guaíba, zona sul de Porto Alegre, às 

14:30h. Não fomos alertados sobre qual seria o arcano invocado, apenas sabíamos que a 

Cigana se revelaria e na presença dela as cartas seriam dadas. Chegando lá, após uma 

longa jornada do bairro Floresta, na zona central da cidade, até a praia de Ipanema, 

encontramos Ana e mais alguns jogadores conversando e fazendo estrelas em origami, 

que seriam deixadas como oferendas para Oxum (Figura 2). Depois de uma conversa 

descontraída, registrada em vídeos21 feitos pela Cigana, o Arcano do Caminho22 nos foi 

revelado: deveríamos falar do percurso feito até Ipanema e, seguindo a lógica do jogo, 

cada modal de transporte garantia ao jogador um determinado número de pontos, ainda 

que, até o momento em que escrevo este texto, eu não tenha entendido para que servem 

tais pontuações. Por meio de uma proposta fluída e agradável, assim como a Ana, 

descobrimos o que cada pessoa notou, as singularidades de cada olhar, como o caminho 

ativou os sentidos de cada um. Houve quem tivesse visto a vegetação, sentido o ar puro 

que surge próximo ao Lago Guaíba. Alguns, em transporte particular, dormiram no 

caminho e lembraram apenas do que avistaram ao acordar. Outros repararam as 

esculturas, arte urbana, calçadas. As buzinas e o vazio também apareceram nas 

narrativas, assim como uma árvore que fica no meio de uma rua. 

                                                           
19 Grifo dos autores, original do texto Cartografar. A palavra uma está grifada para, no nosso 

entendimento, deixar a ver que a verdade é apenas uma invenção, que não há verdade absoluta. 

20 A Cigana do Oriente Invisível é a persona adotada por Ana Paula Vieceli enquanto propositora 

dos Arcanos Urbanos.  

21 Um dos vídeos feitos durante o encontro está disponível em uma das redes sociais do trabalho 

Arcanos Urbanos: https://goo.gl/tTyuU6. 

22 O nome do Arcano não foi dito presencialmente, ou se foi, não recordo, mas está registrado no 

blog no projeto: https://arcanosurbanos.wordpress.com/2018/05/03/arcano-invasor. 

https://goo.gl/tTyuU6
https://arcanosurbanos.wordpress.com/2018/05/03/arcano-invasor
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Figura 2: Fotografia das estrelas entregues à Oxum. Fonte: TransLAB.URB.  

Durante o meu percurso fiquei bastante distraída, confesso, olhando alternadamente para 

a rua e para o celular. Meu trajeto para a zona sul passava pela Avenida Padre Cacique e 

pelo Estádio Beira-Rio, e foi neste ponto que voltei totalmente minha atenção para a rua. 

Primeiramente, pois gosto da paisagem, uma mistura de natureza e cidade em uma união 

conturbada, quase um Monstro de Frankenstein. Segundo, porque neste trecho, próximo 

à Imperadores do Samba, fica uma escultura que gosto muito: Estrela Guia II, de Gustavo 

Nakle, uma obra de arte que consiste em uma ovelha com rosto humanoide posta dentro 

de um timão amarelo. A esquisitice dessa obra me fascina e foi sobre ela a minha 

narrativa no encontro-arcano. Fomos até a zona sul compartilhar momentos de 

contemplação e troca. Vimos a cidade pelos olhos dos outros, em um exercício de 

empatia e carinho. Ana nos fez compartilhar sensibilidades que talvez nunca tivéssemos 

percebido ou que não notaríamos no cotidiano. Falamos como oráculos. Caminhamos 

pela areia e entregamos nossas estrelas arcanas materializadas entre narrativas. Os 

ventos que nos levaram até lá nos roubaram as palavras ao mesmo tempo em que 

fizeram com que outras surgissem em nossas bocas antes mesmo que tivéssemos 

consciência delas, lançando-as nas águas e gravando-as em cada um de nós. 

[DI]VAGAR 

Entre os Arcanos Urbanos e a Cidade Rodoviária tivemos um rico processo de trocas 

onde Maria Helena Bernardes falou sobre suas explorações por Arroio dos Ratos, cidade 

próxima à capital Porto Alegre, onde pôde observar que as pessoas não notavam as 

sobras urbanas até que fossem atentadas para tal. Notou as vagas, um dos problemas 

das cidades, como Jacobs assinalava muito antes, e o interesse da artista por experenciar 

o encontro com estas vagas deu origem a obra Vaga em Campo de Rejeito 
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(BERNARDES, 2003). Percebeu então que havia uma questão a ser trabalhada: o ativar 

da atenção nas situações do cotidiano. Karina Dias em seu texto Notas sobre paisagem, 

visão e invisão fala em “ver no mesmo a diferença” (DIAS, 2008, p. 132), do olhar na 

rotina, no banal, no ordinário, sobre as relações do artista com o cotidiano, e questiona 

“como então interromper, mesmo que momentaneamente, nossa percepção visual 

rotineira para que se instale uma percepção inusitada, uma experiência sensível do nosso 

espaço de todos os dias?” (DIAS, 2008, p. 130). Penso que Maria Helena Bernardes tem, 

de certa forma, a resposta para a pergunta de Karina Dias. 

A hipótese da vaga perfeita apareceu de súbito, alguns dias mais tarde, ao olhar 
distraída para o entorno da estação rodoviária. O espaço em questão era tão 
inegavelmente uma vaga que mesmo eu não a tinha percebido antes, plantada 
junto ao ponto de embarque dos ônibus. Estava ali muito claramente, tendo a 
rodoviária à direita e a câmara de vereadores à esquerda, dois prédios dispostos 
em ângulo tão peculiar, um em relação ao outro, que não se poderia definir o 
espaço entre eles como pátio, depósito ou qualquer outra coisa. Quem poderia 
planejar tal disposição sem prever uma vaga por consequência? A origem das 
vagas é um mistério. (BERNARDES, 2003, p. 16) 

Vejo Maria Helena como uma artista sensível, que com suas técnicas de percepção 

atenta, de entendimento do funcionamento interno, do corpo no espaço, do corpo que 

invade e é invadido pela cidade, desenvolve meios de provocar o despertar para o que 

existe dentro e fora de nós. Somos um corpo em um espaço e este corpo faz a paisagem 

que, por sua vez, torna-se visível. Dias salienta que “a experiência da paisagem no 

cotidiano se forja na junção de uma certa maneira de olhar e dos caminhos percorridos” 

(DIAS, 2008, p. 130) e ainda diz que perceber esta paisagem seria como uma “epifania 

imprevisível”, o “instante onde conseguimos ver a poesia das formas” (DIAS, 2008, p. 

131), quando se percebe algo que já estava lá e que não era visto, algo que estava no 

limiar da visibilidade, na denominado por ela, invisão.  

O DESPERTAR 

Na noite do dia 05 de Maio, por volta das 22h, deixamos o local onde foi feito o encontro 

entre os propositores de atividades da 2º Semana TransLAB.URB + 1º Jane’s Walk Porto 

Alegre e nos encaminhamos ao posto de informações da Estação Rodoviária de Porto 

Alegre, onde a atividade teve início. Cabe dizer que, no exato momento em que fiz o 

convite para que Maria Helena propusesse alguma atividade para o evento, ela 

imediatamente sugeriu a rodoviária durante a noite, provocando uma conexão direta com 

a experiência de percepção da vaga no entorno da rodoviária de Arroio dos Ratos, 

relatada logo acima no texto. A artista propôs que fossemos nos conhecendo e 

entendendo nossa respiração e caminhar ao mesmo tempo em que íamos explorando 

aquele território tão relacionado a aspectos negativos como a sujeira, a espera, o tédio, a 

insegurança e outros tantos acontecimentos não tão agradáveis. Inicialmente aprendemos 

a respirar atentamente. Depois aprendemos a andar respeitando o nosso ritmo. Mais 

tarde conciliamos as duas funções, cada participante ao seu tempo. Éramos muitos 

corpos compartilhando uma mesma cidade. Mais de 30, imagino. Em determinado 

momento, estávamos tão possuidores de nós mesmos que ampliávamos nossa 
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capacidade de visão: as coisas que nunca havíamos visto apareciam diante de nossos 

olhos.  

Ao longo de duas horas fomos nos (re)conhecendo, entendendo nossa respiração, 

nossos passos, nossas escolhas de caminhos pelas ruas internas da Rodoviária (Figura 

3). Descobrindo cores onde não víamos, nos sentindo parte daquele lugar antes 

considerado inóspito. Os seguranças nos viam e nada faziam. Geramos fluxo, fomos 

movimento. Uma grande performance na noite dos viajantes. Lembro que em minha 

primeira chance de visão plena vi uma cena bastante inusitada: um homem vestindo um 

macacão laranja segurando um machado de plástico em uma mão, um café na outra e 

uma mochila preta jogada em um ombro só. Não entendo bem o motivo desta ter sido 

minha primeira imagem de olhar consciente, mas acredito que tenha conexão com minha 

simpatia pelo estranho, o bizarro, o misterioso. Cada um viu aquilo pela qual se atraía e, 

aos poucos, fomos olhando e percebendo aquilo que já estava lá o tempo todo: cor, vida, 

extravagâncias, singularidades. Maria Helena nos ensinou a olhar o mundo com os 

mesmos olhos, mas imbuídos de nossa própria existência. 

 
Figura 3: Fotografia da Estação Rodoviária de Porto Alegre à noite. Fonte: TransLAB.URB. 

[DI]VAGANDO DE NOVO 

Ampliando a reflexão a respeito das experiências aqui expostas é possível desenhar uma 

cidade antes e uma depois de cada atividade. A Rodoviária, que se apresentava quase 

insalubre, sem cores, sem atrativos, se mostrou um lugar de convivência, de vida, de 

alegria, de diálogos, mas também de espera. Uma estação preenchida pelas cores das 

pessoas, do comércio, das bagagens e dos ônibus. Sem as pessoas a arquitetura é 

apenas concreto em ruínas e a cidade não pode ser resumida a isso. Na praia de 

Ipanema o simples percurso já era uma questão problema, principalmente na cidade de 
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fluxos rápidos, corridos, onde não se dá atenção aos detalhes. “A percepção muda o 

percebido. Ela a transforma, faz até mesmo com que renasça” (SERRES, 2013, p. 72). 

Perceber o que não foi visto acaba por ampliar a sensação de ignorância e o desejo de 

reparar, de fazer surgir novamente e de uma outra forma. Em ambas atividades 

percebemos cidade vida, cidade fluxo, cidade complexa e interconectada, porém alguns 

questionamentos ainda podem ser feitos: Como olhar aquilo que não percebo? Como 

ativar as sensibilidades? 

Me senti profundamente afetada por perceber que quando concentrada apenas em mim, 

e em minhas assimilações, minimizei o julgamento de valor daquilo que foi ou não visto. 

Com isso ampliei a atenção às minhas sensibilidades. Numa (an)dança interior e 

subjetiva, descobri que faço parte de um grande grupo que atua em conjunto.  Meu 

movimento interno e externo segue e altera o movimento do outro que também faz parte 

de mim e da cidade. Estamos conectados com a cidade pela matéria e pelas escolhas 

feitas no corpo complexo e na malha não ortogonal da vida. A partir das cartografias que 

emergiram da experiência e do texto surgem novas possibilidades de mapeamentos, 

individuais e coletivos, e se apresenta uma cidade mais sensível, igual, mas diferente pela 

modificação das formas de estar nela, com ela. Não parece importante o quão verdadeira 

ou plausível é esta cidade, mas sim como se dá percepção da passagem sobre ela, afinal 

a cada dia e a cada hora ela já se faz outra. Parece-me fundamental entender que é 

preciso buscá-la constantemente por via da percepção sensível. 

O indivíduo contemporâneo é em primeiro lugar um passageiro metropolitano: em 
permanente movimento, cada vez para mais longe, cada vez mais rápido. Esta 
crescente velocidade determinaria não só o olhar mas sobretudo o modo pelo qual 
a própria cidade, e todas as outras coisas, se apresentam a nós. (PEIXOTO, 1988, 
p. 361)  

Posso dizer que ao fim deste dia senti que havia passado por algo transformador, tal 

como é dito que uma experiência deve ser algo que “nos passa, o que nos acontece, o 

que nos toca” (BONDÍA, 2002, p. 21). O trabalho de Ana Paula Vieceli carrega grande 

ludicidade, abrindo as portas da imaginação e fazendo com que o brincar, o explorar e o 

experienciar façam parte do deambular, ocupar, perceber. Ana faz seu trabalho acontecer 

enquanto ainda está na invisão (DIAS, 2008), provocando os canais de exteriorização e 

nos fazendo refletir sobre as questões do cotidiano. Já em seu trabalho, é como se Maria 

Helena nos ensinasse a trazer as coisas da invisão para a visão (DIAS, 2008), a abrir o 

olhar, a perceber verdadeiramente aquilo que há por trás dos nossos processos 

automáticos do dia-a-dia. Suas técnicas são uma espécie de caminho para a visão e 

ensinam a sermos estrangeiros em nosso habitat, interrompendo o cotidiano e abrindo 

caminhos para uma experiência sensível e inusitada. O Arcano é um mistério urbano, 

assim como as coisas que deixamos de ver quando não estamos atentos àquilo que 

surge no nosso íntimo, com as antenas prontas para receber as informações mais 

adversas daquilo que está a nossa volta.  

Entendo que quando somos privados de ver parte da paisagem desejamos descobrir o 

que havia ali, abrindo os sentidos, captando e armazenando informações que antes, pela 

ausência do mistério ou excesso de clareza, não nos excitavam o olhar. Não exigiam 
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atenção. Dias (2008) fala ainda da possibilidade de provocar a visão pela repetição, que 

faz com que surja o desejo de ver, a curiosidade. Essa curiosidade, por sua vez, pode ser 

estimulada pelas experiências perceptivas apresentadas de uma maneira poética e é isso 

que tento provocar em meu trabalho artístico. Os Arcanos Urbanos estimulam o 

comportamento sugerido pelo olhar de estrangeiro que tem como característica um 

viajante que fixa “atenção para além dos contornos já experimentados” (DIAS, 2008, p. 

133), ele experiencia a paisagem de forma sensível. Ao perceber um lugar já antes 

idealizado, mas não experienciado pelo olhar, a pessoa é invadida por um turbilhão de 

sentimentos, de forma quase transcendental, que muda não só a ela mesma como 

também ao próprio lugar explorado. Dias (2008) fala da noite noturna que conduz do 

visível ao imaginável, onde ao se tomar posse da capacidade de olhar noturnamente 

tornamos possível a posse deste olhar singular que acredito que dê permissão para que 

surjam as criaturas que nos assombram, dando oportunidade para podermos conhecê-las 

e enfrentá-las.  

Em meu trabalho, até então nomeado O Bestiário de Narrativas Emocionalmente 

Negativas, em desenvolvimento no mestrado em Artes Visuais, concentrado na linha de 

pesquisa de processos de criação e práticas do cotidiano, sob a orientação da Profa. Dra. 

Helene Gomes Sacco, esta noite noturna se apresenta em forma de fantasia, pois as 

experiências emocionais negativas fazem com que até mesmo o mais claro dos dias se 

transforme em penumbra. As cidades, de modo geral, não são projetadas para as 

pessoas e priorizam as edificações e os veículos e, por isso, suscitam o aparecimento e 

residência das criaturas do mistério, do horror e do horrível. As bestas do sublime que 

surgem da pessoa solitária e romântica, que carrega em si uma dúvida, um desejo curioso 

de explorar outros territórios. 

Contudo, na mitologia cristã, foi justamente a curiosidade que expulsou Adão e Eva do 

paraíso. A curiosidade é o caminho sem volta para o pecado. Ela desvenda os olhos e faz 

ver o mundano, o imundo, o mundo sujo e simples do cotidiano assombrado pelas 

situações descontroláveis e primitivas. Território de criaturas nefastas. Surge, então, a 

necessidade da fuga da realidade pelo mito. É dito que “o estrangeiro toma tudo como 

mitologia, como emblema. Reintroduz imaginação e linguagem onde tudo era vazio e 

mutismo” (PEIXOTO, 1988, p. 363) ao passo que então “não há mais distinção entre 

realidade e artifício, entre experiência e ficção” (PEIXOTO, 1988, p. 362) e esta relação 

entre realidade e fantasia, entre o que está e não está ali, é o que me interessa enquanto 

pesquisadora e artista. Transformar o desconforto em curiosidade enquanto provoco uma 

busca de si no outro. 

Lendo a narrativa alheia me coloco no lugar daquele que passou pela experiência e crio 

minha própria história, incitada pela criatura que surgiu do contato primordial de outra 

pessoa, diferente de mim e agora tão próxima. O filósofo diz que “se a experiência não é 

o que acontece, mas o que nos acontece, duas pessoas ainda que enfrentem o mesmo 

acontecimento, não fazem a mesma experiência” (BONDÍA, 2002, p. 27) e com base 

nisso penso que, em meu trabalho, é importante que cada um traduza, seja através de 

expressão visual ou verbal, como imaginou, como viu, cada uma das criaturas e dos 
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encontros narrados nas representações lúdicas das experiências das pessoas que 

exploraram os territórios em análise.  

Sobre o conceito de experiência de Heidegger (1987), Bondía reflete:  

(...) o sujeito da experiência é também um sujeito sofredor, padecente, receptivo, 
aceitante, interpelado, submetido. Seu contrário, o sujeito incapaz da experiência, 
seria um sujeito firme, forte, impávido, inatingível, erguido, anestesiado, apático, 
autodeterminado, definido por seu saber, por seu poder, por sua vontade” 
(BONDÍA, 2002, p. 25) 

Continua “se a experiência é o que nos acontece, e se o sujeito da experiência é um 

território de passagem, então a experiência é uma paixão.” e “na paixão, o sujeito 

apaixonado não possui o objeto amado, mas é possuído por ele” (BONDÍA, 2002, p. 26). 

Entendo, então, que essa conexão visceral entre criatura e criador nasce dessa relação 

romântica entre aquilo que sinto e aquilo que gostaria de sentir ou de evitar sentir. Algo 

incontrolável, que toma conta da pessoa que se deixa ser invadida pelo lugar da mesma 

forma como o invade. O autor diz ainda que: 

(...) ocorre também uma tensão entre prazer e dor, entre felicidade e sofrimento, 
no sentido de que o sujeito apaixonado encontra felicidade ou ao menos o 
cumprimento de seu destino no padecimento que sua paixão lhe proporciona.” 
(BONDÍA, 2002, p. 25) 

Penso que minha poética, então, pode vir a ser um vetor de experiência criadora de 

sensibilidades por meio de situações adversas. Um gatilho ou uma chave de virada a 

partir da percepção negativa das cidades, para uma reflexão que além de crítica 

reverbera em experiência poética. Com as proposições e o alargamento da sensibilidade 

que elas provocam, um novo olhar é convocado para perceber os estigmas, o senso 

comum, os rótulos que muitas vezes provocam mais afastamento e desconexão com a 

rua ou com o entorno. É preciso certa disposição, abertura para sentir, pois não existe 

percepção que não requisite um mínimo de envolvimento. Questionamentos sobre a 

origem desses sentimentos e percepções da cidade convocariam um pensamento crítico 

sobre o que tece o espaço público. Por que repetimos os mesmos caminhos? Por que 

evitamos certos lugares? Como ir além das respostas mais óbvias e superar o senso 

comum? Será que as narrativas e a ludicidade podem transformar a conexão emocional 

entre pessoas e lugares em algo que gera mais curiosidade do que desconforto durante a 

exploração de territórios da apreensão? O que faço com estas experiências? De onde 

colho estas narrativas? 

Jacobs dizia que o tipo de problema que a cidade apresentava, a sua época, era a 

capacidade de lidar com problemas complexos de forma ordenada e que “as cidades 

vivas, diversificadas e intensas contêm as sementes de sua própria regeneração, com 

energia de sobra para os problemas e as necessidades de fora delas.” (2009, p. 499). 

Mesmo que esta energia de renovação emane de lugar e este apresente considerável 

potencial, ele pode vir a ser um território do medo, da apreensão, e neste tipo de situação 

estão os problemas que tem relação com a experiência sensível das pessoas que 

frequentam determinadas zonas da cidade. 
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Uma rua pode ter, em si, componentes físicos excelentes para gerar diversidade e 
um traçado admirável para a vigilância informal dos espaços públicos e ainda 
assim, por sua proximidade de uma zona de fronteira morta, pode ter tão pouca 
vida a ponto de ser evitada e temida até por seus moradores. (JACOBS, 2009, p. 
483) 

Nessa existência dúbia das cidades é que reside a oportunidade de entender as pessoas 

para, assim, buscar por soluções sensíveis para problemas das cidades. “Alguém imagina 

que, na prática, as respostas para quaisquer das grandes questões que nos afligem hoje 

se encontrem nos núcleos urbanos homogêneos?” questiona Jacobs (2009, p. 499) ao fim 

de seu livro, e eu respondo, quase timidamente, que penso que não. É a heterogeneidade 

de criaturas, humanas, míticas, lúdicas, jogadoras, transgressoras, invasivas e 

principalmente complexas que constrói uma cidade. A diferença é o que nos leva adiante. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As experiências narradas nestas páginas fazem parte das irregularidades da qual Jacobs 

falava, as percepções destoantes do senso comum que apareciam nos relatórios e que 

eram descartadas pelos meios racionais e estatísticos de pensar cidade. Jacobs criticava 

a forma como era feito o planejamento urbano até o início da década de 1960, quando 

escreveu seu livro, onde os urbanistas lidavam com os problemas da cidade como se 

fossem de simplicidade elementar ou complexidade desorganizada, ou seja, analisavam 

os problemas da cidade sob uma ótica funcionalista. Hoje superamos, em partes, este tipo 

de pensamento e as cidades são pensadas como problemas de complexidade 

organizada, tal como a autora sugeria que deveriam ser. Porém, tanto a sociedade civil 

quanto os propositores dos planos ainda não parecem compreender ou dar a devida 

importância para como olhares que transpassam os aspectos formais contribuem no 

processo de pensar cidades mais sensíveis. O problema da cidade, agora, me parece ser 

intensificar a percepção, ainda frágil, e considerar a necessidade de um cuidado mais 

profundo. O cuidado que só surge da experiência pensada, narrada, sentida, assim como 

atentar para todos atores envolvidos neste imenso e complexo corpo. Jacobs dizia que a 

cidade sempre apresentará muitos problemas, porém que as respostas surgirão a partir 

deles. 

(...) há pessoas mais propensas a olhar, a observar, até mesmo a contemplar. 
Elas atribuem um poder de verdade às formas. Elas pensam que o movimento é 
mais real do que a imobilidade, que, talvez, a transformação das coisas é mais 
rica de ensinamentos do que as próprias coisas. (DIDI-HUBERMAN, 2018, p.30) 

O potencial de transformação ocorre por meio do olhar atento. Como ativar este olhar? 

Como ativar a vontade de desvendar este olhar? O problema da cidade hoje é descobrir 

como ativar as camadas sensíveis, as percepções particulares, aquilo que surge no íntimo 

e traz consigo a atribuição de valor, mas não valor econômico e sim o do que vale a pena 

ser cuidado, zelado. Descobrir como ver, notar, olhar aquilo que a cidade tem de mais 

complexo: a singularidades que surgem das vidas diversas que fazem parte dela. “Quanto 

mais percebemos, mais o mundo existe, menos ele arrisca fracassar” diz Michel Serres 

(2013, p. 73). Precisamos olhar a cidade como figura e não como fundo, só assim ela 

triunfará.  
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ÁREA TEMÁTICA: 

( ) 1.Morfologia Urbana (x) 2.Cartografia Urbana ( ) 3.Teoria Urbana ( ) 4.Mulher e cidade 

RESUMO: 

Segundo Calió, “[...]misturada na multidão, a mulher vive uma falsa impressão de igualdade de 
uso e de mobilidade urbana” (CALIÓ, 1997, p. 5). Sua escolha de caminhos e destinos, embora 
aparentemente natural, se dá por “estratégias de enfrentamento” diante da insegurança associada 
ao gênero. Da mesma forma, eventos de vida e experiências pessoais podem influenciar na 
experiência de deslocar-se no ambiente urbano, especialmente por modos ativos (a velocidade e 
ausência de proteção física, remetem o transeunte a uma condição de vulnerabilidade, diante da 
qual são ampliados os fatores sociais como faixa etária, classe, raça e gênero). 
No intuito de discutir a percepção da mulher nos deslocamentos a pé e de bicicleta na cidade de 
Porto Alegre (RS), realizou-se este exercício analítico empírico, discorrendo sobre alguns pontos 
que se destacam na análise preliminar dos dados qualitativos do Projeto HUM-MUS. 
Os objetivos desenhados especialmente para este exercício são: identificar aspectos que 
indiquem diferenciações entre homens e mulheres nas narrativas sobre suas experiências de 
mobilidade ativa; observar os casos específicos de duas mulheres, uma que se desloca a pé 
(Mônica) e outra que usa a bicicleta como meio de transporte (Marielle)23, buscando possíveis 
relações entre história de vida, experiências e escolhas de mobilidade, tendo em vista o viés do 
gênero; e, por fim, analisar uma viagem acompanhada – “go along” - dessas participantes, com o 
intuito de identificar percepções sobre seus trajetos com diferentes modais em diferentes 
contextos urbanos. 
 

PALAVRAS-CHAVE: mobilidade urbana; mulher; experiência; biografias móveis; percepção.  

 

ABSTRACT: 
According to Calió “among the crowd, women live a false impression of equality of use and urban 

mobility” (CALIÓ, 1997, p. 5). Their choice of paths and destinations, although apparently natural, 

is given by "coping strategies" in the face of insecurity associated with gender. Likewise, life events 

and personal experiences can influence the experience of moving through the urban environment 

especially by active modes (when traveling on foot or by bicycle, because of the speed and 

                                                           
23

 Os nomes das participantes foram alterados. 
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absence of physical protection, the passerby is subjected to a vulnerable condition, in the face of 

which social factors such as age, class, race and gender are amplified). 

In order to discuss women's perceptions of walking and cycling in the city of Porto Alegre (RS), this 

empirical analytical exercise was carried out, discussing some issues that are highlighted in the 

preliminary analysis of the qualitative data of the HUM-MUS Project. 

The goals designed especially for this exercise are: to identify aspects that indicate differences 

between men and women in the narratives about their experiences of active mobility; to analyze 

the specific cases of two women, one traveling on foot (Monica) and other using the bicycle 

(Marielle), seeking possible relations between experiences and mobility choices, taking into 

account the gender bias; and, finally, to analyze the “go along” performed with these participants, 

in order to identify perceptions about their paths with different modals in different urban contexts. 

 

 

KEYWORDS: urban mobility; women; experience; mobile biographies; perception.   

 

1. INTRODUÇÃO 

Diante do rápido crescimento e adensamento dos núcleos urbanos pós-Revolução 

Industrial, estratégias arquitetônicas e urbanísticas são utilizadas para produzir e ordenar 

o espaço, segundo os interesses das hierarquias socialmente vigentes. A manutenção de 

uma estrutura espacial binária que separa público e privado viabiliza o capitalismo 

patriarcal, fortalecendo noções de feminino e masculino enquanto categorias antagônicas, 

inerentes a uma suposta natureza biológica, em que homens apresentam caráter público 

e urbano, enquanto mulheres são seres privados e domésticos (GARCIA, 2017). 

A cidade moderna reforça a naturalização do gênero feminino, tensionando a reclusão da 

mulher ao espaço privado e sua invisibilidade na esfera pública, supostamente universal. 

Usufruir da experiência urbana e suas sociabilidades passa a ser uma prerrogativa 

essencialmente burguesa e masculina (HARKOT, 2018). 

A ideologia da técnica e da neutralidade científica, que refletem ideais de uma sociedade 

patriarcal, impõe-se como norteadora à produção do espaço na era moderna. Uma vez 

estabelecido o modelo universalizante de cidade, o qual assume o status quo de verdade 

absoluta, são menosprezadas as necessidades específicas dos grupos sociais ou a 

particularidade da escala local. 

Em um contexto onde alteridade e a diversidade representam o negativo da verdade, os 

problemas reais são distorcidos por estatísticas e modelos generalistas e não-neutros. “A 

cidade passou a ser uma aglomeração de indivíduos assexuados, submetidos a um ponto 

de vista global - leia-se masculino - que não vivem outras relações sociais entre si que 

não sejam as de classe” (CALIÓ, 1997, p.4) 
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A pesquisa feminista, de caráter aberto e reflexivo, assim como a geografia feminista, vêm 

contribuindo com a perspectiva de gênero na compreensão dos fenômenos que envolvem 

relações de poder, dualidade entre espaço público e privado, e a percepção da mulher no 

vivenciar a cidade (SIQUEIRA, 2015). 

Compreender a pluralidade da experiência urbana requer esforços teóricos e 

metodológicos que tenham como foco a perspectiva dos grupos negligenciados no 

conceber e viver a cidade. A complexidade dos estudos intrínsecos à mobilidade ativa, 

por exemplo, requer métodos de coleta, interpretação e análise de dados mais detalhados 

do que as representações de engenharia do tráfego pretenderam alcançar por décadas 

em seus diagnósticos e prognósticos referentes aos fluxos urbanos. Modelos de 

simulação de tráfego e mapas em macroescala, com traços de linhas que ligam pontos 

mas que não informam as particularidades das ambiências na escala humana, até servem 

ao entendimento de modos motorizados de transporte, mas estão aquém da 

compreensão da lógica de modos ativos. 

O percorrer a  cidade já não se apoia na eficiência do deslocamento veicular, e as 

motivações e escolhas de caminho variam de acordo com a percepção do transeunte. E 

se as agendas se direcionam à mobilidade ativa, o olhar dos estudos e planejamento 

urbano também tem de descer a escala do ciclista e do pedestre, ou mais 

especificamente, da mulher ciclista e da mulher pedestre. Este trabalho, e a pesquisa que 

o fomenta, somam forças a esta linha de desenvolvimento e promoção de cartografias e 

métodos sensíveis aplicados à mobilidade. 

2. PROJETO HUM-MUS 

Desde o início do Movimento Cidades Saudáveis da Organização Mundial da Saúde 

(OMS) há mais de trinta anos, houve aumentos nos esforços para compreender como o 

ambiente urbano beneficia ou prejudica a saúde das populações. Uma das principais 

preocupações é a forma como a estrutura física das cidades afeta a mobilidade urbana e 

como esta se relaciona com a saúde física e mental e o bem-estar da população. 

Um desenho urbano orientado aos modos não motorizados de transporte pode ajudar a 

promover a atividade física como parte dos deslocamentos diários, adiando o 

envelhecimento biológico e as restrições relacionadas com a idade, bem como melhorar 

as condições gerais de saúde e bem-estar. 

No chamado “Sul Global”, no entanto, o rápido crescimento do uso de automóveis e a 

falta de valor dado à locomoção a pé e de bicicleta faz com que as associações entre 

atributos ambientais e mobilidade ativa sejam mais complexas. Existem vastos 

contingentes da população urbana de baixa renda que já se utilizam e dependem de 

caminhadas e ciclismo (além do transporte público) para atender às suas necessidades 

de deslocamentos diários, encarando dificuldades que vão desde a péssima qualidade de 

calçadas até o estigma e a discriminação social. 
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Em pesquisa multidisciplinar internacional, pesquisadores brasileiros e britânicos estudam 

o impacto da (i)mobilidade cotidiana na saúde e bem-estar de diversos grupos sociais e 

áreas urbanas. O projeto, intitulado Healthy Urban Mobility - Mobilidade Urbana Saudável 

(HUM-MUS/2016-2019), investiga a relação entre morfologias urbanas, hábitos de 

mobilidade e consequências na saúde de populações socioeconomicamente diferentes. A 

pesquisa acontece simultaneamente em quatro cidades: Porto Alegre (UFRGS), 

Florianópolis (UFSC), Brasília (UNB) e Oxford (Oxford Brookes) - em cada uma, foram 

selecionadas três áreas de estudo com diferentes características de tecido urbano e de 

renda, e distância similar ao centro da cidade - entre 5 e 10 km do centro principal. As 

áreas foram denominadas Menino Deus, Cruzeiro e Tronco, as duas últimas, localizadas 

no bairro Santa Teresa, nas vilas de mesmo nome.  

ETAPA QUANTITATIVA 

A primeira etapa da coleta de dados da pesquisa HUM-MUS foi quantitativa, com 

questionário de 275 questões e amostra aleatória de aproximadamente 400 entrevistados 

por área, totalizando 1200 por cidade. O perfil demográfico dessa amostra foi 

majoritariamente feminino, e distribuído de forma equilibrada entre as idades - como 

demonstram as figuras abaixo. Uma das primeiras análises feitas foi comparar o número 

médio de viagens (saídas de casa para qualquer destino) por semana entre homens e 

mulheres, considerando também os modais. Percebeu-se que para ambos os cenários, 

há mais viagens feitas pelos homens - e os modos ativos representam menos da metade 

do total de viagens feitas.  

 

 

Viagens 

por 

semana 

Homen

s 

Mulhere

s 

Total 

Em todos 

modos 

9,0 7,5 7,9 

Em 

modos 

ativos  

4,3 3,3 3,6 

Tabela I: perfil de mobilidade por gênero. Fonte: AUTORES, 2018. 

 Figura I: composição da amostra por gênero. Fonte: AUTORES, 2018. 
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Figura II: Pirâmide etária dos entrevistados. Fonte: AUTORES, 2018 

Ao analisar os hábitos de mobilidade e as escolhas modais das 744 mulheres 

entrevistadas, percebeu-se que 478 delas (64,2%) têm hábito de caminhar em seus 

deslocamentos diários (pelo menos uma vez por semana), enquanto apenas 1,9% 

relataram ter pedalado na última semana. Entre os homens, 61,3% caminham 

cotidianamente, enquanto 8% pedalam. Com relação à utilização do carro, 53,0% dos 

homens entrevistados são motoristas, enquanto apenas 21,1% das mulheres relataram 

conduzir um veículo. Nota-se, portanto, que o status relacionado à posse e ao uso de 

automóvel é, de fato, muito mais associado ao gênero masculino. 

ETAPA QUALITATIVA 

A segunda etapa da pesquisa, qualitativa, teve como objetivo realizar em torno de trinta 

entrevistas em profundidade em cada uma das cidades pesquisadas, buscando 

proporcionalidade entre as áreas de estudo. Essa etapa utiliza abordagens inovadoras, 

baseadas nos “métodos móveis”, para investigar de forma mais detalhada as experiências 

de mobilidade de cada indivíduo, e se subdivide em duas fases: 

 Biografias de mobilidade: entrevistas semi estruturadas que buscam, a partir da 

história de vida do participante, elucidar as razões por trás das suas escolhas de 

mobilidade. 
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Os entrevistados foram orientados a discorrer sobre sua história de vida, pensando 

na perspectiva da mobilidade. As biografias foram contadas buscando a ordem 

cronológica, não estritamente linear, permitindo aprofundamentos em experiências 

marcantes e eventos importantes. Foram, assim, construídas narrativas sobre 

como o entrevistado vem se locomovendo ao longo da vida, narrando 

acontecimentos que influenciaram nas escolhas de mobilidade, isto é, 

permanências e mudanças de modo de transporte, e outras aspectos pertinentes 

ao modo de se locomover. Dessa forma, foram contadas as memórias da infância e 

da adolescência, as mudanças para diferentes vizinhanças e cidades, as perdas e 

conquistas ao longo da vida, chegando até os dias atuais. De acordo com a 

abordagem da pesquisa, também foram exploradas as relações com hábitos de 

mobilidade e estado de saúde e bem-estar do entrevistado.  

 “Go Along” ou microetnografia: acompanhamento de um trajeto rotineiro do 

participante no modal escolhido. A viagem acompanhada é registrada pelo 

entrevistador por meio de câmeras, gravador e fotografias, e descrita em síntese 

na essência da viagem ou “gist".  O objetivo do acompanhamento de viagem por 

métodos móveis é captar a experiência do pedestre e do ciclista em tempo real, 

durante seus deslocamentos de rotina.  

A amostra da etapa qualitativa, em Porto Alegre, foi feita a partir do banco de dados 

quantitativo gerado através dos questionários previamente realizados. Os critérios 

utilizados para a seleção dessa amostra foram o aceite em participar da segunda etapa 

do projeto e a utilização de meios de transporte não motorizados e coletivos.  Assim, 

foram selecionados 319 entrevistados a partir do banco de dados quantitativo, dos quais 

229 eram pedestres e 25 eram ciclistas. 

Como dito anteriormente, a pesquisa tem um enfoque em variáveis socioeconômicas, e 

condições espaciais a modos ativos sem distinção de gênero, as escolhas individuais de 

mobilidade e suas respectivas consequências na saúde. No entanto, o número expressivo 

de mulheres entrevistadas na amostra de Porto Alegre e, principalmente, o conteúdo dos 

dados qualitativos de entrevistas realizadas com mulheres gaúchas que pedalam e/ou se 

deslocam a pé, motivaram este exercício analítico sob a perspectiva do gênero. 

 

3. EXERCÍCIO ANALÍTICO EMPÍRICO 

No intuito de discutir a percepção da mulher nos deslocamentos a pé e de bicicleta na 

cidade de Porto Alegre/RS, realizou-se este exercício analítico empírico, discorrendo 

sobre alguns pontos que se destacam na análise preliminar dos dados qualitativos do 

Projeto HUM-MUS. 

Os objetivos desenhados especialmente para este exercício são: (1) identificar aspectos 

que indiquem diferenciações entre homens e mulheres nas narrativas sobre suas 

experiências de mobilidade ativa na cidade de Porto Alegre; (2) observar os casos 
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específicos de duas mulheres, uma que se desloca a pé (Mônica) e outra que usa a 

bicicleta como meio de transporte (Marielle), buscando possíveis relações entre história 

de vida, experiências e escolhas de mobilidade, tendo em vista o viés do gênero; e, por 

fim, (3) analisar uma viagem acompanhada de cada uma dessas participantes, com o 

intuito de identificar percepções sobre seus trajetos com diferentes modais em diferentes 

contextos urbanos. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DO EXERCÍCIO 

A abordagem qualitativa tem por objetivo a investigação da singularidade. Pretende-se 

aprofundar nas especificidades de uma dada situação e provocar reflexões sobre o tema 

estudado. A ênfase da pesquisa qualitativa é sobre os processos que não podem ser 

medidos em termos de quantidade, investigando o modo como a experiência social é 

criada e adquire significado (DENZIN, LINCOLN, 2006). 

Para identificar tendências do histórico de mobilidade das entrevistadas mulheres da 

amostra, as biografias foram separadas por gênero e inseridas no software NVivo, 

programa de análise de dados qualitativos, para uma análise de frequência de palavras. A 

divisão modal dos entrevistados se deu conforme a tabela abaixo (referente ao modal 

mais frequente em suas rotinas).  

Tabela II: distribuição dos entrevistados por gênero e modal. Fonte: AUTORES, 2018. 

Neste procedimento foi utilizada a ferramenta nuvem de palavras - word cloud - do NVivo. 

As nuvens geradas apresentam graficamente a frequência das 25 palavras mais utilizadas 

pelos participantes. Forem excluídas palavras com menos de seis letras para evitar 

conectivos (de, como, que, etc) e palavras amplamente utilizadas na língua portuguesa e 

que não têm relação com o conteúdo do que está sendo dito, como as palavras “exemplo” 

e “sempre”. 

Portanto foram observadas as palavras que mais apareceram nas entrevistas biográficas 

de homens e mulheres. A partir desse procedimento, discute-se nos resultados os pontos 

comuns e as especificidades de cada um dos grupos de gênero. 

No segundo momento do exercício, realizou-se uma breve síntese das entrevistas 

biográficas de Marielle e Mônica, com trechos de fala que exemplificam seus modos 

circular na cidade e desafios diários. Esta parte do exercício foi ilustrada com os gráficos 

de mobilidade, através do qual se pode visualizar a variação de modos de transporte ao 

longo da vida. 

Entrevistados/modais A pé Bicicleta Outros Total 

Mulheres 8 4 - 12 

Homens 2 6 2 10 
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O terceiro e último procedimento foi a análise de conteúdo das essências de viagem das 

duas participantes escolhidas. Como dito anteriormente, a essência de viagem ou gist é 

uma síntese das informações coletadas durante a experiência do percurso das 

entrevistadas, acompanhada por um(a) pesquisador(a). Tendo em vista a natureza 

particular do conteúdo, foi imprescindível para uma melhor compreensão dos 

deslocamentos dessas mulheres na cidade, o amparo em suas trajetórias biográficas. 

Assim o procedimento não se baseia na comparação dos casos entre si, mas tece 

relações entre aspectos evidenciados no percurso e o modo de transporte utilizado, tendo 

em consideração as diferentes construções biográficas de Mônica e Marielle.  

De acordo com Bardin (2002), a análise de conteúdo é feita por meio de categorizações 

sistemáticas do material coletado, com o intuito de agrupar as informações em “núcleos 

de sentido” ou unidades temáticas que tenham relevância para a investigação desejada. 

No Projeto MUS, o processo de formulação dessas unidades temáticas foi realizado em 

conjunto pelos pesquisadores e pesquisadoras de todas as cidades envolvidas e 

chamado de Coding. Após leituras conjuntas e discussões em equipe, foram criadas 

quinze unidades temáticas ou códigos, como são chamados na pesquisa, bastante 

amplos para abarcar a complexidade do tema investigado e as singularidades de todas as 

realidades pesquisadas. 

Na análise realizada para esse artigo, foram selecionados cinco desses códigos, os quais 

apresentaram alta frequência na essência de viagem das participantes e que foram 

considerados mais relevantes para a discussão aqui desejada, pautada em aspectos de 

gênero. Desse modo, utilizando também o software NVivo, agrupamos os conteúdos das 

essências de viagem pelas seguintes temáticas: Interação com Ambiente Físico, Lógica e 

Comportamento de Viagem, Interação Social, Saúde e Bem-estar, Sentimentos 

(Percepções) Negativos da viagem. 

DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Nuvens de palavras  

Figuras III e IV: Nuvens de palavras. Fonte: AUTORES, 2018  
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A partir da análise da nuvens de palavras, conseguimos apontar questões particulares do 

universo estudado, que refletem características envolvendo gênero, renda e condição 

socioeconômica.  

A palavra “ônibus” aparece como o vocábulo que possui maior frequência no discurso do 

grupo feminino, enquanto a palavra “bicicleta” é a mais utilizada pelos homens. A partir 

das análises preliminares dos dados quantitativos e das análises das biografias dos 

participantes da etapa qualitativa, foi possível identificar uma maior frequência de 

utilização do transporte público pelas mulheres. Os homens, por sua vez, apresentam 

maior frequência na utilização do carro, mesmo em grupos sociais semelhantes. A palavra 

“carro” não aparece entre as 25 palavras mais utilizadas pelo grupo masculino, no 

entanto, a palavra “carteira”, referência à carteira de habilitação, aparece dentre as mais 

utilizadas pelos homens. 

O grupo masculino é composto majoritariamente por ciclistas e o grupo feminino por 

pedestres, características que refletem a amostra das três áreas pesquisadas na cidade 

de Porto Alegre. Essa particularidade está presente no discurso de ambos, enquanto 

palavras como “ciclista” e “ciclovia” estão entre as 25 mais utilizadas pelo grupo 

masculino, “calçada” e “caminhar” aparecem com frequência no discurso das mulheres.  

Uma questão avaliada nos discurso de ambas as biografias de mobilidade é a presença 

em comum de palavras que permeiam as escolhas da realização dos deslocamento pela 

cidade. As palavras “trabalho” e “escola” aparecem com frequências diferentes nos 

discursos, porém representam os principais motivos de deslocamento dos dois grupos 

estudados. A palavra “família” também é encontrada nas duas análises de frequência de 

palavras. Contudo, no discurso de mobilidade feminino as palavras “nasceu”, “filhos” e 

“marido” aparecem destacadas, dando indícios de que os relatos sobre rotinas de 

mobilidade das mulheres abordam de forma mais específica e detalhada assuntos 

relacionados à família. 

Biografia e gráfico de mobilidade de uma pedestre e uma ciclista 

Esta parte do exercício se dedica a descrever dois perfis de mulheres que se deslocam 

por modos ativos de transporte. Para isso escolhe-se dois casos da amostra qualitativa do 

Projeto MUS, a fim de compreender um pouco da história de vida de cada uma delas e 

sua relação com os modos de transporte que utilizam ao longo de suas trajetórias 

pessoais. 

Marielle tem 45 anos, mora em um bairro de classe média em Porto Alegre e para se 

deslocar para o trabalho intercala caronas, ônibus e bicicleta, dependendo de fatores 

logísticos e climáticos. É uma ciclista por convicção, isto é, se considera ciclista desde a 

infância, com memórias afetivas associadas à bicicleta.  Apresenta uma relação de apego 

com bicicleta, atribuindo teor emocional e simbólico ao objeto. Nasceu e cresceu em uma 

cidade pequena de interior, mas, ainda assim, relata uma vivência de cuidado e receio em 

relação ao espaço público. Marielle iniciou sua relação com a bicicleta aos cinco anos, 
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quando ainda caminhava para a escola. Aos 15 anos passou a utilizar o transporte público 

pois trabalhava de dia e estudava à noite. 

A ciclista preza pela cordialidade e educação no trânsito e apresenta uma preocupação 

com a proteção dos pedestres. "Existem muitas pessoas que têm essa consciência (...) 

Nem todo mundo é ciclista, nem todo mundo é motorista, mas pedestre todo mundo é em 

um dado momento da vida. É muito bom quando eu vejo que tem gente que tem essa 

consciência, essa noção de respeito. E infelizmente não é a maioria.” 

É importante dizer que a infância e a adolescência de Marielle foram marcadas por perdas 

de pessoas próximas, de forma trágica e acidental, fatos que podem exercer alguma 

influência tanto no medo de colisões fatais no trânsito, quanto com o comportamento 

cauteloso e defensivo ao pedalar.  

Além disso, Marielle trabalha no Departamento de Trânsito do Estado e, a partir dessa 

vivência profissional, tornou-se mais alerta em relação às questões relacionadas à 

segurança no trânsito. “Eu pude ver o quanto as pessoas não têm consciência do que o 

trânsito é uma arma. Os adolescentes querem porque querem tirar a carteira, se sentem 

Super-Homem atrás de uma direção. E no entanto, os números mostram como tem gente 

que morre, como tem pessoas que ficam inválidas”. Percebe-se aí uma crítica ao uso 

irresponsável de veículos motorizados por alguns grupos sociais; é interessante notar que 

Marielle relaciona essa irresponsabilidade a uma sensação de poder, utilizando como 

exemplo um personagem emblemático de poder masculino. 

"Desde que eu me conheço por gente eu ando de bicicleta. Quando eu tinha quatro anos, 

eu lembro da primeira bicicleta que eu ganhei da minha avó no Natal. Ela bateu na porta e 

disse que era o Papai Noel, eu sai correndo da porta da frente e fiz a volta no portão e 

estava lá a minha bicicleta 'azulzinha' e a do meu irmão. Então sempre, a minha vida 

inteira, eu andei de bicicleta. Na cidade, eu acho que até os meu doze, treze anos a 

minha mãe me policiava e não me deixava andar na rua, tinha medo de trânsito, de eu 

cair e até me machucar”. Como dito anteriormente, Marielle foi desde cedo incentivada a 

ser altamente cautelosa ao usar a bicicleta, o que, de um modo geral, não é algo que 

chama atenção nos relatos de infância masculinos da pesquisa. 

No entanto, há em sua história fortes exemplos femininos de mobilidade ativa: “A minha 

mãe é uma pessoa que sempre caminhou, sempre andou de bicicleta, a minha avó tem 

quase oitenta anos e anda de bicicleta no interior, o meu avô também tem a bicicleta dele, 

então eu acho que esses são exemplos que a gente pega. E as circunstâncias de vir do 

interior, onde é mais comum né, possibilita mais essa prática.”Marielle cresceu e tornou-

se uma adulta muito ativa: praticou dança durante alguns anos e utiliza, eventualmente, o 

Roller como atividade esportiva e de lazer. A mudança do interior para a capital ocorreu 

ainda no início da juventude, com a intenção de concluir os estudos e se inserir no 

mercado de trabalho. Inicialmente, morou na Região Metropolitana e, aos 20 anos 

costumava realizar a intermodalidade entre ônibus e trem - o que é uma escolha comum a 

muitos trabalhadores da capital gaúcha. Utilizava a bicicleta nesse período para 

atividades não laborais, como ir visitar os amigos nas proximidades. 
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Decidiu estudar para concursos e, em um curso preparatório conheceu seu atual 

companheiro, com quem, posteriormente, foi morar em Porto Alegre. Ela conta que foi a 

partir do incentivo dela que o marido começou a pedalar, hábito que, hoje, é 

compartilhado pelo casal. "Nessa época ele estava um pouquinho acima do peso, com a 

pressão alta, teve algumas alterações. Eu disse: quem sabe a gente começa a andar de 

bicicleta (...) ele comprou uma Bike aro vinte e nove, freio Shimano, uma Bike mais forte 

de alumínio (...) eu gostei da ideia... três meses depois eu comprei uma pra mim 

igualzinha a dele (...) e aí hoje a gente tem as duas Bikes e ele tem ido pro trabalho todos 

os dias de bicicleta. E ele pedala, mais ou menos, por dia uns quarenta quilômetros". 

Marielle entendeu como uma forma de cuidado com a saúde do marido estimulá-lo a 

utilizar a bicicleta como meio de transporte. O casal também possui automóvel: "Nós 

adquirimos. Eu propriamente, se não tivesse casado, não sei se teria adquirido. Mas a 

gente, no primeiro ano de casamento, adquiriu o nosso apartamento e o nosso carro zero 

quilômetro. Foram as nossas primeiras aquisições”. Percebe-se um forte apelo cultural 

pela aquisição de bens dentro de uma expectativa de constituição familiar - com o detalhe 

de que a aquisição do carro é associada especificamente ao desejo do homem. Bastante 

comum nas histórias de todas as mulheres entrevistadas na segunda etapa da pesquisa 

MUS foi a tendência do automóvel “da família” ser destinado ao uso prioritário dos 

homens, enquanto as mulheres são mais abertas ao uso de outros modais, como o 

transporte coletivos ou modos ativos. Isso se reflete, também, na dificuldade em encontrar 

participantes homens que tivessem como principal modo de locomoção a caminhada. 

Marielle ainda diz que fez uso mais intenso do automóvel logo que na época da compra, 

deixando claro que não foi pela “descoberta" ou fascínio pelo objeto mas sim por 

comodismo. É interessante ver a diferença entre o significado do objeto bicicleta e do 

objeto carro para a participante que está alinhado à sua imagem da bicicleta como 

promotora de bem-estar e saúde, e também a sua escolha por pedalar ainda que se sinta 

vulnerável diante da falta de infraestrutura cicloviária na cidade (questão que foi abordada 

mais intensamente durante a viagem acompanhada, como veremos a seguir 

Figura V: Gráfico de mobilidade da Marielle. Fonte: AUTORES, 2018. 
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 “Enquanto eu puder ficar andando com a minha ‘magrela’ eu vou estar sempre andando. 

É algo que eu digo: quem não sabe tem toda a condição de aprender, porque é muito 

bom tu sair de bicicleta e sentir o vento no rosto. Há duas semanas atrás a gente perdeu 

o sono, eu e o meu marido, olhamos um filme e era quatro e pouca da manhã e a gente 

saiu pra ver o Sol nascer, de bicicleta (…) A gente pegou a Orla aqui e a gente foi, foi, foi 

e a gente viu o Sol nascer. Muito bom. Então, são experiências simples, baratas, 

ecologicamentes corretas". 

Com base na análise do gráfico gerado a partir da narrativa de mobilidade de Marielle, 

pode-se identificar que os principais modos de transporte utilizados por ela são a bicicleta, 

o carro e o transporte público. Os momentos de vida em que a frequência de utilização 

dos modais é alterada estão relacionados principalmente com a vida profissional e 

acadêmica de Marielle. A utilização do automóvel causa uma redução na frequência de 

uso dos demais modais por um período de tempo. Durante a vida adulta utilização da 

bicicleta e do transporte público apresentam-se correlacionadas. 

Mônica tem 35 anos e mora em uma região de baixa renda da cidade de Porto Alegre. Em 

seu trajeto diário até o trabalho intercala ônibus e caminhadas. Assim como Marielle, ela 

teve exemplos familiares que introduziram o hábito da mobilidade ativa, no caso, do 

deslocamento a pé. “Eu lembro que a minha mãe conta, que a gente morava num bairro e 

ela trabalhava dois bairros depois; ela sempre me levou de carrinho, sempre me levou 

caminhando”. Mônica lembra que durante a infância era comum fazer trajetos de 20 a 30 

minutos a pé para ir à escola, acompanhada de outras crianças que estudavam no 

mesmo turno e a mãe de alguma delas. 

"Bicicleta era mais de lazer mesmo; a garotada toda pegava e se sumia... e patinete e 

aqueles Roller também, mas mais por diversão (...) na minha pré-adolescência e 

adolescência, até eu resolver ser dona de casa e casar”. Mônica foi morar com o marido 

aos 16 anos e, aos 18 engravidou da primeira filha. Nessa época utilizava prioritariamente 

o ônibus para ir ao trabalho e conta que não tinha muito tempo para se exercitar. Durante 

a gravidez, experienciou algumas dificuldades com o transporte público, pois, segundo 

ela, nem todas as pessoas cediam lugar. “vai do bom senso das pessoas, e hoje se vê 

cada vez menos isso, pois sempre tem algum tipo de preconceito: ‘ai que engraçado, quer 

lugar porque está grávida, mas depois fica sambando’, ‘quer lugar porque está grávida, 

mas vai em festas’ (...) eu já andei muito de pé grávida sim, muito, muito, dos três”. Nesse 

aspecto, pode-se observar uma experiência negativa relacionada ao gênero, ao ter que 

lidar com questionamentos sobre a necessidade ou não de considerar o direito de 

prioridade para uma mulher grávida. O fato de Mônica ter sido uma gestante jovem ainda 

agrava possíveis julgamentos relacionados a estereótipos femininos muito presentes à 

cultura patriarcal que associa a feminilidade à ideia de castidade. 

Aos 23 anos, teve a segunda gestação e desenvolveu problemas vasculares que levaram 

à necessidade de repouso absoluto devido a gravidez de risco. Poucos meses após o 

nascimento da segunda filha, Mônica iniciou um curso na área da saúde e passou a fazer 

estágio em uma clínica geriátrica. Nos trajetos entre o local do curso a clínica, tinha a 
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oportunidade de ir a pé, momento descrito por ela como muito prazeroso e que a 

lembrava da infância, quando era mais ativa. Porém, logo que finalizou o curso, sua 

frequência de caminhadas diminuiu novamente: “consegui cuidar de um idoso que eu 

cuidei na clínica e ele foi para casa, foi meu primeiro emprego numa empresa homecare, 

então eu não caminhei durante uns quatro meses, aí eu comecei a sentir bastante dor na 

perna”. Mônica já havia sido diagnosticada com um problema vascular hereditário que se 

agravou após as gestações e por conta da rotina de trabalhar em pé por longos períodos, 

devido às funções exercidas tanto no emprego anterior (na área do comércio) quanto 

como profissional da saúde. 

Após uma intervenção cirúrgica para amenizar o problema, Mônica passou a seguir mais 

à risca a orientação médica de introduzir caminhadas diárias, como forma de prevenção 

para futuros agravos. “Se a gente tivesse mais tempo, se eu tivesse mais tempo e meus 

filhos estivessem… se eu conseguisse organizar melhor, eu caminharia mais, porque eu 

me sinto bem quando eu caminho”. Percebe-se a intensa relevância do papel materno na 

história de Mônica, condicionando, muitas vezes, a adoção hábitos de mobilidade que 

influenciam diretamente na sua saúde. 

Entre as ponderações nas escolhas de mobilidade orientadas pela maternidade, a 

entrevistada passou a alugar sua casa própria e morar de aluguel em outra área da 

cidade em função da mobilidade dos filhos, balanceando com suas necessidades de 

cuidado de sua própria saúde. "Eu achava horrível ir com ele (o terceiro filho) pequeno até 

o ponto de ônibus”. No novo endereço, o ponto de ônibus fica mais próximo e facilita as 

idas e vindas com o filho para levá-lo na creche, nas proximidades do hospital em que 

Mônica trabalha atualmente. Ela vai trabalhar de ônibus quando está acompanhada do 

filho e vai a pé sozinha quando não precisa deixá-lo na creche. 

Sobre percepção de segurança no modo de transporte, ela diz: "Caminhando me deixa 

com medo, tem que ir, não tem outra forma, mas pela criminalidade, não é seguro não. 

Nem as calçadas das ruas; lá onde eu morei um menino caiu num bueiro, caminhando 

com a mãe e ela perdeu a criança. A pavimentação também é horrível, então tu vai fazer 

uma caminhada numa rua cheia de buracos”. No entanto, a caminhada também é 

utilizada como uma espécie de “fuga” para o problema da insegurança: “não vou ficar aqui 

vinte minutos parada no ponto de ônibus, correndo o risco de ser assaltada, eu pego 

minha mochila e desço (a pé)”. 

A entrevistada justifica o fato de não ter motivação para se deslocar de bicicleta como 

meio de transporte  pela insegurança viária. "Essa falta de respeito de carro invadir a área 

de ciclista por causa desse horário de pico. Não é seguro e as calçadas muito cheias 

também. Eu ainda acho que por mais que tenha ciclovia, acho que a ciclovia mais perfeita 

é a em cima de uma calçada (...) o restante em Porto Alegre não é seguro, não se tem 

respeito. (…) Então eu pretendo, inclusive, não andar mais de bicicleta, só por lazer”. 

Apesar de sentir que as caminhadas são, não apenas benéficas para sua saúde, mas 

prazerosas, Mônica se mostra ambivalente em relação às suas escolhas de mobilidade 

pelo intenso receio da criminalidade urbana. Como no caso de Marielle, a família de 
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Mônica possui carro, mas que fica restrito ao uso do companheiro, que é motorista de 

Uber. Ele também tem indicação médica para se exercitar, mas consegue conciliar 

corridas matinais com suas rotinas de trabalho. 

Aos 30, Mônica passou pela terceira gestação, buscando manter a sua rotina, mas a 

frequência de caminhadas por deslocamento diminuiu. Hoje, aos 35 anos, Mônica espera 

pelo transporte público, propositalmente, em uma parada afastada de sua casa, 

caminhando em torno de 30 minutos até o ponto de ônibus. 

Figura VI: Gráfico de mobilidade da Marielle. Fonte: AUTORES, 2018. 

Com base na análise do gráfico gerado a partir da narrativa de mobilidade de Mônica, 

pode-se identificar que os principais modos de transporte utilizados por ela são a 

caminhada e o transporte público. As mudanças nos hábitos de mobilidade de Mônica 

estão relacionadas principalmente ao trabalho e ao nascimento dos filhos. Da mesma 

forma, os problemas vasculares da entrevistada, têm forte influência na adoção de 

mobilidade ativa. 

Análise das essências de viagem 

Descritos os perfis e histórias das participantes deste exercício, parte-se para a análise de 

seus deslocamentos. Esta etapa foi feita partindo dos códigos mais frequentes nas 

narrativas da caminhada da Mônica e do percurso realizado de bicicleta pela Marielle, 

acompanhadas por um(a) entrevistador(a). 

Pelo objetivo de captar a experiência do deslocamento é natural que seja identificada na 

narrativa uma alta frequência de falas que descrevem o ambiente físico e as influências 

dele no comportamento de viagens ou motivações ao modo de transporte e escolha de 

caminhos. Portanto, não surpreende o fato de Interação com Ambiente Físico e 

Comportamento de Viagem serem os códigos que mais vezes apareceram para ambas as 

mulheres. Olhando o gráfico da frequência percentual de códigos ao longo da entrevista, 

observa-se que Mônica remete muitas vezes a Saúde e Bem-estar, mas tendo em vista o 
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conhecimento de sua biografia pode-se associar a um quadro pessoal de saúde mais do 

que a experiência do modo de transporte utilizado. O destaque em termos de conteúdo foi 

a densidade do código Social na experiência dos deslocamento a pé. A partir desta 

particularidade foram tecidas as considerações que seguem. 

Gráficos de frequência de códigos: 
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Figura VII e VIII: codificação usando software NVivo. Fonte: Autores, 2018 

Ambas as entrevistadas afirmam escolher caminhos por fatores físicos. Marielle traça sua 

rota de forma a utilizar na maior parte do deslocamento infraestrutura cicloviária 

segregada, pois sente-se mais segura na ciclovia. Já Mônica considera a qualidade das 

calçadas e prefere ruas menos movimentadas, com menos trânsito e comércio, com 

intuito de evitar obstáculos físicos. 

Marielle se desloca de bicicleta desde uma área central da cidade até o bairro residencial 

onde mora. No início de seu percurso há uma área industrial degradada, de baixa 

vitalidade nas ruas e com notória circulação de população vulnerável (usuários de drogas, 

prostitutas, papeleiros e moradores de rua). Ela escolhe atravessar domínios de 

equipamentos públicos (universidade federal e hospital) que, por sua vez, apresentam 

elevado fluxo de pessoas, essencialmente pedestres, e nos arredores de sua vizinhança 

encontra um bairro residencial com razoável infraestrutura e oferta de atividades diversas, 

que promovem a co-presença nas ruas. Mônica, em seu percurso do trabalho até sua 

casa, caminha por uma área predominantemente residencial, onde edifícios, casas, 

condomínios apresentam grades para segurança. Ao longo do percurso existe alguma 

variação quanto a qualidade das calçadas, ocorrência de entulho e lixo na rua e 

arborização. 
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Observou-se uma notável diferença na forma de interação de cada uma mulheres com os 

contextos sociais de seus deslocamentos. Ambas fundamentam suas interações em 

medos e receios, que provém de suas trajetórias e experiências anteriores de mobilidade. 

No entanto fica claro que suas fragilidades e vulnerabilidades estão alocadas em 

questões urbanas diferentes associadas à percepção de segurança. O cerne da 

problemática do deslocamento a pé de Mônica está na componente social do ambiente, 

relacionada à segurança pública, especificamente, ao medo da criminalidade. De outro 

lado, Marielle, a ciclista, associa o componente social ao cuidado que ela mesma precisa 

ter em relação aos pedestres e tem sensações negativas mais relacionadas à estrutura 

urbana, em especial à oferta de ciclovias e à priorização do automóvel no planejamento 

da malha viária: “eu já tentei andar, no início, na rua mesmo, pela avenida, mas quase fui 

atropelada. É muito ruim, então como o trânsito não contempla cem por centro de 'ciclo' 

(ciclovia), para me proteger, eu acabo andando na calçada e ando um pouco na 

contramão”. 

É interessante ver como essas vulnerabilidades definem o comportamento de cada uma e 

a experiência de viagem reportada pelas mulheres. Enquanto Marielle demonstra um 

sentimento de cuidado com as pessoas a sua volta, Mônica transmite uma relação de 

medo com as pessoas que encontra ao longo do seu percurso. Mônica menciona a 

percepção de ser observada, descreve sujeitos, relata caso de assalto em ônibus 

anteriormente, ou seja, tem uma memória associada à insegurança pública. 

Consequentemente, se desloca em caminhada rápida, atenta à movimentação, evita ter 

consigo "coisas de valor". 

Esta visão pode estar relacionada ao ambiente, ou seja, à variável física dos caminhos de 

ambas as mulheres, considerando que tratam-se de regiões distintas da cidade, inclusive 

quanto ao nível socioeconômico. A ciclista atravessa diferentes ambientes urbanos em 

seu percurso, entretanto em nenhum deles apareceram descrições relacionadas à 

percepção de insegurança pública. Em momento algum reporta medo por cruzar com 

pessoas de diferente classe social, condição de vida ou apropriação da rua. Ao contrário, 

reduz ou desmonta da bicicleta demonstrando muito cuidado pelas pessoas que encontra 

no caminho. Aqui talvez valha lembrar as diferentes características das trajetórias 

pessoais dessas duas mulheres, uma tendo nascido e crescido em uma cidade 

pequena/de interior e a outra crescido em um contexto de periferia urbana. 

Marielle apresenta um comportamento dito defensivo no trânsito: espera, cede a vez, é 

paciente com os demais transeuntes. É possível identificar no conteúdo da entrevista a 

presença da crítica e uma contínua observação do comportamento social e do ambiente - 

muitos dos dos quais aparecem relacionados a Sentimentos Negativos : "Tu acabas tendo 

que ser ostensivo porque se não (...) se tu não agredir também um pouco o trânsito, 

acaba não tendo vez, o que não é o ideal". Ainda que se sentindo vulnerável diante da 

falta de infraestrutura, Marielle parece desfrutar o deslocamento de bicicleta. Como foi dito 

anteriormente, Marielle atribui significado a bicicleta, sendo ciclista por convicção, e esse 

sentimentos positivos parecem estar conectados com o comportamento amigável dela no 

trânsito. Da mesma forma como atribui valor ao objeto bicicleta, Marielle também se refere 
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a infraestrutura viária de uma forma afetiva, apelidando-a de "ciclo". Tudo isso leva a crer 

que, para ela, a manutenção do usa da bicicleta como modal se deve principalmente à 

questões emocionais e de identidade relacionadas à adoção do ciclismo como estilo de 

vida, mesmo quando a estrutura urbana proporciona as melhores condições possíveis. 

Mônica sente muito prazer em caminhar, de modo que é possível perceber que essa 

escolha extrapola as recomendações médicas. No código Saúde e Bem Estar ela não 

comenta apenas sobre seu problema vascular, mas fala dos benefícios da caminhada 

para sua saúde mental. Para ela, tão sobrecarregada pelas funções familiares, é um 

momento de cuidar dela mesma: “de estar só comigo, de estar sozinha com meus 

pensamentos”. Infelizmente a experiência de caminhar que traz tanta sensação de 

tranquilidade, acaba sendo perturbada pelo estado de alerta necessário para lidar com a 

violência urbana. Mesmo assim, Mônica segue fazendo essa opção diária em favor de 

seu bem estar. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pela abrangência da amostra e pela natureza do tipo de dados, provenientes de 

entrevistas qualitativas em profundidade, a pretensão não é traçar padrões, mas sim 

identificar características da experiência e condição da mobilidade ativa associadas ao 

gênero. Enquanto a ciclista Marielle, que já quase foi atropelada e tem ciência de 

números de atropelamentos, reporta a falta de segurança viária em seus deslocamentos, 

a preocupação principal da pedestre Mônica, já assaltada anteriormente, é a segurança 

pública. Como consequência, nos sentimentos ao longo do percurso, Marielle teme o 

compartilhamento das vias com veículos motorizados, enquanto Mônica sente receio ao 

se expor ao contato social potencialmente de risco. Como reação no comportamento de 

viagem, a ciclista preza por cautela, gentileza e sociabilidade ao se deslocar, enquanto a 

pedestre adquire uma postura de tensão e eficiência do deslocamento. Mônica acelera o 

passo; Marielle permite-se desacelerar na pedalada, mas nenhuma das duas pensa em 

deixar de se deslocar por mobilidade ativa, por considerarem formas prazerosas de 

realizar seus trajetos. 

Embora cada uma traga em si uma biografia própria de mobilidade, estes casos dialogam 

com experiências de outras mulheres ao se deslocar nas cidade. Este exercício de 

aprofundamento no universo por trás de escolhas modais de duas mulheres levanta a 

questão da forma como é pensada a mobilidade urbana ainda nos dias atuais. A história 

de Mônica denota a fragilidade das políticas de acessibilidade para o público feminino, 

especialmente no tocante a demandas inerentes - ou ainda fortemente atribuídas - às 

mulheres, como a gestação e o cuidado com filhos pequenos. Marielle também manifesta 

o desejo de um trânsito mais justo, onde a imposição pela via da agressividade não seja 

necessária. O desenho de políticas, o planejamento de infraestruturas, a gestão dos 

espaços públicos, e todas as esferas relacionadas especialmente aos modos ativos nas 

grandes cidades, continua excluindo a variável do gênero. O discurso e a teoria da cidade 

para Mulheres (com também para crianças, idosos e pessoas com outras condições de 
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acessibilidade reduzida) seguem tímidos, o que leva a crer que ainda serão muitos os 

passos até uma condição de cidade acessível para todos e todas. 
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RESUMO: 

Aborda a formação em Arquitetura e Urbanismo a partir da experiência errática. Apresenta como 

lócus desta escrita a dissertação de mestrado intitulada Cartografias do Limiar: processos de 

formação de um arquiteto e urbanista errante. Nela, objetivou-se a invenção de outros modos de 

ver e dizer acerca da cidade, posto que a formação em arquitetura e urbanismo tende a produzir 

uma subjetividade moldada aos valores do mercado e do ensino do projeto arquitetônico. A fim de 

criar fissuras nesse modelo, operou-se com o método cartográfico, dividido em quatro “rastros”, 

que dizem dos caminhos traçados na pesquisa para compor o trabalho. São eles: 1) As Explor-

ações urbanas; 2) O diário; 3) Linhas, mapas e sobreposições e 4) Ciência, arte e filosofia. Assim, 

ao fazer uso da teoria das linhas — molar, molecular e de fuga — a pesquisa desdobrou-se em 

três movimentos analíticos referente aos lugares da cidade mais atravessados nas errâncias 

durante a pesquisa, sendo eles a rodovia BR, o ônibus e os bairros periféricos. Com base nisso, 

afirma-se a dificuldade da errância, pois o pensamento tende a conservar suas molaridades. 

Todavia, errar coloca a formação em relação com forças que fogem do seu campo de saber, 

molecularizando-a. Assim, permitem à mesma a invenção de suas próprias linhas de fuga, em que 

o pensamento se desterritorializa e é levado a pensar diferente. 

Palavras-chave: 

Educação. Arquitetura e Urbanismo. Filosofias da Diferença. Cartografia. Caminhar. 

 

ABSTRACT: 

The research approaches the education in Architecture and Urbanism from the erratic experience. 

It presents as a locus of this writing the dissertation of masters entitled Cartographies of the 

Threshold: processes of formation of an errant architect and urbanist. It goals the invention of other 

ways of seeing and saying about the city, since the formation in architecture and urbanism tends to 

produce a subjectivity molded to the values of the market and the teaching of the architectural 

project. In order to create fissures in this model, was operated with the cartographic method, 

divided in four "traces", that say of the paths traced in the research to compose the work. These 

are: 1) Urban Explorations; 2) The diary; 3) Lines, maps and overlays and 4) Science, art and 

philosophy. Thus, when making use of the theory of lines - molar, molecular and flight lines- the 

research unfolded in three analytical movements referring to the places of the city more crossed in 
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the erratic movements during the research, being they the highway, the bus and the 

neighborhoods peripherals. On this basis the difficulty of wandering is affirmed, for thought tends to 

preserve its molarities. However, erring places the formation in relation to forces that flee from its 

field of knowledge, molecularizing it. Thus, they allow the invention of their own lines of escape, in 

which thought is deterritorialized and is led to think differently. 

Key words: 

Education. Architecture and urbanism. Philosophies of Difference. Cartography. Walk 

 

1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho trata de um aprender acerca da cidade que se fez de maneira errática, 

tendo como lócus da pesquisa a formação em Arquitetura e Urbanismo. Ao apresentar 

como lócus desta escrita a dissertação de mestrado intitulada Cartografias do Limiar: 

processos de formação de um arquiteto e urbanista errante24, tem-se como objetivo a 

invenção de outros modos de ver e dizer acerca da cidade (DELEUZE, 2005).  

A necessidade de tal criação surgiu frente à constatação de que a formação em 

arquitetura e urbanismo tende a produzir uma subjetividade moldada aos valores do 

mercado e do ensino do projeto arquitetônico (KATAKURA; SEGNINI; 2014). Dessa 

forma, ignora a diferença ao decalcar saberes já consolidados na realidade da cidade. 

A fim de criar fissuras nesse modelo, operou-se com o método cartográfico, dividido em 

quatro “rastros”, que dizem dos caminhos traçados na pesquisa para compor o trabalho. 

São eles: 1) As Explor-ações urbanas; 2) O diário; 3) Linhas, mapas e sobreposições e 4) 

Ciência, arte e filosofia. O primeiro refere-se ao seminário Explor-ações urbanas: errar no 

limiar. A proposta da ementa foi a realização de uma caminhada constituída por oito 

encontros que traçaram o perímetro da cidade de Pelotas/RS, no limite entre rural e 

urbano. 

O segundo diz do procedimento utilizado para a coleta de dados. O diário de bordo teve a 

função de “transformar observações e frases captadas na experiência de campo em 

conhecimento e modos de fazer” (BARROS; KASTRUP, 2015, p. 70), sendo ele escrito 

durante a experiência do caminhar.  

O terceiro rastro apresenta uma tentativa de, a partir da experiência, delimitar pontos da 

caminhada para serem analisados. Inspirado nos estudos de Deligny (2015), o 

procedimento se fez por repetição. Nesse sentido, na medida em que os trechos iam 

sendo mapeados por meio do traçar dos pontos (lugares) e linhas (percursos) da 

experimentação, alguns espaços fulguravam repetidamente. Sendo estes atravessados 

por mais linhas, caracterizaram-se enquanto trajetos costumeiros, tendo como exemplo a 

rodovia BR, o ônibus e os bairros periféricos. 

                                                           
24 Dissertação defendida em maio de 2018 no Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de 

Pelotas, na linha de História e Filosofia da Educação, orientada pela profa. Dra. Carla Gonçalves Rodrigues. 
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Por fim, o quarto rastro se ocupou das matérias da ciência, arte e filosofia, nomeadas por 

Deleuze e Guattari (2010) de caóides, as quais contêm a possibilidade de composição 

com outros saberes junto à experiência delimitada pelos três pontos no rastro anterior. 

Isso impulsionou encontros com o artista caminhante Francis Alÿs e o filósofo andarilho 

Friedrich Nietzsche, movimentando os enunciados acerca da formação. 

Na análise, foi utilizada a teoria das linhas, desenvolvida por Deleuze e Guattari (2012) na 

obra Mil Platôs. Com ela, percebeu-se que a experiência poderia ser vista de três 

diferentes formas: em sua dimensão molar, molecular e de fuga. Assim, a BR, por ser um 

elemento forte na paisagem urbana e de fácil reconhecimento na maior parte das cidades, 

marcou a dimensão molar da experiência. Na medida que poucos encontros aconteceram 

quando a via foi cruzada, o pensamento permaneceu em seu formato hegemônico, não 

sendo levado a produzir algo diferente, tal como fez Francis Alÿs ao se deslocar da 

Bélgica à Cidade do México, iniciando lá seu processo de criação artístico.  

O ônibus, por sua vez, foi visto enquanto um facilitador para a invenção de uma linha 

molecular. Caracterizada por ora habitar uma estrutura consolidada, ora permitir embarcar 

num fluxo de intensidade que põe a variar aquilo que estava pré-estabelecido. Dessa 

maneira, o transporte público ia do centro histórico da cidade à margem urbana, em que 

as errâncias traçaram suas linhas de fuga, ao modo de uma filosofia errante proposta por 

Nietzsche. 

Nos bairros periféricos, então, foram produzidas as linhas de fuga, pois neles ocorreram 

encontros que permitiram pensar a cidade de outra maneira, para além dos saberes já 

normatizados. A partir do encontro com o prefeito de três lotes só, à beira dos trilhos, 

percebeu-se que habitar uma cidade passa primeiro pela criação de um território 

existencial (DELEUZE; GUATTARI, 2012a).  No bairro Dunas, por fim, aprendeu-se que 

os modos de olhar e dizer sobre a cidade são produzidos por instâncias midiáticas, como 

o discurso da violência reproduzido acerca do bairro. Na experimentação, tais 

molaridades se flexibilizaram, possibilitando outra percepção do lugar. 

Assim, concluiu-se que os rastros traçados pelo método permitiram “acompanhar um 

processo” (PASSOS; KASTRUP; ESCÓSSIA, 2012, p. 32), cujo resultado foram os 

aprendizados que ocorreram no decorrer do pesquisar. Logo, expressaram a força da 

caminhada pelos limiares da cidade como um meio formativo, proporcionando diferentes 

regimes de visibilidade e dizibilidade relativos ao meio urbano (DELEUZE, 2005), ao 

acolher linhas molares, moleculares e de fuga de uma experiência errante. 

 

2. A CARTOGRAFIA 

A cartografia foi o método utilizado para compor este trabalho. Isso se deve ao fato de 

que, inspirada nas filosofias da diferença, sobretudo naquela concebida por Deleuze junto 

à Guattari, ela possibilita acompanhar um caminho de pesquisa, sem decalcar algo dado 

na experiência. Ou seja, cria-se junto à experimentação, sendo esta a base para a 

invenção de outras maneiras de olhar e dizer, potencializando diferentes regimes de 

visibilidade e dizibilidade (DELEUZE, 2005). 
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Funciona à maneira de um rizoma, em que não há início nem fim, apenas um meio que 

conecta diferentes conteúdos e expressões, constituindo uma rede múltipla. Tal rede pode 

ser entendida como um mapa, porém não um mapa geográfico que delimita um espaço, e 

sim enquanto um traçado de percursos, desenhado por diversas linhas que o compõe. 

Ao perceber a pesquisa nessa perspectiva, foi necessário tornar visível os procedimentos 

que sustentaram as experiências vivenciadas. Tal olhar foi dirigido aos materiais 

coletados, estudados, criados, apenas no fim do percurso, quando uma questão 

metodológica foi colocada: O que foi feito esse tempo todo? E, mais importante do que 

responder acerca daquilo foi elaborado, foi dar a ver a maneira como foi produzido. 

Nesse sentido, então, que o texto busca seguir os rastros da experiência engendrada, 

menos para totalizá-la, e mais para expressar alguns aprendizados ao contar do 

processo. São eles: 

 

2.1. Rastro Um: as Explor-ações urbanas 

O rastro que disparou o pesquisar foi o do Seminário Explor-ações urbanas: errar no 

limiar. Ofertado pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo 

(PROGRAU) da Universidade Federal de Pelotas25, a ementa o caracterizava como: 

Exploração como re-apropriação da cidade e uma modalidade de 

investigar o território a partir da imersão. Atravessar os confins para 

reconstruir um mapa de fragmentos urbanos. A observação e interação 

direta entre umbrais de realidades descontínuas, formas de co-existência 

de diversidades, heterogeneidade de práticas e de espaços cujo fim é 

mapear a linguagem mestiça do contemporâneo. (FAURB / UFPel, 

Programa da disciplina Explor-ações urbanas: errar no limiar, 2016). 

Nesse curso, foi criado um grupo que se encontrou pela primeira vez no dia 17 de agosto 

de 2016. Na ocasião, estavam presentes 18 estudantes de Pós-Graduação de diferentes 

áreas, tais quais Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Antropologia, Ciências Sociais, 

Engenharia Civil, Filosofia e Pedagogia. Os encontros aconteceram às quartas-feiras, das 

14 até aproximadamente às 18 horas.  

A prática, realizada no seminário, tem sua gênese nas ideias e experimentações do 

professor e arquiteto italiano Francesco Careri (2013; 2017). Quando recém graduado, 

integrou o coletivo de artistas romano chamado Stalker. Em 1995 o grupo inaugurou o 

primeiro itinerário peripatético através das bordas de Roma. Segundo ele, a “caminhada 

surgiu de um desejo de conhecermos o que existia do outro lado, além da cidade que nos 

contavam os nossos professores (Faculdade de Arquitetura de Roma)” (CARERI; 

JACQUES, 2013, p. 9). 

                                                           
25 Realizado no segundo semestre de 2016, foi ministrado pela professora Dra. Emanuela di Felice, 

formada pela Universidade Roma Três, na Itália, que veio ao Brasil realizar Estágio de Pós-Doutorado na 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Pelotas (FAURB / UFPel).  
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Em Pelotas, a errância consistiu em percorrer o perímetro da cidade de Pelotas em oito 

trechos distintos, caminhando-se prioritariamente por sua borda, ou seja, num limiar entre 

rural e urbano, conforme mapa a seguir que informa o trecho, a data e a distância andada. 

 

Figura 22 Mapa Explor-ações urbanas: Errar no Limiar. Fonte: O autor, 2018. 

O andamento do seminário e as errâncias nele realizadas fizeram-se à maneira da 

cartografia: de forma processual (PASSOS; KASTRUP; ESCÓSSIA, 2012). Nele os 

caminhos não eram pré-definidos. Pelo contrário, foram sendo escolhidos conforme os 

afetos experimentados pelo grupo, comportando durante o caminhar sensações de medo, 

apreensão, leveza e segurança. Funcionando como balizadores, apontaram qual direção 

seguir, fazendo-se menos o uso da razão e mais a de uma atenção à espreita do percurso 

(DELEUZE; PARNET, 2001). 

A cada trajeto caminhado, marcava-se em um mapa impresso carregado pelo propositora 

do Seminário o ponto do próximo encontro, de modo que cada “aula” iniciava em um lugar 

diferente da cidade. Dessa maneira, inventava-se um outro tipo de aprendizagem: ao ar 

livre, para além do domínio da sala de aula. 

 

2.2. Rastro Dois: o diário 

O material de coleta de dados da pesquisa consistiu em um diário de bordo levado em 

todos os encontros realizados. Durante as errâncias, fizeram-se apontamentos, registros 

do que foi visto, ouvido e sentido, bem como foram rabiscados alguns desenhos. De 

acordo com Barros e Kastrup 

(...) a escrita do relato não deve ser um mero registro de informações que 

se julga importante. Longe de ser um momento burocrático, sua 
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elaboração requer até mesmo um certo recolhimento, cujo objetivo é 

possibilitar um retorno à experiência do campo, para que se possa então 

falar de dentro da experiência e não de fora, ou seja, sobre a experiência 

(2015, p. 70-71). 

Desse modo, pode-se dizer que houveram dois movimentos de escrita: o de anotações e 

rabiscos — realizados no trajeto — e o da reescrita do que foi vivenciado — produzida no 

ambiente doméstico. 

 

Figura 23 Diário de bordo. O da esquerda foi escrito durante a errância e o da direita, por sua vez, foi 

reescrito a partir do primeiro. Fonte: O autor, 2017. 

São essas anotações que criaram os dados da pesquisa, tendo a função de “transformar 

observações e frases captadas na experiência de campo em conhecimento e modos de 

fazer” (BARROS; KASTRUP, 2015, p. 70). Nesse movimento, desfazem-se contornos 

entre conhecimento e experiência, havendo coprodução. É a partir do diário, então, que 

se busca olhar para aquilo que se desloca no pensamento no encontro com as forças 

presentes nas bordas da cidade.  

 

2.3. Rastro Três: linhas, mapas e sobreposições 

A partir do diário, é percebido certo caos da experiência, justamente por não ter havido 

antes dela um crivo que servisse de orientação para o olhar durante a errância. Está 

contido nele uma imensidão de acontecimentos desenhados por diferentes tipos de 

linhas.  

Como afirmam Deleuze e Guattari, “são linhas que nos compõe, (...) três espécies de 

linhas” (2012, p. 83): linhas molares, que dão o contorno aos territórios; linhas 

moleculares, que oscilam entre as formas consolidadas e as forças que as podem 

dissolver e as linhas de fuga, que explodem um território no encontro com intensidades 

violentas demais, já anunciando um porvir. 
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Para apreender tais linhas, passa-se a olhar para os lugares que foram atravessados na 

errância, chamados de pontos extensivos (DELEUZE, 1997). A fim de acompanhar o 

processo de diferenciação do pensamento cartograficamente conforme se caminhou, 

criou-se mapas dos locais percorridos. Isso porque “o trajeto se confunde não só com a 

subjetividade dos que percorrem um meio, mas com a subjetividade do próprio meio, uma 

vez que este se reflete naqueles que o percorrem” (Ibidem, p. 83). Dessa maneira, pode-

se afirmar que espaço, subjetividade e pensamento se confundem, estabelecendo-se nas 

relações de forças que produzem a realidade. 

Assim, foram elencados os pontos atravessados em cada trajeto realizado. Dos oito 

trechos empreendidos no Seminário, cartografou-se apenas seis26, sendo eles o material 

empírico do trabalho. Os mapas de cada trecho foram feitos em papel transparente, 

permitindo uma sobreposição que tornou visível os pontos atravessados por mais linhas. 

Esse modo de produzir saber, através daquilo que se repete, tem inspiração nos estudos 

de Deleuze e Guattari acerca da obra de Fernand Deligny (2015). Este autor afirma a 

constituição de territórios através da repetição de trajetos costumeiros e da 

experimentação de percursos erráticos. Abaixo, o mapa das sobreposições, em que cada 

linha colorida marca um trecho caminhado. 

 

Figura 24 Mapa da sobreposição dos trechos atravessados em errância. Fonte: O autor, 2018. 

A importância da sobreposição é que “nas linhas motoras, gestuais, sonoras que marcam 

o percurso costumeiro (...), enxertam-se ou põem a germinar linhas de errância, com 

                                                           
26 Apenas seis dos oito trechos foram trabalhados porque foram aqueles no qual o pesquisador 

esteve presente, ausentando-se no quarto e sétimo encontro. 
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volteios, nós, velocidades, movimentos, gestos e sonoridades diferentes” (DELEUZE; 

GUATTARI, 2012a, p. 123). Por isso, trata-se de investigar aquilo que se repete em 

determinada experiência, diferenciando as linhas molares ou costumeiras das linhas 

erráticas ou de fuga, dando a ver a diferença no pensamento. 

Observa-se que os elementos que mais se repetiram na sobreposição dos trechos foram 

a BR27, o ônibus e os bairros periféricos. A rodovia BR atuou como se fosse um imã que 

em diversas ocasiões atraiu os caminhantes para perto de si, impedindo-os de errar, de 

fato, pelo limiar. 

O ônibus, por sua vez, diz de uma forma de deslocamento não errática. Isso porque, ao 

ser utilizado, possuiu um objetivo pré-definido à experimentação: chegar num ponto 

preciso da cidade onde o grupo se reencontraria novamente. 

Nos bairros periféricos, então, foram encontradas as linhas de fuga, pois neles ocorreram 

encontros que permitiram pensar de maneira diferente a cidade, para além dos saberes 

arquitetônicos e urbanísticos consolidados. Em meio ao costumeiro dos bairros, dá-se voz 

ao encontro errático com o prefeito de três lotes só, bem como passa-se a problematizar 

os afetos vivenciados antes e depois do atravessamento do bairro Dunas. 

 

2.4.  Rastro Quatro: ciência, arte e filosofia 

Para poder dizer daquilo que aconteceu para além das molaridades da arquitetura e 

urbanismo, buscou-se matérias em outras áreas do saber. Segue-se, assim, o rastro 

deixado por Deleuze e Guattari (2010) quando pontuam três eixos de criação do 

conhecimento: a ciência, a arte e a filosofia. Para eles, a ciência objetiva fabricar 

functivos, que se apresentam como funções e proposições. A arte trata de criar afectos e 

perceptos, ou seja, novas formas de sentir e outras paisagens para habitar. A filosofia, por 

sua vez, ocupa-se dos conceitos, que tornam possível a existência de um mundo. 

Primeiramente, no campo científico, procurou-se acerca dos enunciados acerca da 

formação em arquitetura e urbanismo a fim de poder compreender o porquê da 

necessidade do caminhar como prática estética. Para isso, foi consultado o portal de 

periódicos da CAPES28, utilizando-se tais palavras chaves: formação arquiteto, formação 

arquitetura, formação arquitetura e urbanismo29. Dentre as dissertações e teses 

encontradas, a maior parte foi excluída por fugir da temática do trabalho. Das que ficaram, 

                                                           
27 BR, aqui, refere-se às rodovias que dão acesso à cidade. Quando apareceram no diário, nem 

todas vias eram de fato BR (nomeadas assim por serem estradas federais). Porém, manteve-se o 

modo como foram nomeadas na escritura. 

28 http://www.periodicos.capes.gov.br/ 

29 A partir de uma busca por assunto, tem-se os seguintes números de dissertação e teses 

encontradas no site periódicos da capes: 1) Formação arquiteto: 100 resultados; 2) Formação 

Arquitetura e Urbanismo: 154 resultados e 3) Formação arquitetura: 561 resultados. 

http://www.periodicos.capes.gov.br/
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constatou que, em sua maioria, referiam-se ao processo de consolidação da profissão, 

tanto à nível global quando nacional. 

Também, buscou-se eventos de pesquisa na área de Arquitetura e Urbanismo que 

incluíssem eixos destinados à formação, encontrando apenas um: o Grupo de Trabalho 

Formação e exercício profissional no mundo globalizado, do III Enanparq, organizado pela 

Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo em 

2014, contendo cinco artigos.  

Destes, quatro foram selecionados, pois trazem um pensamento acerca da profissão no 

mundo globalizado, dizendo mais como ela tem operado nos dias de hoje do que dos 

significados e gêneses da prática. O saber acerca das molaridades da formação pode, 

assim, produzir sentido para as repetições presentes na sobreposição dos mapas, 

permitindo compreender em parte as escolhas realizadas e os caminhos tomados durante 

as errâncias. 

Na arte, fez-se um encontro com Francis Alÿs, posto que o artista também se formou em 

Arquitetura e Urbanismo na Bélgica, doutorando-se na Itália. Ao se mudar para o México, 

a fim de trabalhar nas obras de reconstrução da capital destruída por um terremoto, passa 

a realizar diversas caminhadas para compreender o caos do país latino. Aos poucos, Alÿs 

percebe que a própria prática possuia um estatuto artístico, destacando-se as obras O 

Coletor e Às vezes fazer alguma coisa não leva a nada, de 1991 e 1997, respectivamente. 

Para compreender o processo de criação de Alÿs, foi vasculhado o site do artista30. Lá, 

pode-se experimentar parte da obra a partir dos registros em vídeo das performances 

realizadas, em sua maioria no México, bem como ter o acesso a catálogos de exposições 

e entrevistas. Além disso, utilizou-se como fonte bibliográfica o catálogo chamado Francis 

Alÿs (2007), lançado na Inglaterra pela Phaidon, que comporta entrevistas com o artista e 

comentários de críticos de arte acerca da sua produção. 

Na terceira caóide, por sua vez, dá-se o encontro com Friedrich Nietzsche, filósofo que 

caminhou exaustivamente para compor seus aforismos. As caminhadas iniciaram em sua 

vida depois de um adoecimento, que o levou a solicitar uma licença de um ano das suas 

funções de professor na Universidade da Basiléia, na Suíça. Nesse tempo dedicado ao 

descanso, parte para Sorrento, na Itália, acompanhado de mais três amigos (D’IORIO, 

2014). Lá, faz longas caminhadas pelos penhascos junto ao mar, afirmando uma grande 

saúde surgida após longo período de convalescença que o possibilitou pensar de outra 

maneira. 

Dessa forma, buscou-se a ideia de grande saúde na obra nietzschiana, identificando-a em 

três de seus livros: Humano, demasiado humano, A gaia ciência e em Ecce homo. No 

primeiro livro, Nietzsche (2005) caracteriza a grande saúde como uma força plástica, 

curativa, reconstrutora e restauradora que sucede um período de sofrimento. Isso porque 

                                                           
30 http://francisalys.com/ 
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pensar de modo diferente, modificando a perspectiva da qual se olha para o mundo é 

tarefa árdua.  

Segundo ele, “de repente, com uma seriedade e uma fineza indizíveis, algo se torna 

visível, audível, algo que é capaz de sacudir e modificar uma pessoa no mais profundo de 

seu ser” (NIETZSCHE, 2011, p. 115). Para suportar essa nova maneira de sentir, que leva 

o espírito a “um estar-fora-de-si” (idem), é preciso uma grande saúde, pois se lida com a 

perda de um ideal que anuncia a criação de um outro modo de experimentar o mundo. 

Assim, são as três áreas, da ciência, da arte e da filosofia, que virão a compor as análises 

dos pontos apreendidos através da sobreposição dos mapas. Logo, parte-se deles para 

problematizar as linhas molares, moleculares e de fuga da formação, buscando-se a 

invenção de outros sentidos que contenham em si matérias de diferentes campos do 

saber. 

 

3. INTERROGANDO O COSTUMEIRO 

3.1.  O molar: a rodovia BR e a recognição do pensamento 

A partir do levantamento dos pontos de maior atravessamento nos seis trajetos 

realizados, a rodovia BR surge como elemento marcante nos trechos 01, 02, 03 e 05. A 

pergunta que se fez é por que o percurso do seminário Explor-ações urbanas diversas 

vezes se reterritorializou no asfalto, sobre a BR, quando o objetivo foi errar pelos limiares 

da cidade? 

A partir das notas do diário, pode-se perceber que pouca coisa aconteceu no cruzamento 

da via, não movimento forças que levassem o pensamento a pensar diferente (DELEUZE, 

2005), tal qual aconteceu com Francis Alÿs no encontro com o caos da Cidade do México 

pós abalo sísmico, que o lançou em um processo criativo de vida. Ou como Nietzsche 

que, percebendo os valores decadentes da moral da época, passou a desejar sua 

transvaloração a favor de uma grande saúde. 

Nesse sentido, a rodovia passou a ser vista como um elemento de recognição 

(DELEUZE, 1988), ou seja, algo que é possível identificar na paisagem pelo fato de existir 

uma imagem prévia no pensamento. Lynch (1988), inclusive, afirma a existência de uma 

“imagem pública” que permeia o pensamento da maior parte dos habitantes urbanos. Esta 

se estrutura a partir de cinco elementos-chave: as vias, os bairros, os limites, os 

cruzamentos e os pontos marcantes, sendo os dois primeiros componentes que definem 

quase todas as cidades globais. De acordo com o autor, eles funcionam para evitar a 

sensação de desorientação que pode ser desencadeada quando uma cidade é pouco 

legível, devendo isso ser evitado. 

Todavia, na perspectiva deleuzo-guattariana, pensar é justamente um exercício de 

desterritorialização que se faz quando um encontro acontece. Aí, sai-se de uma lógica 

estruturada, conhecida, reconhecida, desenhada por uma linha molar que sustenta um 

território estável. Vai-se, então, em busca da criação de sentido ao acontecimento a partir 
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de diferentes matérias de expressão, que anunciam uma reterritorialização, ou seja, a 

criação de um outro saber. 

A BR, porém, impediu que a desterritorialização acontecesse. Por ser um meio povoado 

prioritariamente por veículos em alta velocidade, dificultou o encontro com forças 

singulares da cidade. Configurou-se, então, como lugar de passagem e não de vivências. 

Resguardou, dessa maneira, a imagem dogmática do arquiteto e urbanista ao pensar a 

cidade, que é a do projeto arquitetônico, como apontam Ferreira (2014) e Katakura 

(2014). Espinha dorsal na maioria dos currículos das instituições de ensino da área, é 

também a que está mais próxima dos valores do mercado capitalista, cuja relação de 

forças arquiteto – cliente privado é mais significativa que àquela que o liga ao restante da 

sociedade. Fechando-se aos encontros que podem colocar um território a vazar, impede-

se a profissão de se abrir à outras possibilidades conhecer e atuar. 

 

3.2.  O molecular: O ônibus entre o molar e a fuga 

Se a BR tendeu a preservar os saberes de uma possível desterritorialização, nem por isso 

ela não ocorreu. As errâncias foram, nesse sentido, a possibilidade de se pensar diferente 

a cidade para além daquilo que diz a formação em Arquitetura e Urbanismo, ao 

possibilitarem o encontro com o outro urbano (JACQUES, 2014). 

Todavia, na medida que o ponto de encontro do Seminário foi se distanciando do centro 

da cidade, fez-se necessário o uso do ônibus, que cumpriu a função de deslocamento dos 

estudantes. Aí, uma linha molecular operou, ora habitando a formação tradicional 

desenhada por uma linha molar, ora experimentando-a de outras maneiras, em meio aos 

acontecimentos, aproximando-se de uma linha de fuga errática. 

Conforme Deleuze e Guattari ensinam, essa linha “está presa entre as outras duas linhas, 

pronta para tombar para um lado ou para o outro ― essa é a sua ambiguidade” (2012, p. 

86). O ônibus, então, apresenta-se como um elemento paradoxal. Ao mesmo tempo que 

ele torna possível a errância, anula-a. Isso porque, possuindo um objetivo anterior à 

experimentação — levar ao ponto de encontro do Seminário, desfaz certa ideia de 

errância, que é justamente a ausência de um planejamento. 

Contudo, após o ônibus transportar os alunos ao ponto de encontro tornou possível a 

linha de fuga por meio da prática errática, tendendo ao desfazimento da imagem 

dogmática do pensamento do arquiteto e urbanista cuja formação é voltada à 

materialidade do projeto de arquitetura. À maneira de Alÿs, com sua obra Às vezes fazer 

algo não leva a nada, em que caminha pelas ruas do centro histórico da Cidade do 

México carregando um bloco de gelo que se desfaz no percurso. 

Também, foi ele o veículo que realizou o retorno do local de errância à cidade, sobretudo 

ao centro histórico, lugar onde habitam a maior parte dos estudantes matriculados no 

curso. No retorno, porém, alguma coisa voltava diferente. Posto que caminhar na borda 

urbana não é uma experiência usual, tendeu ao ineditismo que levou o pensamento a se 

diferenciar, sobretudo quando foram travados encontros que movimentaram forças 



Anais do Encontro Internacional Cidade, Contemporaneidade e Morfologia Urbana 2018.

 

178 
 

estabelecendo outras relações. Todavia, que encontros foram esses que engendraram a 

diferença no pensamento, para além do regime molar e molecular? 

 

3.3.  Linha de fuga 1: O prefeito de três lotes só 

Na sobreposição dos mapas os bairros periféricos foram os pontos mais atravessados por 

linhas e, por isso, com maior força para serem pensados. De certa forma, todos os 

percursos tangenciaram e atravessaram esses lugares. Assim, se a BR permitiu uma 

recognição do pensamento e seu consequente retorno às linhas molares e o ônibus 

oscilou entre elas e a errância realizando um movimento molecular, é nos bairros que se 

criaram linhas de fuga na formação, ocorrendo encontros intensivos com a cidade, 

preenchidos por relações de forças até então desconhecidas. 

Desses eventos, narra-se o encontro realizado no trecho 02 com um personagem que, ao 

ocupar as bordas da cidade próximas aos trilhos do trem, foi chamado de o prefeito de 

três lotes só. Nesse local, o referido prefeito, junto à filha e ao genro, apropriavam-se de 

três pequenos pedaços de terra, divididos por cordas como se fossem lotes. No centro 

desse lugar, colocaram a escultura de um Buda. 

Ao ir de encontro ao grupo de estudantes, disse estar surpreso, pois haviam pessoas 

olhando para ele, posto que ninguém o olhava. Isso porque as pessoas teriam 

desenvolvido um certo mau olhado, que as fazia perder a capacidade de olhar para as 

coisas. Além disso, o ressentimento crescia no mundo, porque as pessoas não estavam 

conforme, querendo sempre mais e não respeitando o tempo das coisas. 

Contou também que ocupava a área pois havia sido expulso de sua antiga cidade, e a 

filha pagava caro por um aluguel. Decidiram pela mudança, mesmo sabendo que pedaços 

da alma se desprenderam no caminho e ficaram pelo chão. Contudo, fora a partir de 

guerras e batalhas que a história fora contada, e nelas sangue sempre fora derramado. 

Batalharia, então, por um pedaço de chão nesse mundo. Sua luta consistia em capinar as 

terras que ocupava, o que em alguns momentos o fazia dar fartas gargalhadas. Para ele, 

isso era coisa do psiquismo que, estando bem, faz o resto estar assim também. 

E, por fim, informa que caso ainda quisessem saber como era a sociedade, estavam 

olhando para ela. Ao dizer isso, balançava o corpo como num gesto de reverência. Nesse 

momento, chegou a filha do prefeito de três lotes só, perguntando o porquê de o grupo 

estar ali. Tranquilizaram-na e disseram que, de certa forma, eram apenas estudantes 

aprendendo a ver e a caminhar pelo mundo. 

Findado o encontro, uma das alunas formada em Arquitetura e Urbanismo e matriculada 

no Seminário diz dos riscos que a família corria, afinal terras em bordas de trilhos 

pertenciam unicamente à Estação Ferroviária. Dessa maneira, seria impossível inclusive o 

pedido do Usucapião, trâmite jurídico que concede a posse do lugar depois de 

determinado tempo de uso. A questão que foi problematizada foi: Por que, mesmo depois 

do abalo sofrido no encontro com o prefeito de três lotes só, o pensamento reterritorializou 

justamente em uma Lei jurídica? 
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A partir disso, pode-se afirmar que, talvez, não existissem outros saberes para 

produzir sentido ao acontecimento. Na contramão disso, Parreiras destaca que 

(...) para os arquitetos é muito importante ter uma boa formação em 

disciplinas da área de ciências humanas, enfocando a psicologia, a 

filosofia, a teoria das relações, a história do homem, o entendimento de 

seus desejos, enfim, uma série de elementos que possibilitam entender 

melhor o usuário” (2002, p. 13). 

Para suprir tal demanda, partiu-se da errância em direção aos encontros que produzissem 

forças criadoras de linhas de fuga na formação (DELEUZE; GUATTARI, 2012), ou seja, 

forjassem no pensamento a necessidade de ir além daquilo que já sabe, a partir de 

problemáticas das bordas da cidade. Por isso, utilizou-se do conceito de território, 

extraído da filosofia deleuzo-guattariana, produzindo um perspectivismo no olhar, 

característica de uma grande saúde nietzschiana. 

Sendo assim, foi tentada uma aproximação entre a batalha do prefeito por um pedaço de 

chão neste mundo e o modo como um território existencial é produzido. Tal problema foi 

desenvolvido por Deleuze e Guattari (2012a) em suas obras conjuntas, tal como em O 

Anti-Édipo, Mil Platôs e O que é a filosofia?, em que pensar se faz na relação entre o 

território e a terra. No platô 11, intitulado Acerca do ritornelo, o filósofo e o psicanalista 

desenvolvem juntos o conceito e dão a ver seu movimento, bem como Deleuze o explica 

em algumas entrevistas contidas em Conversações e no Abecedário. 

Segundo Deleuze e Parnet (2001) o território é um mundo; um espaço onde afetos podem 

ser expressos e plenamente vividos. Para dar conta do conceito buscam na etologia 

algumas demonstrações daquilo que afirmam. A partir dessa disciplina, estudam alguns 

animais que possuem, ou melhor, produzem um território, como o carrapato e algumas 

espécies de pássaros. Ao utilizar suas glândulas anais e urinárias, realizam algumas 

posturas, marcando um espaço e delimitando suas fronteiras. Por isso, “o território são as 

propriedades do animal ” (ibidem, p. 4), algo do domínio do ter e não do ser e, justamente 

por isso, sempre um lugar de passagem. 

A partir disso, pode ser visto o movimento do prefeito de três lotes só em habitar um 

espaço de maneira diferente. Aí, a divisão do terreno delimitou o lugar onde a escultura 

do Buda marcava um centro estável, fundando um território frágil em meio ao caos da 

cidade (DELEUZE; GUATTARI, 2012a). Nesse lugar, as palavras do personagem, mesmo 

que fugidias à uma linguagem padronizada, produziram uma atmosfera repleta de sentido. 

Assim, elas ganharam densidade e expressaram um modo de vida.  

Ao capinar, o prefeito se reterritorializava, ou seja, constituía seu próprio território 

existencial. Além disso, fazia da ação uma batalha por um pedaço de chão neste mundo, 

como ele mesmo mencionara. Desse jeito, poderia ser visto para além do mau olhado 

instaurado na sociedade, que mantém na invisibilidade aqueles considerados pouco úteis 

ao sistema econômico. 
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Perceber a cidade através da produção territorial, que nada mais é que a própria invenção 

da subjetividade, faz-se fundamental para aqueles que a estudam. Como constata 

Guattari:  

Os urbanistas não poderão mais se contentar em definir a cidade em 

termos de espacialidade. Esse fenômeno urbano mudou de natureza. (...). 

Constata-se muito frequentemente um desconhecimento desse aspecto 

global das problemáticas urbanas como meio de produção da subjetividade 

(GUATTARI, 2012, p. 153). 

Dessa maneira, ao pensar o espaço, lida-se não apenas com o projeto arquitetônico ou a 

legislação urbana, à maneira do exemplo da lei do Usucapião, mas com inúmeras 

questões que envolvem o próprio ato de habitar, como no exemplo do prefeito de três 

lotes só. O caminhar, mesmo que errático e despretensioso, forçou o grupo a olhar mais 

atentamente para o presente, indo além de um “mau-olhado”.  

Por vezes, foi necessário que alguém dissesse: Eis aqui a sociedade!, como o fez o 

personagem encontrado. Produziu-se com tal signo um estado de violência, talvez, mas 

que engendrou o pensar no próprio pensamento, fazendo da linha de fuga uma estratégia 

para invenção de um problema e criação de sentido ao mesmo, reunindo-se matérias que 

ultrapassam um saber molar, como as da arte e da filosofia. 

 

3.4. Linha de fuga 2: O bairro dunas e a verdade 

Outro acontecimento relevante da experiência errática, que pode ser considerado 

responsável por uma torção no olhar que contempla a cidade, foi o cruzamento do bairro 

Dunas, localizado na periferia de Pelotas. Seu contexto está associado à certo medo em 

cruzar o local, compartilhado pelos alunos do seminário Explor-ações urbanas. 

Isso porque, é sabido, o bairro é rico em relações com o tráfico de drogas, possui alto 

índice de homicídios, o que o coloca num crescente processo de marginalização. Porém, 

ao se aproximarem do lugar, aos poucos essa imagem foi mudando. O primeiro evento 

produtor de diferença foi a narrativa de um dos caminhantes, professor de artes, acerca 

do seu primeiro emprego: na escola denominada Núcleo Habitacional Dunas, localizada 

no interior do bairro. 

Lá, contou ele, foi necessário se tornar um professor de ponta-cabeça, pois lidou com 

crianças que passavam por problemas que ultrapassavam o terreno da “infância”. Isso fez 

com que noções interiorizadas acerca da docência e do período infantil se desfizessem, 

tornando-se, conforme relatou, esperto, mas um esperto ao contrário, pois diversas vezes 

precisou se libertar de certa moralidade imposta pelos costumes a fim de poder viver junto 

e educar indivíduos que experimentavam realidades periféricas distintas das dele. 

Após o relato do colega, a caminhada seguiu seu rumo. No bairro, foram realizados 

muitos encontros, com o núcleo de assistência social da vizinhança, chamado também de 

incubadora Dunas; alguns moradores que cruzaram o percurso da caminhada; crianças 
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que brincavam na rua; comerciantes que vendiam água, frutas e picolés. No final do 

trajeto, foi realizada uma brincadeira em que os alunos, divididos em duplas, vendavam-

se, em que um guiava o outro. Isso possibilitou uma ampliação da escuta e do tato, e a 

apreensão do início aos poucos desapareceu. 

Perguntou-se o porquê de tal sensação amedrontadora e como são produzidas as 

verdades acerca dos espaços urbanos, que levaram o grupo a crer em algo antes da 

experiência. Percebe-se que tais crenças, interiorizadas no pensamento de cada aluno ali 

matriculado, eram expressas por palavras que se apropriavam do lugar e estabeleciam 

seu valor de verdade (DELEUZE, 2004), causando uma sensação de medo e apreensão. 

Nessa direção, ao se ocupar da verdade, Deleuze (2005) afirma que “não há modelo de 

verdade que não remeta a um tipo de poder, nem saber ou sequer ciência que não 

exprima (...) um poder se exercendo” (p. 48). Isso porque, numa leitura de Foucault, o 

filósofo ensina que são três os dispositivos que levam os sujeitos a estabelecer uma 

relação com a verdade e, desta maneira, subjetivarem-se: o saber, o poder e a 

subjetividade. 

Dessa forma, são as relações de saber que nomeiam e normatizam o visível; as 

relações de poder que coagem determinadas ações em um meio social e as relações de 

subjetividade, ou relações de si consigo, que permitem a alguém a invenção da vida como 

obra de arte, produto de um processo de subjetivação singular. 

No nível do saber há dois estratos que o compõe: o visível e o enunciável. Ou aquilo que 

se pode ver e dizer, que variam conforme determinada época histórica. Nesse sentido, o 

grupo, ao enunciar o sentimento de apreensão ao atravessar o bairro Dunas, apenas 

reproduzia algo que já estava dado no senso comum, que normatiza os corpos, os bairros 

e também as cidades. 

Careri (2013) chegou nessa conclusão quando, após caminhar pelo continente 

americano, perceber o pânico de se deixar vagar pela cidade, expressando isso da 

seguinte maneira: 

Na América do Sul, caminhar significa enfrentar muitos medos: medo da 

cidade, medo do espaço público, medo de infringir as regras, medo de 

apropriar-se do espaço, medo de ultrapassar barreiras muitas vezes 

inexistentes e medo dos outros cidadãos, quase sempre percebidos como 

inimigos potenciais. Simplesmente, o caminhar dá medo e, por isso, não se 

caminha mais; quem caminha é um sem teto, um mendigo, um marginal. 

(...). Que tipo de cidade poderão produzir essas pessoas que têm medo de 

caminhar? (Ibidem, p. 170). 

Francis Alÿs também dá prova desse sistema discursivo que assola a América e produz 

medo de se caminhar na cidade. Na obra Re-enactments  (2000), o artista caminha pelas 

ruas do Centro Histórico da capital do México portando uma pistola Beretta 9 mm, até ser 

algemado pela polícia e colocado em uma viatura. Segundo ele, o objetivo da obra era 

problematizar a facilidade que é comprar arma de fogo no país. Porém, quando o vídeo 

do ocorrido é apresentado no exterior, a peça adquire outros sentidos. De acordo com 
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Medina e Diserens “a consequência é que o trabalho (...) passou a integrar parte do 

estereótipo que define o país por sua criminalidade” (2006, p. 85), o que não era a 

intenção. 

Quando o arquiteto vai atrás das causas, ou seja, dos enunciados que produziram uma 

imagem de violência do bairro, encontra com a dissertação de mestrado intitulada 

Loteamento Dunas e sua microfísica do poder (MEREB, 2011). Nela, o autor conta que tal 

cenário necessitou ser produzido e alimentado tanto pelos órgãos de Estado quanto pela 

mídia, para justificar melhorias no local e não em outras vizinhanças com situações 

semelhantes ou até mesmo mais desassistidas. Como isso se deu? 

Criado em 1986 numa gleba de terras de 60 hectares doados por um devedor do INSS31 

no bairro Areal ao lado da comunidade Bom Jesus (MEREB, 2001), o Loteamento Dunas 

iniciou de forma bastante precária em termos de ambiência urbana. A partir do 

fortalecimento de agrupamentos molares, como a Associação de Moradores e o Comitê 

de Desenvolvimento Dunas (CDD), passou-se a criar estratégias para sobrevivência num 

lugar que até 1991 era abastecido com água apenas através de um caminhão pipa do 

SANEP32. Ao pressionarem os poderes dominantes, foram garantidos investimentos e o 

consequente acesso à água, luz, escolas, creche e posto de saúde. 

Essa necessidade política abriu espaço para que midiaticamente se criasse para o 

Loteamento uma sensação de violência Biopsicossocial, em especial pelos meios de 

comunicação (rádios, programas de televisão e jornais impressos), que incessantemente 

veiculavam o local como “violento”, onde moram os criminosos mais procurados pela 

polícia, enfim, uma simples discussão doméstica no Loteamento era tratada como um ato 

de alta violência. Ainda hoje, mesmo que a moldura tenha sido transformada pelas 

relações de poder ao longo dos anos, se pode observar tais ocorrências como forma de 

justificar ou retirar os investimentos no Loteamento Dunas (ibidem, p. 14-15). 

Dessa forma, o arquiteto compreende que houve a invenção de um regime de dizibilidade 

e de visibilidade que se apropriaram de relações de força que acontecem na sociedade, 

como a violência, para legitimar investimentos no bairro. Isso porque “não há relação de 

poder sem constituição correlata de um campo de saber, nem saber que não suponha e 

não constitua ao mesmo tempo relações de poder” (DELEUZE, 2004, p. 48). 

Nessa lógica, o saber está constamente se apropriando do poder, que é invisível e 

acontece nas relações, de forma microfísica, como coloca Foucault (1979), ou 

micropolítica, à maneira de Deleuze e Guattari (2012a). É nesse jogo que saberes se 

constituem, e passam a normatizar os indivíduos, dando-lhes inclusive medo: do outro, do 

espaço público, de caminhar e explorar a cidade. Como, porém, inventar outras formas de 

experimentar a cidade, e assim diferentes modos de ver e dizer? 

                                                           
31 Instituto Nacional de Seguridade Social. 

32 Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas. 
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Pode-se afirmar que as relações de poder que surgiram ainda na gênese do bairro 

ganharam um estatuto de verdade que se reproduziu no decorrer dos anos. Criou-se, 

então uma imagem do lugar ou, nas palavras de Deleuze (2004), um regime de 

dizibilidade que dá a ver um regime de visibilidade. Porém, ao entrar em relação com 

outras forças, tais estratos foram se modificando e se atualizaram numa nova 

compreensão do bairro. 

À maneira do professor de artes que para educar crianças diferentes de si precisou se 

tornar um professor-de-ponta-cabeça, o arquiteto constata que também os seus saberes e 

os do restante do grupo viraram ao contrário a partir da experiência, marca de uma 

grande saúde nietzschiana (NIETZSCHE, 2012). Tal fato permitiu que, no decorrer do 

percurso, os alunos brincassem e se vendassem, talvez para poder ver melhor. Então, se 

há saberes que criam uma verdade sobre um lugar, quando se entra em contato com as 

forças que fogem do já dito e do já visto, tem-se um outro processo de subjetivação. Por 

isso, novas formas de nomeá-lo e olhá-lo são possíveis. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O texto tratou de responder uma questão que surge no campo da arte e adentra o 

território da formação, em específico a do profissional arquiteto e urbanista: Quais os 

aprendizados realizados nas errâncias pelas bordas da cidade fugidios aos saberes 

formativos? 

O objetivo principal consistiu, então, em dar a ver a força da errância pelos limiares da 

cidade no processo de formação em Arquitetura e Urbanismo, proporcionando diferentes 

regimes de visibilidade e dizibilidade acerca da mesma. Para isso, fez-se necessária uma 

experimentação com o método cartográfico, dando a ver o modo de operação do 

pesquisar. 

Como procedimentos, nomeados como rastros, foram apontados o Seminário Explor-

ações urbanas: errar no limiar, a escrita do diário, a criação e sobreposição de mapas e o 

estudo da temática nos campos da ciência, arte e filosofia. O Seminário, ao colocar 

aquele que caminha em contato com a diferença, levou à problematização da prática 

errática em meio à cidade. O diário surgiu nesse contexto como instrumento de coleta e 

de produção dos dados, dando à pesquisa sua materialidade que foi a própria narrativa do 

vivido. 

Contudo, para dar conta do caos da experiência, foi importante traçar um plano 

cartográfico, que estabeleceu um contorno e limite ao pesquisar. Para isso, fez-se uso de 

mapas dos trajetos percorridos durante a errância. Escolheu-se como matéria de análise 

os pontos que mais foram atravessados nos percursos, pois se configuraram como 

trajetos costumeiros (DELEUZE; GUATTARI, 2012a; DELIGNY, 2015). Foram eles: a BR, 

o ônibus e os bairros periféricos. 

Utilizou-se a teoria das linhas, concebidas por Deleuze e Guattari (2012a), como 

ferramenta analítica. Esta possibilitou tornar visíveis as molaridades, molecularidades e 

fugas da experiência. A análise ocorreu a partir da maneira como os signos presentes em 
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cada ponto movimentaram o pensamento. Aí que se fizeram os aprendizados, no 

momento em que houve deslocamento de matérias da ciência, arte e filosofia para 

atribuição de sentido aos acontecimentos, em um trabalho de constante artesania. 

Na BR foi interrogado o insistente retorno à rodovia, considerada um ponto marcante na 

paisagem e que se repete na maior parte das cidades. Ela é vista, então, como um 

espaço que dificulta o encontro com o outro, distanciando aqueles que caminham das 

forças ou signos urbanos e, dessa maneira, não forçando o pensamento a sair de suas 

molaridades. Configurando-se como lugar de passagem e não de vivências, acaba por 

conservar os saberes já adquiridos ao invés de coloca-los em variação.  

Já o ônibus, longe de preservar os saberes desenhados por uma linha molar, possibilitou 

que os signos vividos no seminário Explor-ações urbanas agissem em sua potência de 

desterritorialização da formação. Logo, facilitou ao grupo a saída de um ensino tradicional 

realizado usualmente num ambiente de sala de aula e preso ao projeto arquitetônico. Na 

medida em que foram se distanciando do centro histórico, local habitado pela maioria dos 

estudantes, o ônibus cumpriu o papel de deslocamento de um modo de vida molar à uma 

maneira errática de vivenciar o espaço. 

Devido à ambiguidade da linha molecular, o transporte público também ensejou o retorno 

das bordas da cidade ao meio urbano consolidado. A positividade da linha foi, então, 

justamente a flexibilização da formação, posto que com as errâncias colocaram os 

saberes formativos em relação com as forças que fogem à uma certa estrutura urbana 

conhecida. 

Os bairros periféricos, por sua vez, marcaram os momentos em que encontros intensivos 

produziram linhas de fuga, exigindo do pensamento que pensasse de maneira diferente. 

Foi afirmado, então, que habitar é construir territórios existenciais em meio à cidade, e 

que é possível a invenção de saberes acerca do meio urbano para além dos enunciados 

midiáticos, do Estado e do mercado. Assim, na medida que a errância coloca aquele que 

caminha em relação direta com as forças da cidade, outros processos de subjetivação 

são encadeados e, com eles, diferentes formas de ver e dizer, sendo a cartografia uma 

forma de apreender as linhas que aí se desenham. 
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RESUMO: 

O presente trabalho é resultado da disciplina de Tópicos Especiais em Antropologia e 
Arqueologia - Cidades e suas Margens: Trajetos, Percursos e Mapas, do Programa de 
Pós-Graduação em Antropologia e também faz parte do projeto de pesquisa e 
extensão Narrativas do Passo dos Negros, do Grupo de Estudos Etnográficos Urbanos 
- GEEUR e propõe um debate sobre as diferentes narrativas relacionadas aos modos 
de viver e habitar existentes no Passo dos Negros em Pelotas, no Rio Grande do Sul. 
Esteve-se em contato com literatura acerca da cidade-praticada, mas sobretudo com 
as vivências e narrativas dos que habitam o Passo dos Negros. Defronta-se com a 
necessidade de testar, criar e ousar construções teórico-metodológicas na intenção de 
tramar outras concepções sobre a cidade. A proposta do artigo surgiu das diversas 
perspectivas sobre um espaço em disputa na cidade e a análise das transformações, 
dinâmicas e permanências no espaço urbano/rural do lugar, foi construída a partir 
dessas narrativas  dos moradores, adicionada do recurso da iconografia, que desperta 
um novo olhar e novas perspectivas ao juntar texto e imagem. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Passo dos Negros; Cartografia Social; Margens; Cidade; 
Etnografia. 
 
ABSTRACT: 
The present work is a result of the discipline of Special Topics in Anthropology and 
Archeology - Cities and their Margins: Paths, Courses and Maps, under the program of 
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postgraduatestudies in Anthropology and is also part of the research project Margins, 
Groups in Exclusion processes and their ways of living Pelotas and of the extension 
project Narratives of the Passo dos Negros, developed by the Group of Urban 
Ethnographic Studies - GEEUR. The research proposes a debate on the different 
narratives related to the ways of living and to inhabit existing in the Passo dos Negros in 
Pelotas, Rio Grande do Sul. We started from the contact with literature about the 
practiced city , but above all with the experiences and narratives of those who inhabit 
the Passo dos Negros. It is confronted with the need to test, create and dare theoretical-
methodological constructions with the intention of tracing other conceptions about the 
city. The article’s proposal came from different perspectives on a disputed space in the 
city and the analysis of the transformations, dynamics and permanences in the urban 
/rural space of the place was constructed from these narratives of the inhabitants, 
added by the resource of iconography, which awakens a new look and new 
perspectives when joining text and image. 

  

KEYWORDS:  Passo dos Negros; Social Cartography; Margins; City; Etnography. 

INTRODUÇÃO 

No ponto em que se cruzam o fazer-cidade (AGIER, 2007) e o fazer-antropológico 

situa-se este trabalho. A escrita aqui compartilhada é resultado da costura de relatos, 

impressões e fazeres diferentes em um só texto. Assim como Certeau (2007) fala da 

arte de fazer cidade no cotidiano, colocamo-nos na tarefa da arte de fazer antropologia. 

Texto, imagem e cidade em patchwork, constituindo-se um exercício de artesanato 

intelectual.. 

O Passo dos Negros surge, nesse sentido, como lugar de referência empírica. As 

linhas que seguem são um texto sobre uma cidade conforme ela é praticada, 

evidenciando que (...) uma cidade metafórica insinua-se no texto claro da cidade 

planejada e visível.” (CERTEAU, 2007, p. 172) em contraposição à cidade-conceito.   

A cidade que é praticada nesse espaço é percebida nas casas, canteiros de flores e 

verduras, nas pracinhas improvisadas com balanços de pneus, no escorregador de 

tabua, provavelmente a sobra de alguma construção. Nos anúncios de produtos de 

limpeza ou no novo brechó de roupas usadas, nos pequenos comércios, na serralheria 

de um morador da Estrada do Engenho que a noite vira quarto para seu filho. Lugar em 

que criam laços afetivos e sagrados, como as casas de religiões de matriz africana, 

fortalecendo o forte vínculo com as águas, ou com as figueiras centenárias onde são 

depositadas as oferendas aos Orixás, mostrando a resistência dessas religiões. 

Podemos dizer nesse contexto, que o fazer cidade é um movimento contínuo de sua 

construção e desconstrução (AGIER 2015). 

Localizada em Pelotas, no Rio Grande do Sul, a região do Passo dos Negros surgiu 

como importante ponto de entreposto comercial de cobrança de taxas no período do 

ciclo econômico do charque, criando uma espécie de praça de pedágio em 1803 

(ROCHA, 2016). Sua localização estratégica entre dois cursos d'água, o Canal São 

Gonçalo e o Arroio Pelotas, favoreceu a implantação de um ponto de para a produção 
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e escoamento do charque e produtos derivados produzidos às margens do Arroio 

Pelotas e Santa Bárbara, onde a intensa passagem de gado percorria o caminho das 

tropas, ligando o Canal à Tablada, ponto onde eram vendidos os gados. Por ali 

também era realizado o comércio de mão de obra cativa negra utilizada na cidade. Ali 

também foi construída uma ponte, em 1854, para a passagem do gado, localizada no 

corredor das tropas, que persiste até hoje e é a única ponte remanescente construída 

por mão de obra escravizada e é arrolada no Inventário do Patrimônio Histórico e 

Cultural de Pelotas. 

A formação da cidade de Pelotas se deve a todo esse complexo de comercialização e 

produção de charque localizados na região do Passo dos Negros, e toda a 

infraestrutura da cidade estavam diretamente ligadas a ele (GUTIERREZ, 1993). Na 

região ainda se localizava um conjunto de charqueadas. Uma das charqueadas 

originou o Engenho Pedro Osório, engenho de beneficiamento de arroz localizado às 

margens do Canal São Gonçalo, implantado por Coronel Pedro Osório, produtor de 

arroz da época e que permaneceu em atividade até 1994. 

 

 

Figura 1 - Edificações remanescente do antigo Engenho Pedro Osório. Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

O engenho encerrou suas atividades em 1994 e atualmente o complexo industrial ainda 

persiste na paisagem, mas em processo de arruinamento e está cadastrado no 

Inventário do Patrimônio Histórico e Cultural da cidade, fazendo parte da área de 

especial interesse cultural Sítio Charqueador, por ter abrigado indústria saladeril. 

Do passado, evocam-se lembranças e práticas que marcam profundamente o presente. 

Assim, percebe-se que falar do Passo de hoje sem lembrar do Passo de outrora é 

tarefa impossível, pois as temporalidades distintas permanecem interligadas e 

guardadas através das narrativas dos moradores que demarcam seu espaço através 

do tempo. A convergência de sentidos a partir de experiências compartilhadas é um 

dos fundamentos da ideia de lugar (LEITE, 2007). Os acontecimentos do passado 

ainda hoje são lembrados e sentidos, fatos são revividos, mostrando assim 
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pertencimento ao lugar, em que a presença de humanos e não-humanos é um traço 

marcante. 

No âmbito da disciplina “Cidades e suas margens” e das discussões e práticas do 

Grupo de Estudos Etnográficos Urbanos (GEEUR), ambos vinculados ao 

Departamento de Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal de Pelotas 

esteve-se em contato com literatura acerca da cidade-praticada, mas sobretudo com as 

vivências e narrativas dos que habitam o Passo dos Negros. Nesse sentido, no 

exercício do artesanato intelectual (MILLS, 2009) defronta-se com a necessidade de 

testar, criar e ousar construções teórico-metodológicas na intenção de tramar outras 

concepções sobre a cidade. 

Nas narrativas do Passo dos Negros visualiza-se uma cidade que é praticada por todos 

que ali existem e resistem, e que deixam suas marcas, ou pegadas (Figura 2). Seres-

humanos e não-habitam co-habitam o Passo, de forma a transformá-lo e reinventá-lo a 

todo momento. Nesse sentido, a imagem é representativa do que se pretende dizer 

através da escrita deste trabalho. 

 

Figura 2 - Marcas Estrada do Engenho. Fonte: Acervo GEEUR (2018) 

Entende-se que o olhar dos habitantes dali opera visualizando o Passo dos Negros 

como lugar próprio de suas práticas culturais, no âmbito religioso, cotidiano, 

econômico, político, de construção e desconstrução da cidade – são as variações 

desses limites, nos vários âmbitos possíveis. Aqui, a convergência de sentidos 

desemboca nas formas de habitar o Passo dos Negros, de fazer-cidade, de reivindicar 

seu espaço no mundo. 
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ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Os caminhos e desafios metodológicos remontam à complexidade do fenômeno. 

Portanto, trata-se de trilhar algumas das possibilidades interpretativas do agir dos 

sujeitos que fazem-cidade. Um fazer que é multiforme, dinâmico, multifacetado 

ressaltar a dimensão criativa a fusão de sentidos e sentimentos 

A ideia fundamental gira em torno da intenção de representar um Passo dos Negros 

que é sobretudo movimento: nas suas lutas, nos seus lugares, práticas, odores. “A 

empiria – eventos, acontecimentos, palavras, textos, cheiros, sabores, tudo que nos 

afeta os sentidos –, é o material que analisamos e que, para nós, não são apenas 

dados coletados, mas questionamentos, fonte de renovação.” (PEIRANO, 2014, p. 

380). Aqui, mais precisamente, a fonte de renovação reside na intenção de sair da 

zona de conforto da escrita antropológica. 

Este trabalho vem sendo realizado e acompanhado desde de 2014, pelo Grupo de 

Estudos Etnográficos Urbanos - GEEUR, do Bacharelado em Antropologia da 

Universidade Federal de Pelotas (UFPel), com a proposta de trabalhar com etnografias 

coletivas de antropólogas(os) em formação da graduação e Pós-graduação. E também, 

a partir da contribuição da disciplina Cidades e Suas Margens: Trajetos, Percursos e 

Mapas. Atenta para o processo de invisibilidade e marcas de distinção que se mostram 

no Passo dos Negros, a proposta é mostrar como a cidade se reinventa nesses 

espaços e, por meio das narrativas, se percebe outra maneira de ver e fazer cidade. O 

viver na cidade carrega muitas historicidades e saberes, o que permite pensá-la em 

muitas transformações. A paisagem urbana é heterogênea, pois conseguimos ver 

temporalidades na materialidade, assim, como perceber as maneiras de ver os valores 

e sentimentos dos indivíduos que ali estão (ALFONSO; RIETH, 2016). 

Em relação ao trabalho de campo, a etnografia, enquanto modo de fazer, busca 

destacar as narrativas dos/as interlocutores/as, moradores/as do Passo, principais 

interessados/as no assunto, através do trabalho de campo, rodas de conversas na 

comunidade, exposições itinerantes na Semana do Patrimônio e em outros eventos, 

apresentações de trabalhos sobre o tema, programas de rádio, em audiências públicas 

e outros espaços que as/os interlocutoras/es solicitam a presença das/os 

pesquisadoras/es. O trabalho de extensão é feito em conjunto, por uma equipe, onde 

reúne várias áreas, em uma perspectiva multidisciplinar. 

O objetivo deste trabalho é elaborar formas de mapear o Passo dos Negros. Entende-

se a partir de Ingold (2005) que os mapas típicos da cartografia ocidental, de certa 

forma, apagam os aspectos vivenciais do espaço, assim constituindo um retrato 

estático da realidade. O exercício e resultado deste trabalho devem, portanto, 

posicionarem longe daquilo que constitui um mapa tradicional. 

Ainda, ressalta-se que geometria de um mapa tipo "vista de pássaro" pode enganar 

pois a percepção do ambiente como um todo não provém de uma ascensão de uma 

perspectiva local e míope para uma perspectiva panóptica e global, mas surge na 
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passagem de um lugar para outro, e em histórias de movimento e de horizontes 

variáveis ao longo do caminho (INGOLD, 2005). Vendo as coisas de um nível mais 

elementar, no ato de caminhar, tem uma tríplice função "enunciativa" de apropriação do 

sistema topográfico pelo pedestre; de realização espacial do lugar e implica em 

relações entre posições diferenciadas, movimento (CERTEAU, 2007). 

Assim, uma representação que busca o homogêneo tolhe as capacidades analíticas da 

complexa vida social espacializada pelos sujeitos do agir cotidiano. O Passo dos 

Negros, do ponto de vista aqui adotado, deve ser analisado a partir de seus praticantes 

e do complexo entrecruzar movimentado que dão ao seu fazer-cidade. Dessa forma, a 

alternativa encontrada foi a de construir uma representação visual do Passo dos 

Negros cujo objetivo seja evocar o espaço vivido, movimentado, heterogêneo, 

acionando ao mesmo tempo narrativas, teoria e imagens. 

CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO - CONFLITOS 

Hoje o espaço delimitado como Passo dos Negros se dilui e já quase desaparece na 

geografia do lugar entre o Canal, os bairros consolidados e os condomínios fechados. 

Reduzido a apenas uma rua transversal à Estrada do Engenho, a delimitação de 

territórios em disputa presente ali determina o espaço oficial para a Prefeitura da 

cidade. Atualmente o Passo é ocupado por trabalhadores, não mais operários das 

antigas industriais, mas por ex-operários do Engenho São Gonçalo que trabalham 

atualmente com reciclagem e também por pescadores, entre outras atividades. 

Permanece sendo ocupado por trabalhadores e também por visitantes que habitam o 

lugar em busca de lazer, entre as memórias ligadas ao trabalho e às atividades 

esportivas. 

A teoria do Novo Urbanismo empregada pelos projetos de bairros novos por 

empreendimentos imobiliários em Pelotas é carregado de políticas de planejamento 

urbano excludentes, resultando em contradições sócio-espaciais. Existem dois 

empreendimentos de grande porte sendo executados na região do Passo dos Negros. 

O condomínio fechado "Lagos de São Gonçalo" e o bairro planejado "Parque Una". O 

Lagos de São Gonçalo é definido pela imobiliária como um "condomínio fechado de 

alto padrão com infra estrutura completa e segurança". O muro do condomínio tem 

como um dos limites a antiga estrada utilizada pelos tropeiros para levar o gado à 

região da Tablada, lugar de comercialização. Chamada de Corredor das Tropas, tem 

apenas esse trecho no Passo dos Negros que não sofreu alterações por infraestrutura 

e densa ocupação. Ali, as fronteiras são confusas e o território do Passo dos Negros 

está sendo ocultado dos mapas oficiais. 

Já o Parque Una tem um discurso diferenciado: é definido pelos sites de divulgação 

como bairro aberto, para todos. Com apropriação de conceitos do design e da 

geografia, vai desde do design minimalista até a apropriação da paisagem natural do 

Canal São Gonçalo. Tem como limite o bairro Navegantes, próximo a região do Passo 

dos Negros (Figura 3). 
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Figura 3 - Passo dos Negros e Condomínios Fechados. Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 

Para Lefebvre, o espaço não é um objeto científico afastado da ideologia e da política: 

sempre foi político e estratégico. Até pode parecer puramente formal, mas não é, por 

ter sido ocupado e usado e por ter sido foco de processos passados cujos vestígios 

nem sempre aparecem na paisagem. O espaço foi formado e moldado a partir de 

elementos históricos e naturais, mas esse foi um processo político. O espaço é político 

e ideológico. É um produto literalmente repleto de ideologias (LEFREVRE apud SOJA, 

1993). Os condomínios e os outros casarões visualizados na região do Passo são o 

manifesto da força do capital na produção do espaço urbano, que segrega aqueles que 

têm direito a terem direito à cidade. Nas vivências organizadas pela égide do mercado, 

as narrativas de ocupação do espaço urbano têm pesos diferentes. Dessa maneira, 

pode-se questionar, por exemplo, o porquê de os moradores dos condomínios terem 

maior legitimidade perante o Estado do que aqueles que residem do lado de fora. 

Assim, compreende-se que o suntuoso muro do Condomínio Lagos de São Gonçalo 

exerce, além de tudo, violência simbólica nos sujeitos que vivem para além de seus 

limites, assim separando duas formas de habitar a cidade. 

Resultado do capital excedente, os investimentos nos tipos de empreendimentos como 

os condomínios supracitados convergem com a lógica de funcionamento do 

capitalismo, que é dirigida pela necessidade de encontrar terrenos lucrativos para a 

absorção desse capital excedente. A urbanização proporciona um caminho para 

resolver esse problema ao se investir em infraestrutura e o mercado imobiliário 

(HARVEY, 2009). 

David Harvey (2009) aponta ainda que a liberdade da cidade foi apropriada por uma 

elite financeira da classe capitalista em seu próprio interesse. Tem ainda que ser 

contraposta pelos movimentos sociais, através do confronto do problema do capital 
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excedente em sua raiz. As imobiliárias e construtoras não podem ditar o que somos e o 

que nossas cidades devem ser, determinando o destino da cidade. 

Entretanto, esse discurso ditado pelo interesse do capital já é uma construção histórica 

nas cidades latino-americanas, que passam por um processo de Esquecimento e 

apagamento das relações sociais. São resultados de uma ideia de política urbana da 

metade do século XIX que via a América como continente novo, sem história, vazio. 

Serve como argumento das elites para abrir caminho por meio de uma violência cultural 

(GORELIK, 2003). 

Simultâneos processos de definição de cidade como problema demográfico, social e 

político, cidade como contradições. Cidade como laboratório de teorias e instrumentos 

disciplinares experimentadas no década de 1980, onde a cultura urbana latino-

americana poderia ser entendida pelas sucessivas rupturas da experiência histórico-

cultural latino-americana, resultando em novas configurações do espaço urbano na 

cidade pós-industrial, que é resultado de novos regimes de acumulação do capital nas 

cidades, diminuindo o crescimento industrial e utilizando-se da mais-valia e da força de 

trabalho num processo de reconfiguração do espaço urbano, num movimento cíclico de 

construção, destruição das paisagens urbanas (SÁ BRITTO, 216). 

Os processos de enobrecimento têm como características o discurso dos 

empreendimentos imobiliários - higienização, segurança, espaço aberto e espaço 

aberto de convivência. Recriar o "espaço público", que como uma categoria analítica da 

vida urbana tem como elementos constitutivos os conflitos e as diferentes demandas 

da cultura urbana contemporânea, onde os gestores urbanos confundem ele com 

espaço aberto de convivência (LEITE, 2010). Esse modelo ainda continua reproduzindo 

o principio da higienização social de Haussmann e está explicitado nas relações de 

disputa do espaço urbano no Passo dos Negros, onde os moradores estão sendo 

gradativamente expulsos para a construção de condomínios fechados, ou conjuntos 

habitacionais com discursos higienistas e de "segurança". 

 Esse tipo de intervenção tem como características a destradicionalização da cultura 

local e do patrimônio através de intervenções arquitetônicas na paisagem urbana com 

forte apelo visual, adequando a nova paisagem às demandas de valorização 

imobiliária, de segurança (Figura 4), ordenamento e limpeza urbana voltadas ao uso ou 

à reapropriação por parte das classes médias e altas que resultam em espaços 

segregadores e que o fragmentam em diferentes lugares (LEITE, 2010). De um lado do 

muro, vê-se de longe o concreto, o controle, a higiene arquitetônica e a precisão 

estética. Do outro lado, vê-se a madeira, a ferrugem, o plástico, vidros, pneus, a fluidez 

da ocorrência dos processos da natureza. 
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Figura 4: Passo dos Negros e construção do Parque Una ao fundo. Dispositivos de controle. Fonte: 

GEEUR e Wagner Previtali 

Anne Couquelin (2007) destaca que o termo "paisagem" está na verdade ausente do 

nosso vocabulário. Ela foi construída ao longo do tempo mais como o equivalente da 

natureza do que o real, como uma prática pictórica, bem delimitada dentro do que se vê 

em perspectivas reproduzidas em quadros. Ao decorrer das transformações no espaço 

urbano, foram surgindo inquietudes de posições no mundo contemporâneo que 

quebram essa ilusão, onde os territórios se fundem e as fronteiras são quebradas. 

Territórios esses que são quebrados 

FAZER-PASSO DOS NEGROS 

No Passo dos Negros, o que se visualiza são (...) disputas práticas e simbólicas sobre 

o direito de estar na cidade, de ocupar seus espaços, de traçar itinerários, de 

pertencer.” (LEITE, 2007, p. 24) As formas de habitar e de pertencer à cidade, então, 

se entrelaçam e constituem uma disposição própria do espaço. A partir disso, 

entendem-se as narrativas espacializadas (CERTEAU, 2007). No entanto, conforme 

sugerem Ingold (2005) e Certeau (2007) existe um discurso oficial de cidade, 

propagado seja por mapas ou pela administração pública, que não coincide com aquilo 

que acontece na vida cotidiana. Na mesma lógica, de acordo com um dos 

interlocutores: “Tem político que nem sabe que isso aqui tem história. Esse Engenho 

nos deu comida na mesa.” 

Distante das narrativas oficiais adotadas pela Prefeitura e por grupos imobiliários, o 

Passo dos Negros poderia estar dentro do que se define como margens em oposição a 

centralidade, como descreve Michel Agier. Dentro de uma construção/desconstrução 

do que é cidade em constante transformação, uma nova centralidade artificial se 

constrói na paisagem do antigo Passo, omitindo a diversidade de temporalidades 

presentes no lugar, como se uma espécie de cegueira caracterizasse as práticas 

organizadoras da cidade habitada (CERTEAU, 2007). 
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O intuito deste trabalho é justamente colocar em evidência o Passo dos Negros 

segundo as práticas concretas do fazer-cidade. Para tanto, foi elaborada, nesse 

sentido, uma sobreposição de mapas. Na imagem abaixo, em rosa vê-se o mapa oficial 

do “vazio urbano”, ao mesmo tempo em que aparece em amarelo um Passo dos 

Negros que tem gente, que tem história, que tem cidade (Figura 05). 

 

 
Figura 05 - Cartografia realizada através das etnografias para a disciplina. Fonte: Elaborado pelos 

autores (2018) 

 

A cidade praticada na região é ainda marcada pela possibilidade de cruzar com a noiva 

que assombra o entorno da figueira centenária, ou pelas especulações sobre a 

identidade do lobisomem da vez. No exercício de cruzar teoria e vivência, texto e 

prática, pode-se compreender que “Só há lugar quando frequentado por espíritos 

múltiplos, ali escondidos em silêncio, o que se pode “evocar” ou não.” (CERTEAU, 

2007, p. 189). Se assim for, o Passo dos Negros é lugar. Pois de acordo com um dos 

interlocutores “...a única coisa que nós tinha medo aqui era do lobisomem.” 

Nas narrativas percebemos um Passo que resiste a longo tempo à invisibilidade, lugar 

em que há sujeitos que constroem "sua cidade", que fixam suas casas e espaços de 

pertencimento. Em emocionado relato, um dos interlocutores diz que “...meu imbigo é 

enterrado aqui nessa região.” Entende-se, assim, que o território pertence às pessoas 

tal qual as pessoas pertencem àquele território. 
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Somado a isso, temos que Agier (2015), ancorado no pensamento de Lefebvre, 

destaca a virtualidade da cidade, a partir do que se entende a emergência da busca de 

significantes para a experiência citadina. Ou seja: o fazer-cidade como motor de 

reivindicação do direito à cidade segundo seus próprios termos. Nesse sentido, 

pertencer ao Passo dos Negros significa reivindicar aquele espaço enquanto legítimo. 

Dessa maneira, um dos interlocutores é enfático ao dizer que “Se nós se organizar 

essa área é de todos que tem direito”, assim reiterando que  (...) o fazer-cidade é uma 

declinação pragmática, aqui e agora, do direito à cidade, sua instauração.” (AGIER, 

2015, p. 491). Nessa lógica, compreende-se que no Passo dos Negros tem gente 

vivendo. Tem gente que constrói simbólica e concretamente sua história e seu espaço 

na cidade. 

A compreensão da cidade tal como propõe Agier (2015) insere-se nas dinâmicas do 

Passo dos Negros como movimento de construção de sentidos do direito de existir e de 

reivindicar a cidade nos termos de seus habitantes. O autor sugere que se deve 

apreender a cidade a partir do vazio deixado por sua não existência, a partir de seus 

limites, de sua negação seu exterior e suas margens é o ponto ideal para observação, 

é  partir desses limites de ordenação central e dominante que é possível perceber 

áreas vazias e cheias e descrever o que faz a cidade. Conforme a abordagem 

apresentada pelo autor, assim como a perspectiva adotada neste trabalho, as cidades 

para Agier podem surgir de várias formas, sendo seu interesse nesse caso de pensar 

cidades a partir de situações precárias como o caso de refugiados, invasão, migrantes. 

Nesses processos, surge uma arquitetura das favelas usando matérias primas 

disponíveis como é o caso de latas, papelões, pedaços de madeiras, utensílios, 

materiais não convencionais para a construção de moradias. No Passo dos Negros, 

grande parte das casas são compostas por uma diversidade de cores e materiais, 

reciclados do lixo e de doações, assim expressando que no modo de habitar dos 

sujeitos dali vale mais a conveniência e a utilidade do que a estética controlada dos 

condomínios. Posto isso, o estudo de Agier servem de fundamento para a análise de 

criações sociais, mudanças culturais e novas formas de políticas que aparecem 

resultante da reunião de indivíduos heterogêneos por um determinado tempo e espaço, 

transformações essas que criam paisagens híbridas. Para ele, o início dessas favelas, 

é também o início de um estado de negociação, sendo antecedido por um 

acontecimento que pode ser uma comunidade e um movimento, que representa  um 

gesto político de ocupação, e é uma situação radicalmente nova. 
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Figura 04: Limites e Muros entre Passo dos Negros e Lagos de São Gonçalo. Fonte: Acervo GEEUR 

(2018) 

É mister ainda destacar o avanço dos empreendimentos imobiliários nas proximidades 

do Passo dos Negros, processo que é resultado dos interesses que divergem dos 

daqueles que ali já vivem. De um lado, temos a cidade segundo os moldes da 

racionalidade urbanística, feita de monumentais estruturas de aço, concreto e de precisão 

arquitetônica. Existe nas mansões do condomínio construído um alinhamento à lógica de 

apreensão do espaço na forma de mercadoria (LEITE, 2007), o que é discursivamente 

hegemônico quanto à cidade como conceito estático. Ao caminhar do lado de fora, no 

entanto, uma outra cidade aparece. É um Passo dos Negros que se transforma no fazer 

dos sujeitos que ocupam aquele espaço. 

Partindo desses conflitos, a região, que passou por grandes transformações 
econômicas e que hoje passa por um processo de invisibilidade social e em disputa por 
uma visão urbanística pós-moderna, tem como característica uma nova distribuição 
espacial que preconiza por uma concentração espacial dentro das cidades de uma nova 
pobreza urbana, por um lado, atividades financeiras de "alto nível" conectadas e, por 
outro, o aumento das divisões espaciais entre segmentos da "classe média" (MARCUSE 
apud MOURA, 2010), que buscam uma vida comunitária composta por grupos sociais 
homogêneos cercado por muros. 

Observa-se que o fazer-Passo dos Negros acontece em um cotidiano permeado por 

experiências inventivas e coletivas. À exemplo desses processos permeados de 

inventividade cotidiana, observou-se, em uma das casas, uma placa de alumínio que 

indicava: “Passo dos Negros”. Chama bastante atenção o fato de que poucos meses 

antes a placa não estava ali. Supõe-se, portanto, que a placa é expressão de práticas 

sociais coletivas que convergem em sentidos de pertencimento ao Passo. A colocação 
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desse artefato de identificação está imbricada em práticas dificilmente controladas por 

uma administração panóptica do espaço. 

Ao mesmo tempo, nota-se que o Passo está em constante transformação, ou em um 

constante fazer, em que uma cidade atuante é visualizada quando aparecem nas casas 

canteiros com flores e verduras, ou ainda nas pracinhas improvisadas com balanços de 

feito de pneus. A cidade praticada aparece no anúncio de venda de produtos de limpeza, 

ou no novo brechó que abriu suas portas, ou também nos pequenos comércios como 

padarias e bares. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As experiências concretas no espaço acontecem nas tramas e narrativas daqueles que 

habitam a cidade. Nessa lógica, o Passo dos Negros e seus praticantes, seus relatos, 

seus lugares passam a ser o ponto de partida de uma Pelotas escrita a partir do vivo e 

pulsante agir urbano. 

Assim como o Passo dos Negros é entendido no seu movimento e na sua invenção 

cotidiana, também o fazer antropológico constitui-se de movimento criativo entre trabalho 

de campo e construções teóricas, imagéticas, sensoriais, assim que a “(...) própria teoria 

se aprimora pelo constante confronto com dados novos, com as novas experiências de 

campo, resultando em uma invariável bricolagem intelectual.” (PEIRANO, 2014, p. 381). 

Consoante a isso, este trabalho foi elaborado de modo a lançar um olhar criativo e fluído 

àquilo que acontece na cidade. 

Resultado de diversos interesses do capital, especulação imobiliária, construção de 

uma nova vida, discurso de liberdade e de apropriação do ambiente natural como 

qualidade de vida, com lagos, árvores, espaços de lazer. Tudo construído artificialmente e 

que, por ironia, já existe no mesmo lugar, no Passo, que foi segregado e separado por um 

muro. Ali onde hoje se criou um lago existia um banhado. Existiam árvores e logo ali do 

lado existe já um parque ecológico. Ele não precisa ser construído. Ele já existe na 

paisagem. A cidade ideal na qual se está sempre buscando talvez exista e que pode nos 

permitir encontrar ao se observar as experiências concretas do espaço (AGIER, 2015). 

Analisar a cidade urbana/rural do Passo permite reconhecer uma paisagem dinâmica, 

onde estão presentes diversos usos, tanto destinados ao habitar, como o trabalho, o lazer 

e a contemplação. A permanência, tanto da materialidade como da imaterialidade 

representada pelas narrativas dos moradores, carece de ser analisada e evidenciada na 

história da formação do espaço urbano da história de Pelotas, pois ainda está em 

processo de apagamento. Os moradores, que possuem uma ligação afetiva com o 

patrimônio e com a história do Passo dos Negros, reivindicam a patrimonialização 

daquele espaço, antes que a densa ocupação por condomínios fechados apaguem a 

morfologia urbana que ainda permanece como remanescente desses processos 

históricos. Essa paisagem híbrida é característica do Passo dos Negros, e, juntamente 

com a sua história, representa um caráter único daquele lugar. Admite-se, por fim, que 

são múltiplos os corpos, mãos e vozes que constroem as narrativas da e na cidade. 
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Assim, uma investigação que busca o homogêneo tolhe as capacidades analíticas da 

complexa vida social espacializada pelos sujeitos do agir cotidiano. A cidade, do ponto de 

vista aqui adotado, deve ser analisada a partir de seus praticantes e do complexo 

entrecruzar movimentado que dão ao seu fazer-cidade. 
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RESUMO: 
 
Partindo da ideia de que a cidade é um elemento dinâmico e que seu processo de 

produção se dá de diversas formas pelos distintos usuários, mas que problemas de 

mobilidade atingem as mulheres de modo mais intenso, este artigo busca analisar a 

mobilidade urbana de um grupo de mulheres. Como embasamento teórico, investiga-se 

sobre o pertencimento da mulher na cidade, as relações entre esse pertencimento e seus 

deslocamentos diários, e reflexões sobre a mobilidade urbana e a escolha do automóvel.  

A fim de coletar dados empíricos, um experimento piloto foi realizado através do 

mapeamento dos deslocamentos praticados durante quatro dias por cinco mulheres. O 

recorte espacial de análise é a cidade de Porto Alegre e sua Região Metropolitana. O 

estudo foi elaborado utilizando-se ferramenta de monitoramento por celular. Foram 

coletados os trajetos realizados de carro e/ou a pé, para as seguintes atividades 

comumente desempenhadas por mulheres: (1) lazer, família e amigos; (2) atividades 

funcionais, domésticas e de serviços; (3) profissionais e estudos. Os resultados, dentre 

outros, apontam uma ampla extensão dos movimentos cotidianos das mulheres e certa 

concentração espacial dos deslocamentos individuais. 

  

PALAVRAS-CHAVE: mulher, dinâmica do espaço, deslocamentos, mapeamento. 

 

ABSTRACT:  
 
This article seeks to analyze the urban mobility of a group of women utilizing mapping 
tools to record their daily travels in a given timeframe. The study was based on the 
premise that a city is a dynamic element, with many production processes happening in 
variable ways, and that men and women experience its environment in different 
perspectives. As a theoretical basis, we investigate the new social constitution and the 
sense of belonging in the city, women's belonging to their daily commutes and travels, 
reflections on urban mobility and car choice, as well as a review of the relationship 
between society space and feminine experience in the contemporary city. In order to 
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collect empirical data, a pilot experiment was carried out by mapping the daily travels of 
five women during four days. The spatial analysis is the city of Porto Alegre. The study 
was carried out using a real-time GPS monitoring tool, by mobile phone, of the trips made 
in the city, by car and / or by foot, for different activities: (1) leisure, family and friends; (2) 
functional, domestic and service activities; (3) professionals and studies. The results, 
among others, point to daily travels covering a wide territory extension and a concentration 
of travels in certain areas of the city. 
 
KEYWORDS: women, space dynamics, mapping, daily travels. 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

A cidade contemporânea é o local do convívio entre as diferenças. Um organismo vivo, 

em constante mutação e constituição, através do qual se dá a construção do coletivo. 

Para Lefebvre a cidade é uma trama de ruas e de atividades. E é dentro dessa 

organização que grande parte da vida urbana se desenvolve e através da qual o ser 

humano, cumprindo suas necessidades básicas de ver, ouvir, tocar, reúne suas 

percepções. Além dessas necessidades essenciais, acrescentam-se outras, agora 

específicas, que dizem respeito aos equipamentos de constituição, comerciais e culturais, 

a partir dos quais a cidade e a vida urbana exprimem os espaços (LEFEBVRE, 2001).  

A cidade, para o autor, sempre teve relações com a história da sociedade, seu 

funcionamento e constituição de conjunto, de maneira que se transforma quando muda a 

sociedade. No entanto, essas transformações não são simples resultados de suas 

modificações, mas também, e fundamentalmente, das relações entre as pessoas e dos 

diferentes grupos de atores que a compõem (LEFEBVRE, 2001). 

Conforme Cymbalista et. al. (2008, p. 8-9):  

“a leitura e análise do território pode ser muito mais rica e abrangente se 

levar em conta a experiência feminina. (...) conhecer a trajetória das 

mulheres na cidade revelará a situação de quem a vivencia cotidiana e 

intensamente dentro de suas tarefas familiares, domésticas e profissionais.”  

Contudo, estudos com este tema ainda são raros, bem como a prática de suas sugestões, 

o que justifica o fato do planejamento das cidades não levarem questões de gênero em 

consideração. Um estudo da Universidade de Cornell, conduzido em 2014, relata que os 

planos de urbanização para as cidades geralmente não contemplam as necessidades das 

mulheres e não oferecem soluções para os problemas específicos enfrentados por elas 

no uso do espaço urbano (FREITAS, 2016).  

Discutir esse tema é trazer à tona a realidade que as mulheres vivem. Problemas 

envolvendo mobilidade, acessibilidade e segurança pública, que, embora atinjam a todos, 

atingem as mulheres de modo mais intenso. Uma rua deserta e sem iluminação adequada 

ou calçada proporcionalmente confortável, são sinais de alerta para as mulheres, que se 

obrigam a mudar de trajeto ou ter um maior gasto com transporte para evitar situações 

desfavoráveis como assaltos e até mesmo estupros. 
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Assim sendo, este artigo aborda a experiência de mobilidade da mulher na sua interação 

com a cidade contemporânea. O faz, inicialmente, através de investigação sobre o 

pertencimento da mulher na cidade, os deslocamentos diários femininos e reflexões sobre 

a mobilidade urbana e a escolha do automóvel. A partir do embasamento teórico, partiu-

se para o desenvolvimento de um experimento piloto de mapeamento dos deslocamentos 

cotidianos de cinco mulheres usuárias da cidade a fim de contribuir com dados empíricos 

para a discussão em pauta. A importância do mapeamento da vida espacial em espaços 

urbanos como forma de verificação dos possíveis encontros que a cidade proporciona é 

abordado por Holanda (2002, apud TENORIO, 2012). O autor sugere a elaboração de um 

mapa de copresença, compreendendo diferentes interações no espaço público, de 

maneira que espacialize as atividades realizadas pelas pessoas.  

 

O PERTENCIMENTO DA MULHER NA CIDADE 

 

Na tradição ocidental a figura feminina era considerada como “algo frágil”, e, como “algo”, 

sua proteção estava vinculada a posse do homem. O matrimônio constituía um ritual de 

passagem dessa posse, do pai para o marido. Esse molde foi mudando ao longo da 

história. No século XIX, a partir do movimento da revolução industrial, a mulher começou 

a participar das atividades industriais, tendo uma jornada de trabalho, e não somente os 

afazeres domésticos. No início do século XX se desencadearam uma série de conquistas, 

como o direito ao voto, ocorrido no Brasil no ano de 1932. Assim, a representatividade 

política das mulheres torna-se um dos principais pontos desta discussão do papel social 

feminino na constituição das cidades (MAZZA, 2015). 

Não obstante, Cymbalista et. al. (2008) afirmam que ainda hoje homens e mulheres 

experienciam o território de formas diferentes. É sabido que muitas mulheres sentem 

medo de transitar em determinados lugares da cidade, haja vista o sentimento de 

vulnerabilidade frente aos homens, marcado pela ameaça de delitos relacionados com o 

sexo, o que acaba por determinar os movimentos rotineiros das mulheres no espaço 

urbano (TONKISS, 2005), ou seja, o sentimento de pertencimento ou não na cidade. 

Através de suas interações com a cidade, as mulheres indicam quais espaços elas não 

querem habitar ou não conseguem habitar. Uma mulher negra, de determinada faixa 

social e determinada idade, percebe e experiência a cidade de uma forma totalmente 

diferente que um homem ou mesmo uma mulher branca de determinada classe social. 

Parte deste não pertencimento relaciona-se a não inserção das mulheres no pensamento 

da cidade, visto que inicialmente os primeiros planejadores e pensadores da cidade foram 

homens e, consequentemente, as cidades foram pensadas a partir da lógica masculina 

(DE PAULA, 2018). Ademais, posteriormente a revolução industrial muitos espaços 

urbanos foram desenhados exclusivamente para os carros, para uma cidade que precisa 

fazer circular a economia, e como uma cidade funcionalista. Esse processo produz corpos 

funcionais, automáticos e que não estão sensíveis a determinadas questões, e isso tudo 

está relacionado a racionalidade masculina. 
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É possível considerar que a própria arquitetura informa o quanto a cidade é masculina. A 

Figura 1 mostra apontamentos, de estudos das ciências sociais aplicadas ao 

planejamento urbano, que questionam se até as conhecidas “curvas de Niemeyer” não 

sugerem a objetificação das curvas femininas e favorecem o assédio sobre elas (BERTH, 

2017). 

Para Jacobs (2011), a constituição de um espaço público de qualidade se dá, 

fundamentalmente, a partir de uma diversidade de usos com capacidade de atrair gente 

diferente o tempo todo. Desse modo, reforça a importância do distanciamento do olhar 

para as características do lugar, direcionando-o para as pessoas, à medida que um 

espaço urbano vazio, por mais belo e atrativo visualmente que pareça, não pode ser 

considerado um espaço público bem sucedido. Para a autora, dois fatores são 

fundamentais para a vida pública e podem ser alcançados pelo desenho das cidades, a 

segurança e a diversidade. Aquele é pré-requisito para o uso da rua pelas pessoas. Este 

apresenta-se como certeza de que a cidade não seja o resultado do agrupamento entre 

iguais, de comunidades homogêneas e intolerantes. Tem como objetivo tornar todas as 

ruas da cidade diversas e vibrantes. 

 

Figura 1 - O não pertencimento feminino nas cidades. Fonte: Carol Ito (2017) 

Whyte (2009, p. 16 - 19) e PPS (2005, p. 80-83) apud Tenorio (2012), acrescentam à 

discussão o ponto de vista dos sujeitos e suas atividades nos espaços públicos:  

Um espaço público de sucesso tem muitas pessoas, pessoas sozinhas, 

pessoas em grupo, casais, desconhecidos fazendo contato, pessoas 

encontrando-se com amigos, conversando, cumprimentando-se e 

despedindo-se, sorrindo, demonstrando afeto. Deve haver uma proporção 

especialmente alta de mulheres, já que elas tendem a ser mais seletivas 

com os lugares. Deve haver gente de todas as faixas etárias. Deve haver 
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uma diversidade de pessoas que reflita a comunidade onde o espaço se 

localiza (TENORIO, 2012, p. 149). 

Assim, não apenas a simples escolha por determinada atividade ou parcela da cidade são 

suficientes para as dinâmicas de apropriação, mas outros fatores interferem nessas 

decisões. Jacobs (2011) estabelece quatro geradores fundamentais para a sustentação 

da co presença nas cidades: miscigenação de usos/usos combinados, densidades de 

usos, edificações de diferentes tempos, e quadras curtas. 

O planejamento urbano e os projetos de urbanismo e de arquitetura aos poucos buscam 

alternativas para a resolução dos problemas sociais e de gênero na conformação das 

cidades. Porém, em um universo onde interferem outros fatores como política e 

educação, não é o bastante. Portanto, ainda que se tente, os projetos urbanos não 

refletem no Brasil as reais necessidades, dificuldades e deficiências da sociedade. Para 

Guizzo (2010), as cidades atuais são um reflexo do nosso não-debate. 

Pensar a cidade a partir desta gênese conforma uma série de escolhas relacionadas ao 

que se deseja. Neste pensamento enquadramos todos os grupos considerados excluídos 

e podemos pensar cidades obviamente inclusivas e cidades que sejam fontes de 

transformações sociais, e que as pessoas consigam escolher, vivenciar e dividir as suas 

transformações e isso se torne um processo coletivo. Logo, o uso de matrizes culturais e 

sociais são importantes para refletir a maneira como cada indivíduo ocupa esse território. 

Ao tratar do pertencimento da mulher na cidade, buscou-se elencar alguns fatores sócio 

históricos que fizeram ou fazem parte dessa relação, pois falar do papel da mulher nas 

cidades é falar em essência das conquistas das mulheres na história. Ao refletir sobre o 

planejamento do pensamento racionalista, percebe-se que as cidades, em geral, não 

foram pensadas para fomentar a convivência com mulheres nas ruas. Imagina-se que 

uma cidade mais amigável para as mulheres inclui benefícios como sinalização para o 

deslocamento a pé e uso da rede de transportes públicos, e o mais importante, a 

participação constante da população na zeladoria das áreas e perímetros urbanos 

(MARADEI, 2018). 

DESLOCAMENTOS DIÁRIOS FEMININOS 

O espaço público é a parcela da cidade onde ocorrem as práticas sociais. Gehl (2006) 

classifica essas práticas baseado na possibilidade de escolha das pessoas para seus 

deslocamentos diários e realização de tarefas cotidianas em três categorias que impõem 

exigências diferentes ao ambiente físico: atividades necessárias, atividades opcionais e 

atividades sociais. 

Geralmente relacionadas a ocupações diárias, as atividade necessárias são aquelas de 

caráter obrigatório, como ir ao trabalho, à escola, fazer compras. São fundamentais à 

sobrevivência e estão relacionadas e influenciadas por estruturas físicas na cidade, ao 

passo que nem sempre estão localizadas espacialmente próximas. Outra questão 

fundamental diz respeito a sua realização independente da vontade, em condições 
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climáticas que não sejam favoráveis ou em um espaço urbano que não ofereça o suporte 

necessário. 

As atividades opcionais, por sua vez, são aquelas desempenhadas a partir de uma 

motivação, uma vontade. Estão atreladas a condições externas ideais, como o clima e as 

características espaciais atrativas do lugar. A essa categoria podemos relacionar um 

passeio, uma caminhada, atividades que o indivíduo escolhe fazer. 

Ocorrendo por necessidade ou por vontade, as atividades estabelecem relações das 

pessoas com os espaços públicos. Dessa interação ocorre a copresença, da qual resulta 

a chamada atividade social. Ou seja, atividade social são todas aquelas que dependem 

da presença de diversas pessoas. Nesse grupo são consideradas as atividades coletivas, 

não necessariamente físicas, podendo ser realizadas por contato passivo, como ver e 

ouvir as pessoas. Para o autor, quanto mais as pessoas utilizarem os espaços públicos 

por vontade, maior será a recorrência de atividades sociais, e é nela que se baseia a 

urbanidade. 

Historicamente, a sociedade patriarcal impõe atividades sociais distintas para homens e 

mulheres e consequentemente uma maneira distinta de apropriação do espaço na cidade. 

O homem tinha como sua principal função social ser o chefe e senhor da sua família, e da 

mulher eram esperados a submissão e o recato, além das responsabilidades com os 

trabalhos domésticos - incluindo aqui os cuidados com o lar e com os componentes do 

núcleo familiar (FOLLADOR, 2009). Essa distinção comportamental pode ser observada 

nos deslocamentos de ambos os gêneros. O homem tinha como seu principal 

deslocamento na cidade a ida e volta ao serviço. E a mulher, considerada a dona da casa, 

praticamente não se deslocava  (ELVIR, 2016). 

Se para o sexo masculino pouca coisa mudou, para o gênero feminino as mudanças 

históricas, sociais e econômicas permitiram o acesso ao mercado de trabalho.  

No início foram muitas as dificuldades encontradas, mas aos poucos foram 
conquistando seu espaço: na década de 1950 as brasileiras, por exemplo, 
correspondiam a 10% da população economicamente ativa chegando nos últimos 
anos a um número que corresponde a 49% da força de trabalho. É importante 
destacar que ela não é somente empregada, muitas vezes ela é empregadora 
também. A sua contribuição vem se destacando em diversos setores da economia 
brasileira  (DINIZ et al., 2016, p. 01). 

Como resultado dessas mudanças, além de manter as atividades domésticas e os 

cuidados com familiares para si, as mulheres absorveram também as atividades escolares 

e o trabalho remunerado. O acúmulo de funções faz com que as mulheres tenham a 

chamada “dupla jornada de trabalho”. Essa dupla jornada faz com que as mulheres 

tenham uma carga horária semanal de trabalho de até 7,5 horas a mais que os homens. 

É importante ressaltar que exercer atividade remunerada não afeta as 
responsabilidades assumidas pelas mulheres com as atividades domésticas, 
apesar de reduzir a quantidade de horas dedicadas a elas. As mulheres ocupadas 
continuam se responsabilizando pelo trabalho doméstico não-remunerado, o que 
leva à chamada “dupla jornada”. Esta pode ser mensurada pela jornada total de 
trabalho, que considera a soma do tempo dedicado ao trabalho remunerado com o 
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tempo dedicado ao trabalho doméstico não-remunerado (aos afazeres 
domésticos), partindo do pressuposto de que ambos produzem bens e/ou serviços 
necessários para toda a sociedade. Assim, em 2015, a jornada total média 
semanal das mulheres superava em 7,5 horas a dos homens (53,6 horas 
semanais a jornada média total das mulheres e 46,1 a dos homens) (IPEA, 2015, 
p. 04). 

Nesse novo cenário as mulheres, que continuam sendo as principais responsáveis pelo 

trabalho doméstico, estenderam estas atividades para além de suas residências. O 

deslocamento urbano feminino tornou-se reflexo dessa sobreposição de funções, pois 

cada nova atividade tem como consequência um novo trajeto. O deslocamento 

proveniente das atividades domésticas inclui levar e buscar os filhos na creche, fazer o 

mercado do mês, ir até a lavanderia, cuidar dos idosos da família, entre outras atividades 

pertinentes ao núcleo familiar (ELVIR, 2016, p. 19). São trajetos menores, porém um 

maior número de deslocamentos (Figura 2).  

 

Figura 2: Padrões de viagem. Fonte: ITDP (2018) 

Em relação ao modal de transporte utilizado, a pesquisa ‘Retratos da Sociedade Brasileira 

– Mobilidade Urbana’, encomendada ao Ibope pela Confederação Nacional da Indústria 

(CNI) em 2015 destacou, dentre outros aspectos, os principais meios de transporte 

utilizados por gênero e classe social. Enquanto as mulheres optam principalmente pelo 

transporte público (28%), seguido pelo deslocamento a pé (26%) e pelo automóvel (16%); 

entre os homens o principal meio de transporte utilizado é o carro da família (23%), 

seguido pelo transporte público (19%) e pelo deslocamento a pé (17%). Esta realidade se 

altera, porém, de acordo com a renda familiar. Segundo esta mesma pesquisa, o 

transporte público é o principal meio de transporte em famílias com renda entre dois e 

cinco salários mínimos. Em famílias com renda superior a esta, o automóvel é o principal 

meio de deslocamento (CNI, 2015). 
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Por outro lado, o próprio transporte público também não é neutro em relação ao 
gênero. Por mais que seja visto como benéfico para todas as pessoas 
indistintamente, o transporte é, na verdade, um dos serviços básicos mais críticos 
do ponto de vista de gênero. Planejados para atender principalmente os 
deslocamentos pendulares entre periferia e centro, sobretudo nos horários de 
pico, os sistemas de transporte não atendem todos os interesses e necessidades 
das mulheres, cujas viagens não obedecem esse modelo e estão distribuídas de 
maneira mais heterogênea, tanto em relação aos horários quanto aos destinos. 
(ITDP, 2018, p. 72). 

A preferência pelo automóvel em detrimento do transporte público por mulheres cuja 

renda possibilita é justificada pelo elevado número de atividades diárias provenientes das 

obrigações femininas impostas pela sociedade, e sensação de segurança, a baixa 

qualidade do transporte público, dentre outros aspectos, conforme abordado a seguir.   

 

A MOBILIDADE URBANA E A ESCOLHA DO AUTOMÓVEL COMO MEIO DE 

TRANSPORTE  

O conjunto de mudanças nas formas de produção do espaço nas cidades 

contemporâneas é analisado, segundo Netto (2014), na maior parte dos casos, a partir de 

questões morfológicas pela bibliografia e pesquisas recentes. No entanto, como lembra o 

autor, a identificação das pessoas com o lugar não se dá apenas por esse desenho do 

espaço, mas também por sua localização estratégica na cidade, além das suas condições 

de acessibilidade. 

Estudos urbanos acerca dessa temática reconhecem, de maneira geral, a importância 

estrutural do encontro na integração de um sistema social, e assumem também, que 

interesses e semelhanças de gostos e estilos de vida influenciados por capacidades 

econômicas poderão ser ativos na constituição das relações sociais e na formação de 

grupos, dificultando a aproximação entre atores diferentes (NETTO, 2014). 

As análises de Bourdieu (1997) consideram que as experiências no espaço urbano, ou a 

formação dos gostos e estilos de vida, são formados pelas possibilidades de 

comportamento alcançadas a partir de diferentes níveis de renda e fortalecem o 

desenvolvimento de características comportamentais relativas a certo contexto social. 

Desta maneira, o espaço social estrutura-se pelas posições diferenciadas dos atores e 

varia de acordo com itens como capital cultural e capital social. 

Neste contexto, refletir sobre a escolha pelo uso do automóvel ou do andar a pé remete a 

alguns entendimentos básicos sobre a evolução das diversas formas de mobilidade.  

A mobilidade está relacionada às determinações individuais: vontades ou 
motivações, esperanças, limitações, imposições, etc. Mas sua lógica apenas se 
explica através da análise conjunta dessas determinações no que concerne às 
possibilidades reais e virtuais apresentadas pela sociedade, e também em função 
do lugar de vida onde esta se concretiza. Ou seja, levando-se em conta a 
organização do espaço, as condições econômicas, sociais e políticas, os modos 
de vida, o contexto simbólico, as características de acessibilidade e o 
desenvolvimento científico e tecnológico. (BALBIM, 2016, p.27). 
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Balbim (2016) defende que o entendimento da mobilidade urbana pressupõe o 

entendimento das transformações sociais, de conceitos de circulação, acessibilidade, 

transporte e trânsito. Tendo por foco a cidade e o urbanismo, poderíamos voltar no tempo, 

para o século XVII, quando começou a ser utilizada a noção de circulação sanguínea; 

passar pelo século XVIII quando Lavoisier tratou do “sistema de circulação”; pelo século 

XIX quando aconteceram as grandes alterações nas cidades europeias; até chegarmos 

no Plano de Extensão de Barcelona em 1868 e a Teoria Geral da Urbanização de 

Ildefonso Cerdá. Barcelona foi a primeira cidade planejada para um conjunto de 

movimentos. Deve ser citado também a revolução do sistema de transporte de Viena e a 

importância da mobilidade para as cidades modernas, com seu zoneamento funcional 

(BALBIM, 2016). 

A Revolução Industrial, o crescimento dos centros urbanos, o Fordismo e a produção em 

massa de bens de consumo transformaram nossas cidades colocando o automóvel como 

protagonista do planejamento urbano. No Brasil, um estudo de 2012 em quinhentos 

municípios com população igual ou superior a 60 mil habitantes concluiu que a maioria da 

população utiliza o transporte não motorizado (uso da bicicleta ou a pé), especialmente 

nas menores cidades, com menores distâncias. Deslocamentos individuais de carro ou 

motocicleta aparecem em segundo lugar, ficando por último os deslocamentos por 

transporte coletivo. Este estudo também identifica que características individuais e 

familiares geram consequência na mobilidade urbana. “Dentre os fatores individuais e 

sociais, a mobilidade das pessoas é influenciada principalmente, por idade, condição 

física, gênero, escolaridade e logicamente, renda pessoal ou familiar” (VASCONCELLOS, 

2016). 

No mesmo ano, Cavalcante et al. (2012) relatam os resultados de sua pesquisa ‘O 

Significado do Carro e a Mobilidade Cotidiana’ - um estudo quanti-qualitativo realizado no 

campus de uma universidade particular, frequentada por um público de renda privilegiada 

que utiliza o carro como meio de transporte principal, na região nordeste do Brasil. 

Através de aplicação de 600 questionários buscando entender e identificar meios de 

transporte utilizados, deslocamentos, motivações e o significado do carro e seu uso, 

concluiu que a preferência ou escolha pelo uso do automóvel se dá ora por razões 

subjetivas (de ordem psicológica ou social), ora por razões objetivas (razões materiais e 

práticas), distâncias de deslocamentos, motivações e o significado do carro e seu uso.    

O uso do carro está relacionado a conveniência, liberdade de escolha de horários e 

deslocamentos, sentimento de segurança, de poder, de status social, de independência 

(MAOSKI, 2014). Para a mulher representa ainda a ferramenta eficiente que possibilita 

realizar as tarefas de mobilidade cotidiana. Cavalcante et al. (2012) define mobilidade 

cotidiana como: 

Os deslocamentos cíclicos (idas e voltas) realizados cotidianamente pela 
população seja para o trabalho, escola ou outros destinos, cria hábitos e forja 
comportamentos. Também chamada de urbana, esta mobilidade é importante por 
sua repetição diária e porque gera custos - financeiros, temporais, energéticos e 
psicológicos (MOLES, 1976 apud CAVALCANTE et. al., 2012, p. 368). 
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Outra reflexão sobre o andar de carro é o fato de que o brasileiro trata o carro como uma 

extensão da sua casa. Se coloca em um espaço público, a rua, com sentimento de 

insegurança, dentro de um espaço privado, o automóvel próprio, com o sentimento de 

segurança (MAOSKI, 2014). Essa dualidade cria um distanciamento do motorista em 

relação ao espaço urbano.  

Em contrapartida, caminhar possibilita a compreensão do espaço urbano de uma maneira 

que não é possível de dentro do automóvel:  

Só consigo me orientar caminhando. Cidades são decifradas a pé. Zanzo a esmo 
quando quero entendê-las ou, ao menos, fazer o meu próprio retrato de um 
recanto urbano. (...) Como fazer isso de carro sempre tolhido por placas, 
semáforos e sinais de contramão? Automóveis não passam na porta do segredo. 
(...) Andando a pé, sinto os cheiros. Cidades tem aromas.(CANELLAS, 2013, p.23-
24, Apud BARROS, 2014, p. 15). 

METODOLOGIA 

O experimento prático de mapeamento dos deslocamentos foi realizado utilizando-se 

celulares com ferramenta de GPS - Sistema de Posicionamento Global. Os smartphones 

com GPS permitem coletar dados sobre o comportamento humano localizáveis no espaço 

e no tempo, que fornecem um poderoso microscópio social (BATTY et al., 2012). São os 

‘cidadãos como sensores’, termo cunhado por Goodchild (2007). Eles funcionam como 

extensões do corpo, e, assim, exibem o mesmo comportamento de mobilidade de seus 

portadores e já foram utilizados em estudos científicos com o objetivo de simular os 

padrões de mobilidade humana, como em Jahromi et. al. (2016).   

Neste estudo a coleta dos deslocamentos cotidianos de um grupo de cinco mulheres foi 

realizada através do aplicativo Galileo Offline Maps and Navigation, que grava os trajetos 

percorridos, além de outras características tais como velocidade, distância e tempo. 

Dentre outros aplicativos similares existentes, foi selecionado pois funciona tanto em 

sistema iOS quanto Android.  

Para realizar a coleta dos dados, com o GPS habilitado no smartphone, é necessário 

iniciar e finalizar a gravação de cada trajeto no aplicativo. É possível acrescentar nome e 

descrição para cada trecho. Finalizado o período estipulado, os dados gravados foram 

descarregados no formato .KML (Keyhole Markup Language) e esta informação foi 

posteriormente processada no Google MyMaps (serviço do Google que permite que os 

usuários criem mapas personalizados) para produzir os mapas com as respectivas 

simbologias e legendas.  

Na sequência os deslocamentos foram analisados de forma visual e exploratório. O 

simples ato de visualizar os dados espacializados no mapa ajuda a revelar padrões 

espaciais de distribuição não visíveis de outra forma. Esta análise permite descrever a 

distribuição das variáveis de estudo, e identificar a existência de padrões, ou não, na 

distribuição espacial dos eventos mapeados. O objetivo é mensurar propriedades e 

relacionamentos, levando em conta a localização espacial do fenômeno em estudo 

(CÂMARA et al., 2004).  
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Trata-se de um experimento piloto. Assim, o período em que os trajetos foram coletados 

foi de sexta-feira 24 de agosto de 2018 até segunda-feira 27 de agosto de 2018, 

perfazendo, portanto, dois dias de semana e dois de final de semana, quatro no total. Em 

função do perfil da amostra de mulheres, todas com níveis superiores de educação e 

renda, e idades variando de 20 a 45 anos, foram considerados somente deslocamentos 

realizados de carro e/ou a pé. Ainda, os trajetos foram classificados em função das 

atividades realizadas, conforme indicam Cymbalista et al. (2008): (1) Lazer, família e 

amigos (cor lilás); (2) Funcionais, domésticas e de serviços (cor laranja); (3) Profissionais 

e estudos (cor verde).  

 

RESULTADOS  

A seguir são apresentado os mapas individuais, analisados por cada uma das mulheres, 

bem como a sobreposição de todos os trajetos coletados, analisados de forma geral. 

A Figura 3 apresenta os nove deslocamentos realizados por ‘A’ no período em questão. 

As atividades funcionais, domésticas e de serviços somam cinco trajetos, profissionais e 

estudos três trajetos, e lazer, família e amigos apenas um trajeto. As atividades 

funcionais, em maior número e com distâncias menores, refletem o apontado por  Elvir 

(2016). Com relação ao locais percorridos, percebe-se que a exceção de um 

deslocamento para fora de Porto Alegre, os demais se concentram na área central, 

formando um circuito fechado. Tanto o centro da cidade quanto as zonas leste e sul não 

foram percorridas. 

 

Figura 3: Mapa A. Fonte: elaborado pelas autoras. 
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Já ‘B’ reside na zona sul da cidade. O local de moradia, apesar de próximo a grandes e 

tradicionais centros de comércios e serviços, exigem o deslocamento quase que 

exclusivamente através do automóvel, devido a insegurança do local, com muitas vilas e 

terrenos residuais e fétidos, ocupados por moradores de rua e usuários de drogas. Outro 

fator preponderante que justifica a utilização do automóvel são as longas distâncias que 

se tem de percorrer para chegar a uma parada de ônibus, que em geral estão localizadas 

apenas nas vias principais. Estas restrições na qualidade de infraestrutura urbana e 

transporte coletivo, além da conveniência, sentimento de segurança, de poder, e de 

independência ao utilizar o automóvel (MAOSKI, 2014), são refletidas na Figura 4.   

Os deslocamentos estão associados a diversidade de atividades executadas por uma 

mulher. A amostragem identifica 5 deslocamentos caracterizados como profissional e 

funcional que abrangem o território longitudinalmente, a partir da escolha de trajetos por 

vias de fluxos contínuos e de maior movimentação de veículos. 

 

Figura 4: Mapa B. Fonte: elaborado pelas autoras. 

Os percursos da Figura 5 demonstram os deslocamentos cotidianos de ‘C’ realizados 

para atividades profissionais, domésticas e de lazer. Com exceção das atividades de 

lazer, todos os deslocamentos são realizados por repetições diárias com custos de 

deslocamento e tempo envolvido, utilizando-se assim o automóvel individual como 

principal meio de transporte, corroborando Cavalcante et. al. (2012). 

Os trajetos realizados para desempenhar as atividades profissionais são os mais longos, 

pela localização espacial distante do local de moradia. Para tanto, as vias arteriais de 

grande conectividade são as escolhidas, por sua característica de copresença, permitindo 

interação, mesmo que visual, com outras pessoas (Jacobs, 2011), o que contribui para a 

sensação de segurança, além de reduzir o tempo de deslocamento. A escolha do 
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automóvel se justifica pela baixa oferta de transporte coletivo para o horário em trânsito, 

normalmente à noite, na demanda de origem (casa) e destino (trabalho).  

Percebe-se que mesmo as atividades opcionais, aquelas relacionadas ao lazer e 

domésticas, são realizadas dentro do mesmo anel viário, devido às características de 

centralidade e alta atratividade da região. Essa condição reforça também o uso do 

automóvel como meio de locomoção, permitindo o desenvolvimento de atividades 

complementares em horários concentrados. Outra verificação é que as áreas periféricas 

da cidade não são acessadas, permanecendo as atividade nas imediações da zona de 

residência. 

 

Figura 5: Mapa C. Fonte: elaborado pelas autoras. 

Na Figura 6 observa-se que grande parte dos deslocamentos de ‘D’ são intermunicipais, 

incluindo quatro cidades da região metropolitana (Porto Alegre, São Leopoldo, Guaíba e 

Estância Velha). As grandes distâncias percorridas são resultado da migração pendular 

proveniente de residir em uma localidade e trabalhar em outra, gerando trajetos diários de 

aproximadamente 100km. A necessidade de produtividade para atender as diversas 

tarefas desenvolvidas diariamente determinam o automóvel como o modal de transporte, 

visto que ‘D’ acumula as funções de profissional, estudante, dona de casa e mãe, e a 

utilização do transporte público teria como consequência mais tempo despendido para a 

realização destas atividades, conforme apontado em pesquisa do ITDP (2018).  

Durante o período da amostragem os percursos realizados em dias úteis foram do tipo 

profissionais, estudantis e domésticos, e os percursos realizados durante o fim de semana 

foram para atividades de lazer. Na amostragem observa-se a preferência por vias 

principais em função do tempo de deslocamento, por praticidade e segurança. 
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Figura 6: Mapa D. Fonte: elaborado pelas autoras. 

A Figura 7 mostra os percursos de ‘E’, que residente na zona sul da cidade, numa área 

residencial afastada do centro da cidade, com oferta restrita de escolas e serviços, 

fazendo com que seu moradores tenham que percorrer longas distâncias diariamente. 

Assim, a escolha pelo uso do automóvel se faz por razões subjetivas e objetivas 

(CAVALCANTE et al. 2012), por economia de tempo nos deslocamentos e por segurança. 

A oferta de transporte público (ônibus e lotações) para esta zona da cidade é adequada 

porém os frequentes atrasos das linhas, as condições físicas dos ônibus e a percepção de 

insegurança justificam a escolha pelo automóvel.  

O deslocamento pelas avenidas principais da cidade vem a reforçar a busca por 

economia de tempo de deslocamento, porém também é condicionada pelo traçado viário, 

tendo em vista que o  acesso à zona sul se dá, majoritariamente, através de grandes 

avenidas urbanas como a 3a Perimetral. O fator segurança também é determinante na 

escolha pelas vias principais, com maior densidade urbana, e fluxo de pedestres 

(JACOBS, 2016;  TONKISS, 2005). 

‘E’ acumula as funções de mãe, profissional liberal e estudante e esta sobreposição de 

funções e atividades se traduzem nos percursos diários (ELVIR, 2016), que incluem, 

como define Gehl (2006) atividades necessárias (trabalho, escola e compras) e atividades 

opcionais (passeio). Durante o período não foram realizadas atividades sociais.  
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Figura 7: Mapa E. Fonte: elaborado pelas autoras. 

A sobreposição de todos os trajetos, apresentada na Figura 8, mostra uma ampla 

extensão nos deslocamentos cotidianos deste grupo de mulheres. Praticamente todas as 

zonas da cidade (leste, oeste, norte e sul), e inclusive a Região Metropolitana de Porto 

Alegre, foram percorridas por uma ou outra, mesmo nesta amostra reduzida. Este aspecto 

corrobora Vasconcellos (2016) e Elvir (2016) que apontam que em função das diversas 

atividades desempenhadas no dia a dia, as mulheres passam a maior parte do tempo se 

deslocando de um lugar ao outro.  

A maioria dos trajetos mapeados são do tipo funcional (atividades domésticas como ir ao 

supermercado, buscar ou levar familiares) e profissionais, explicitando a sobreposição das 

funções desempenhadas pelas mulheres atualmente. São atividades fundamentais à 

sobrevivência e estão relacionadas e influenciadas por estruturas físicas na cidade, ao 

passo que nem sempre estão localizadas espacialmente próximas.  

Também é possível observar certa concentração espacial nos deslocamentos individuais. 

Ou seja, comparativamente, é como se cada uma ‘dominasse’ certa porção do território. 

‘A’ percorreu apenas as áreas geograficamente centrais da cidade, sem acessar as 

bordas. ‘B’ transitou pelos extremos leste e oeste, sem, necessariamente, acessar as 

áreas centrais. ‘C’ apresentou clara concentração espacial na zona norte da capital. Ao 

passo que ‘D’ acessou distintos pontos da RMPA. ‘E’, por sua vez, apresenta a maior 

cobertura no território, sendo a que se deslocou mais ao sul na cidade. 

As vias da cidade que apresentaram pelo menos duas sobreposições de trajetos foram: 

Av. Presidente Castelo Branco, Av.Protásio Alves, Av. Sertório, Av. Farrapos, Av. Nilo 

Peçanha, Av. Goethe, Av. Aparício Borges, Av. João Pessoa e Túnel da Conceição, 

importantes artérias em termos de mobilidade urbana, haja vista que a maioria dos 
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deslocamentos foram realizados de carro, em conformidade com pesquisas que apontam 

que nas classes mais elevadas o automóvel é o principal meio de deslocamento.  

Com relação ao automóvel, é recorrente a justificativa pela sua utilização em função da 

sobreposição de atividades, a falta de oferta de transporte coletivo de qualidade e a 

diminuição dos espaço-tempo nas atividade de repetição diária. Os trajetos realizados de 

carro, necessariamente pelas vias arteriais, com grande conectividade e 

consequentemente maior fluxo de pessoas, reforçam a interação visual e a sensação de 

segurança estabelecida pela presença de pessoas diferentes, por diferentes motivos, no 

espaço público. 

Outra consideração importante é sobre o perfil de cada uma das pesquisadoras. Todas 

possuem padrão de renda elevado, se comparado à média nacional, e, dos cinco casos 

analisados, três são mães com filhos de 0 a 15 anos, exigindo a incorporação de destinos 

competentes a eles. Desta maneira, a dinâmica de apropriação da cidade pelo automóvel 

permite a mescla de atividades profissionais e atividades relacionadas aos filhos, 

estabelecendo maior produtividade do que se realizadas por transporte público. 

 

Figura 8: Sobreposição de todos os trajetos. Fonte: elaborado pelas autoras. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em que pese a amostra reduzida, através da sobreposição dos trajetos realizados ao 

longo de quatro dias por cinco mulheres, diferentes padrões de deslocamento cotidiano e 

os motivos destes deslocamentos puderam ser explicitados, demonstrando ser um 

método válido para a investigação de múltiplas realidades, tais como: conhecer a 

trajetória das mulheres na cidade e seus padrões de deslocamentos cotidianos, identificar 
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áreas ‘acessadas’ e ‘não acessadas’, e refletir sobre a utilização de determinado modal de 

transporte. Ademais, nas análises individuais evidenciam-se questões apontadas na 

literatura, como a sobreposição de funções como fator determinante para os diversos 

deslocamento femininos. 

Considerando se tratar de um experimento piloto, é sabido que os resultados em questão 

apresentam bias do perfil das mulheres consideradas, todas com níveis superiores de 

escolaridade e faixa de renda, pertencentes ao mesmo extrato social. Neste sentido, faz-

se necessário expandir o estudo para comparar diferentes perfis de mulheres (faixa etária, 

nível de renda, escolaridade, profissão etc.), ampliar o período de coleta, e incluir outros 

modais de transporte (principalmente bicicleta e transporte coletivo). Bem como seria 

interessante realizar uma comparação entre gêneros, para verificar se, de fato, homens e 

mulheres experienciam o território de forma diferente. Pretende-se, portanto, expandir o 

estudo neste sentido. 

No futuro, com o devido aprofundamento teórico e a realização de experimentos 

envolvendo um número maior de participantes, espera-se que os resultados possam 

ajudar a ampliar o debate sobre a questão da mulher na cidade, para, inclusive, fomentar 

políticas urbanas “para a garantia da segurança da mulher e condições para seu lazer e 

atividades culturais no espaço público” como advoga Cymbalista et. al (2008), a fim de 

promover uma cidade mais apropriada para as mulheres. 
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ÁREA TEMÁTICA: 

( ) 1.Morfologia Urbana (x) 2.Cartografia Urbana ( ) 3.Teoria Urbana ( ) 4.Mulher e cidade 

RESUMO: 

O presente artigo trata da ressignificação da experiência Caminhando, criado por Lygia 

Clark, como atividade sensibilizadora da percepção da cidade para os espectadores-

participantes dos workshops de cartografias subjetivas desenvolvido pelo Grupo 

Cartografia da Hospitalidade do Mestrado Associado UniRitter/ Mackenzie. O objetivo é 

relatar o método da ressignificação da experiência e a aplicação da atividade em um 

workshop com os mestrandos. Para entender a proposta de Lygia Clark, o artigo começa 

com um breve relato da vida da artista e como ela desenvolveu a proposição original de 

Caminhando. A seguir o método da ressignificação é relatado: como a atividade é 

executada e como a prática do Caminhando se aproxima das propostas do Cartografia da 

Hospitalidade. Conclui-se que aplicação do Caminhando é relevante não somente para 

uma descoberta pessoal, mas também na contribuição das percepções dos indivíduos do 

espaço urbano. 

 

PALAVRAS-CHAVE: caminhando; Lygia Clark; espectador-participante; Cartografia da 
Hospitalidade. 

 

ABSTRACT: 
This article deals with the re-signification of the Walking experience, created by Lygia 

Clark, as a sensitizing activity of the perception of the city for the spectators-participants of 

the subjective cartography workshops proposed by the Cartography Group of the 

Hospitality of the Associate Master's Degree UniRitter / Mackenzie. The objective is to 

report the method of re-signification of the experience and the application of the activity in 

a workshop with the masters. To understand Lygia Clark's proposal, the article begins with 
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a brief account of the artist's life and how she developed the original proposition of 

Walking. The following is the re-signification method: how the activity is performed and 

how the practice of walking approaches the proposals of the Hospitality Cartography. It is 

concluded that the application of the Walk is relevant not only to a personal discovery, but 

also in the contribution of the perceptions of the individuals of the urban space. 

KEYWORDS: walking; Lygia Clark; spectator-participant; Cartography of Hospitality. 

 

INTRODUÇÃO 

O artigo tem como objetivo relatar o Caminhando pelo Grupo de Pesquisa Cartografia da 

Hospitalidade para dar conta disso narra brevemente a vida e obra de Lygia Clark. O 

Caminhando foi criado por Lygia Clark em 1964, em consequência do encerramento da 

série Bichos, que tratava de figuras geométricas manipuláveis em distintas formas. Nessa 

fase a artista rompeu com o construtivismo ao levar a arte até a desmaterialização da 

obra. A artista e escultora quebrou paradigmas, o que gerou uma mudança radical nas 

relações entre o artista, o objeto de arte e o espectador. O grupo Cartografia da 

Hospitalidade utiliza a prática criada pela artista antes de iniciar as cartografias 

influenciais nos espaços públicos da cidade de Porto Alegre e em eventos em diferentes 

cidades brasileiras. Isso porque o grupo acredita que a atividade auxilia na percepção da 

pessoa e como ela se insere na cidade e enxerga o ambiente. O exercício subjetivo 

conduz o participante a reflexão sobre os cenários que já percorreu, caminhou e 

permaneceu. 

Lygia Clark 

A mineira Lygia Clark (1920 – 1988) inicia sua carreira artística em 1947 quando deixa 

sua cidade natal, Belo Horizonte, e transfere-se para o Rio de Janeiro. Para Milliet (1992, 

p.19), esse é o momento no qual “inicia sua revolução particular” e “liberta-se dos 

condicionamentos familiares” para tornar-se artista. Na capital carioca, estuda arte com os 

mestres Roberto Burle Marx e Zélia Salgado. Transfere-se para Paris entre os anos de 

1950 e 1952, na capital francesa realiza sua primeira exposição individual. Retorna para o 

Brasil em 1952 e expõe no Ministério da Educação e Cultura. 

Com influências como Mondrian e Burle Marx, Lygia Clark enriqueceu seu trabalho, que é 

único. Maria José Justino afirma que “Os caminhos de Clark foram atravessados por 

várias influências, mas ela emerge desses mergulhos afirmando uma linguagem original. 

Trata-se de uma inovadora, uma criadora de matrizes” (JUSTINO, 2011, p. 96).  

Na década de 1950, Lygia Clark segue a corrente do concretismo que se caracteriza por 

uma pintura abstrata geométrica que explora os elementos elementares do desenho como 

os planos, as linhas e cores. A acentuada preocupação formal, voltada para uma 

linguagem universal, surgia, no Brasil, como uma reação a arte moderna que se 

identificava com a brasilidade, a arte concreta responde seus anseios de maneira objetiva 

(MILLIET, 1992, p. 50-51). Se destaca neste período a pintura Escadas (Figura 1) - 1951, 
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em óleo sobre tela - na qual Clark explora a integração da parede com a obra ao excluir o 

uso de moldura. Segundo Cibele Prado Barbieri, 

Esta dualidade conflitante e reiterada vai ser subvertida de diversas formas, numa 
tentativa recorrente de encontrar a “integração de tudo” que se expressa em sua 
produção pela anulação dos limites da moldura instaurando uma continuidade 
entre a obra e o espaço que a circunda. (BARBIERI, 2008) 

 
Figura 1: Obra Escadas de Lygia Clark, 1951. Fonte: PÉREZ-ORAMAS, 2018. 

Entre 1954 e 1956, a artista integra o Grupo Frente, juntamente com Ivan Serpa, Aluísio 
Carvão, Hélio Oiticica, Abraham Palatnik, Lygia Pape, Décio Vieira, Franz Weissmann e 
outros (MILLIET, 1992, p.19). A partir de então, Lygia Clark investigou a superfície, a fim 
de explorar o plano e suas relações espaciais externas e internas, que resultou, de acordo 
com Milliet (1992, p. 51), na superfície como objeto no espaço. O fim do plano é 
provocado pelo estudo da linha que separa as superfícies, denominada de “linha 
orgânica”, que a artista investiga através das obras Superfícies Moduladas. Essa não é 
uma linha gráfica; é uma linha real que serve como elemento organizador do espaço e, 
por isso, desperta o interesse de Lygia Clark (CATALANO, 2004, p. 41-42). 

Aos poucos Clark incorpora a moldura dos quadros à sua obra rompendo com a noção 
tradicional de espaço. Propõe a integração entre o quadro e a parede, de modo a 
configurar a evolução do entendimento da relação de figura/ fundo. Para Milliet (1992, p. 
52) essa “consciência da articulação entre a pintura e o espaço-ambiente leva a artista, a 
exemplo das vanguardas históricas, a defender a colaboração entre o arquiteto e o artista 
plástico em trabalho de equipe”. Ao longo da década de 1950, Lygia Clark reinventa o 
sentido da arte e transforma as características de seus trabalhos.   

Em seu livro denominado Livro-obra - uma coletânea de textos - um em especial explica 
essa subjetividade crescente na sua obra. Em A Morte do Plano, a artista esclarece sua 
posição contra o poder limitador do plano: 
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O plano é um conceito criado pelo homem com um objetivo prático: satisfazer sua 
necessidade de equilíbrio. O quadrado, criação abstrata, é um produto do plano. 
Marcando arbitrariamente limites no espaço, o plano dá ao homem uma idéia 
inteiramente falsa e racional de sua própria realidade. (CLARK, 1980, p.13) 

Essa abordagem explica a necessidade da arte transcender a pintura, para não limitar-se 

às bordas dos quadros; a arte deve transgredir e, consequentemente, ocupar o espaço 

para dialogar com o espectador. Lygia Clark (1980, p. 13) acrescenta que “demolir o plano 

como suporte de expressão é tomar consciência da unidade como um todo vivo e 

orgânico”. 

Em 1959, a artista participa do Manifestos Neoconcretista. O movimento surgiu como uma 

reação à racionalidade excessiva do concretismo. Essa revisão crítica realizada por 

alguns artistas da década de 1950, traz de volta para o processo artístico a subjetividade. 

Os artistas neoconcretistas defendem que a arte não é apenas um objeto; ela tem 

sensibilidade e expressividade. Propõem novas formas de relação entre a arte e o 

espectador, com a finalidade de envolvê-lo ao processo, uma vez que a arte deve ser 

recebida e sentida. O neoconcretismo, para Maria Alice Milliet, procura: 

 

[...] uma saída não convencional para o esgotamento do projeto concretista, 
recusando o confinamento da atividade artística a uma esfera elitista, a monotonia 
da repetição de soluções plásticas – de formas transformadas em fórmulas – a obra 
acabada e passiva de contemplação. Tenta romper com a inexpressividade da 
presença da arte na cultura de massa por meio de uma aproximação à vida e o faz 
através de experimentações informadas pelo pensamento construtivo, porém, 
antropofagicamente consumidor, impregnado de sonho, de vivência e de 
improvisação criativa dos brasileiros. (MILLIET, 1992, p. 18) 

 

O período que compreende desde os Casulos até o Caminhando é fundamental para 
entender a transformação no pensamento de Lygia Clark. Para Andrade (1999, p. 49), os 
Casulos marcam o “deslocamento do foco do trabalho – que, antes centrado no objeto, 
migra em direção à ação do sujeito”, são objetos entre o plano e a tridimensionalidade, 
com características dinâmicas. As esculturas feitas de metal são compostas por planos 
dobrados que buscam dar tridimensionalidade ao plano e marcam o início de uma 
trajetória onde a artista propõe que as obras ocupem o espaço.    

Em 1960, na série os Bichos, a artista vai além: o objeto tem a função de gerar formas 
diferentes, que gera um estímulo na conexão do espectador com a obra. Para que a obra 
sofra as alterações que se propõe é necessário a manipulação de um agente externo, que 
pode transformar e criar formas totalmente distintas. Elaborado com placas de metal 
polido unidas por dobradiças as “lâminas brilhantes como asas, em movimentos 
sincrônicos, refletem a luz e recolhem as sombras em seus vãos” (MILLIET, 1992, p.65), 
esses planos se movem e, conforme Catalano (2004, p.42) o “resultado desta ação é um 
movimento que transforma toda a estrutura original”. Os Bichos ganham vida própria e 
transformam-se em um caminho para a experiência e participação do espectador, que tem 
o poder de ser o agente transformador da obra (CATALANO, 2004, p.42). Lygia Clark 
reflete sobre esse potencial no texto denominado Bichos, em que diz: 
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A disposição das placas de metal determina a posição do ‘Bicho’, que à primeira 
vista parecem ilimitadas. Quando me perguntam quantos movimentos o ‘Bicho’ pode 
fazer, respondo: ‘Eu não sei, você não sabe, mas ele sabe...’ (CLARK, 1980, p. 17)  

A artista compartilha com o público a autoria da obra e vai além: a obra torna-se um 
objeto autônomo que participa ativamente da vivência entre as pessoas e a arte. Essa 
possibilidade de completar a obra promove uma interdependência onde o espectador 
percebe uma relação de ação e reação, a qual transforma sua percepção e sensibilidade 
quanto ao mundo ao seu redor. Sobre isso, Lygia Clark explica que: 

O ‘Bicho’ tem um circuito próprio de movimentos que reage aos estímulos do sujeito. 
[...] suas partes se relacionam funcionalmente, como as de um verdadeiro 
organismo, e o movimento destas partes é interdependente. Nessa relação entre 
você e o ‘Bicho’ há dois tipos de movimentos. O primeiro, feito por você, é 
puramente exterior. O segundo, do ‘Bicho’, é produzido pela dinâmica de sua 
própria expressividade. O primeiro movimento (que você faz) nada tem a ver com o 
‘Bicho’, pois não pertence a ele. Em compensação, a conjugação de seu gesto com 
a resposta imediata do ‘Bicho’ cria uma nova relação e isso só é possível graças 
aos movimentos que ele sabe fazer: é a vida própria do ‘Bicho’. (CLARK, 1980, 
p.17) 

No cenário artístico nacional a série os Bichos causa uma importante revolução em 
relação ao significado da arte e a conexão do artista com o espectador. Em 1961, rende a 
autora o Prêmio de Melhor Escultura Nacional na VI Bienal de São Paulo e Lygia Clark 
tornar-se uma das pioneiras na arte participativa internacional. 

Em 1963, Clark produz a série Trepantes formados por tiras espiraladas, inicialmente em 
metal, que podem se adaptar às diferentes superfícies na quais são apoiadas, como 
troncos ou escada, como parasitas. Ao dar continuidade na sua trajetória de descobertas 
e experimentos, a artista afasta-se ainda mais da matéria dura e chega à borracha com a 
qual elabora a Obra Mole, 1964, que tem como característica principal a perda da rigidez. 
De acordo com Milliet (1992, p.86) “a maleabilidade da ‘Obra-Mole’ incita ao manuseio e 
sugere disposições diversas: quando pendurada, a peça cede à gravidade deformando-
se; apoiada no chão, achata-se.”. A partir desse momento, Lygia Clark intensifica a busca 
pela participação ativa do sujeito ao desenvolver, em 1964, a obra Caminhando, que 
transcende a materialidade do objeto e transfere a realização da obra para o outro, o 
espectador-participante. Dessa maneira, é garantido ao artista apenas o papel de 
canalizador de experiências. 

O Caminhando é uma revolução na obra da artista: ele lhe permite abandonar a distinção 

sujeito/objeto, portanto, recusar a noção de objeto de arte, em prol de uma primazia do 

ato. Tania Rivera acredita que o Caminhando  

 [...]põe radicalmente em questão o estatuto do objeto e do sujeito na arte, em prol 
de nada além de um simples ato se desenrolando no tempo. O objeto quase 
desaparece, e deixa de ser o complemento fixo, correlativo do sujeito. Mas o ato 
promove aí uma espécie de coalescência entre objeto e sujeito que desloca um e 
outro em favor de um espaço definido pelo movimento. Em vez de fazer cair o 
objeto e pôr em vertigem o sujeito, o ato artístico lygiano sustenta no tempo a 
oscilação entre dentro e fora, tornando-a virtualmente sem fim. (RIVERA, 2008) 

Esta obra colaborou para as descobertas das incertezas de Clark na revelação do seu ‘eu’ 

e como consequência ela desejou transmitir isso às pessoas para que essas também 

pudessem se descobrir e conectar com seu subjetivo até o mundo real. Rivera (2008) 
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aponta que ao propor o corte transversal da fita como o próprio trabalho artístico, Lygia 

desmaterializa de forma revolucionária a obra de arte, introduzindo uma sofisticada 

reflexão artística acerca das relações entre sujeito e objeto — ou seja, sobre a fantasia. 

Caminhante, o sujeito é um "itinerário interior fora de mim ", escreve Lygia em 1965 

(CLARK, 1999, p.164). 

 
Figura 2: Lygia Clark executando a atividade do Caminhando através da curva de Moebius. 

Fonte:
http://www.cbp.org.br/rev3105.htm

.  

Sobre a criação do Caminhando, considerada uma das maiores rupturas de sua trajetória, 
Lygia Clark (Figura 2) declara:  

‘Caminhando’ é o nome que dei à minha última proposição. Daqui em diante 
atribuo uma importância absoluta ao ato imanente realizado pelo participante. O 
‘Caminhando’ leva todas as possibilidades que se ligam à ação em si mesma: ele 
permite a escolha, o imprevisível, a transformação de uma atualidade em um 
empreendimento concreto. (CLARK, 1980, p.25) 

A obra, portanto, repete a condição humana em si, à do indivíduo ser sempre o mesmo 

e ainda assim mudar constantemente. Desta maneira, esta obra poderia ser 

considerada uma “ode ao processo”. 

A proposição [Caminhando] visa apenas restituir ao participante a sua 
naturalidade: o gesto natural, anterior a toda pantomima; o gesto situado aquém 
das convenções sociais que inibem a expressividade do corpo e das codificações 
dramáticas que o sistematizam em linguagens cênicas: contra o disciplinamento 
que regra as experiências do corpo natural, Lygia mostrou que não há movimento 
supérfluo, inadequado ou sem função, e que portanto qualquer movimento 
corporal pode ser vivido como um momento de liberdade. (FABBRINI, 1994, p. 99) 

 

É importante ressaltar que Lygia Clark possuía uma forte amizade com o artista Hélio 

Oiticica, a qual foi crucial para o desenrolar de sua obra. A artista realizou obras no ano 

de 1964 em homenagem ao amigo, além dos textos O artista e a bomba e O artista, o 

conceito religioso e o espaço tempo. Clark e Oiticica, considerados os mais importantes 

artistas plásticos do experimentalismo brasileiro (FIGUEIREDO, 1998, p. 261) - chegam a 

http://www.cbp.org.br/rev3105.htm
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executar uma arte juntos; em 1966, desenvolveram o objeto sensorial denominado 

Diálogo (Figura 3). A obra tátil apresenta as mãos humanas como o corpo, numa relação 

de uma dança íntima de variadas sensações. Figueiredo (1998, p.16) considera Diálogo 

uma das relações mais intensas da arte brasileira. 

 

 
Figura 3: Objeto sensorial Diálogo, 1966. Fonte: FIGUEIREDO, 1998, capa. 

A artista registrou as passagens de sua vida em diários e cartas enviadas a Oiticica. As 

cartas foram catalogadas e divulgadas em Lygia Clark e Hélio Oiticica: cartas 1964-74. 

Nesses registros estão os sonhos que desvendam aflições da artista e de como ela 

utilizava a criação como meio para conceber um lugar no mundo para si.  

Passei ou ainda passo por uma vivência nada gratificante. É como se tivesse 
perdido minha cara. Me vejo em todos, podendo ser todos, tal a identificação, 
menos eu própria! Estou à procura da minha cara e tem dias que me encontro, 
mas é raro e espero o dia lindo em que poderei fixar minha fisionomia tal qual é e 
aceitá-la na maior alegria... (CLARK, 1998, p. 171) 

 

Em 1968, antes de se mudar para Paris, Lygia Clark apresenta no MAM-RJ a instalação A 

Casa é o Corpo, na qual as pessoas passam pelo seu interior para que tenham 

sensações de penetração, ovulação e germinação. A compreensão artística do corpo é 

investigada, paralelamente, na série Roupa-Corpo-Roupa: O Eu e o Tu, obra na qual um 

homem e uma mulher devem colocar macacões de tecido plastificado e grosso, ligados 

no umbigo por um tubo de borracha, com um capuz cobrindo seus olhos. O forro dos 

macacões difere-se pelos materiais utilizados que são escolhidos propositadamente para 

gerar uma sensação de feminilidade ao homem e de masculinidade à mulher (ROLNIK, 

1999, p.20). Essa obra conduz o espectador ao extremo da participação, pois a obra não 

existe sem a sua presença. Conforme Rolnik (1999, p.20), o “objeto perde agora 

totalmente sua visibilidade, ele passa a ‘vestir’ o corpo e a ele irá se integrar”. Com os 

olhos vendados e a percepção alterada, o participante perde o referencial de identidade e 
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“torna-se impossível para o espectador situar-se a partir de uma imagem tanto do objeto 

como de seu próprio corpo, independente das sensações que seus gestos exploratórios 

mobilizam” (ROLNIK, 1999, p.20). 

Lygia Clark volta para o Rio de Janeiro, em 1976, e inicia o trabalho com fins terapêuticos. 

Abandona as experiências coletivas e começa a fazer abordagens individuais, com a 

utilização dos Objetos Relacionais. A artista busca através dessas atividades sensoriais 

trabalhar as fragilidades dos pacientes, a fim de melhorar a qualidade psíquica deles. A 

partir de 1981, Clark reduz o ritmo de suas atividades e falece em abril de 1988, com 

sessenta e oito anos, na capital carioca.   

A experiência do caminhando 

O grupo realizou a prática Caminhando criada pela artista Lygia Clark. A artista propôs o 

Caminhando em 1964 como um exercício pessoal de escolha, do imprevisível e da 

conversão de uma realidade virtual num objeto concreto. O Caminhando, assim como em 

Bichos, consiste no jogo de planos, todavia se diferencia da última obra pelo o espectador 

também ser o participante da mesma. Neste contexto, a obra de arte é desempenhada 

pela ação, onde o autor é o espectador-participante.  

Primeiramente, a atividade foi aplicada com as pesquisadoras, para que essas 

entendessem a prática e tivessem uma nova percepção para levar esse olhar para as 

cartografias desenvolvidas pelo grupo. Após essa atividade, o grupo começou a realizar 

as cartografias influenciais nas atividades seguintes, como a ação na Praça da Alfândega 

e o Jane’s Walk, ambos na cidade de Porto Alegre. Recentemente, o grupo de pesquisa 

realizou a atividade do Caminhando em um workshop com os mestrandos do Programa 

de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo do Mestrado Associado UniRitter/ 

Mackenzie.  

A prática inicia pela montagem fita de Moebius (Figura 4). Essa fita, também chamada de 

faixa Moebius é um espaço topológico obtido pela colagem das duas extremidades de 

uma fita, após efetuar meia volta em uma delas. Deve o seu nome a August Ferdinand Möbius, 

que a estudou em 1858. Lygia Clark designou a atividade com o uso dessa curva de 

Caminhando. Segundo Clark (2005), o uso desta fita na experiência é motivado “porque 

ela quebra os nossos outros hábitos espaciais: direita-esquerda, anverso-reverso, etc. Ela 

nos faz viver a experiência de um tempo sem limite e de um espaço contínuo”. Para 

construir a curva é necessária uma fita retangular de papel sulfite A1, que é dividida ao 

meio, no sentido longitudinal. Quando unidas as duas extremidades sem torcê-la forma-se 

um anel com um lado de dentro e de outro de fora, definido pelo indivíduo praticante da 

atividade. Porém, se antes de unir as bordas, for dada uma pequena torção na faixa – 

meio giro ou 180º - tem-se construída a curva de Moebius. O rumo da faixa e o fim são 

definidos por cada participante. A escolha é decisiva e nela reside o exclusivo sentido da 

experiência. A formação da fita é feita pelos participantes quem termina a sua curva ajuda 

o outro na confecção da sua. A seguir, o grupo se reúne sentado em um círculo. O grupo 

não sabe do que se trata a prática que só será desvendada posteriormente.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/August_Ferdinand_M%C3%B6bius
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Figura 4: Montagem da fita de Moebius em cooperação do grupo. Fonte: Acervo das autoras. 

Para o espectador-participante poder refletir durante a atividade, é necessário que todos 

os presentes no local estejam em silêncio. Pede-se para que os participantes se 

concentrem e prestem atenção em seus movimentos, tentando abstrair os demais 

presentes na sala. Com o auxílio de uma tesoura o indivíduo opta por onde inicia o 

primeiro corte, a partir de uma perfuração, considerando que este deve ser no sentido 

longitudinal da fita (Figura 5). Esta primeira ação representa o início da caminhada, em 

que o indivíduo toma a decisão de seguir no sentido da esquerda ou direita da fita e de 

que maneira prosseguir o seu caminho. Após o sujeito percorrerá cortando toda a 

extensão do papel, até chegar ao esgotamento dos possíveis percursos (Figura 6). É 

preciso prestar atenção para não recair no corte já feito, o que separaria a fita em duas 

partes. Ao terminar de dar a volta, a escolha entre ir para a direita ou para a esquerda do 

corte é essencial.  

 
Figura 5: Participantes do workshop realizando o recorte de suas fitas de Moebius. Fonte: Acervo 

das autoras. 

A ressignificação 

Na atividade de Lygia Clark, Caminhando acabava no final do recorte da Curva de 
Moebius. Na verdade, a vivência do corte, mostra a possibilidade dos percursos possíveis 
que serão escolhidos e percorridos pelo espectador-participante por meio da tesoura que 
o representa e da fita de Moebius.  A partir da proposição original, Paese (2016, p.135) 
acrescentou as experiências de interpretação pessoal do recorte da fita e troca de 
experiências. Assim, Caminhando agregou à proposta de Lygia uma importante 
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oportunidade do espectador-participante projetar a consequência de seus ‘atos cortantes’ 
para o futuro. Para trazê-las à luz foram agregados à ação inicial os momentos de troca 
de experiências entre os espectadores-participantes. 

 
Figura 6: Espectador-participante no final do recorte de sua curva de Moebius. Fonte: Acervo das 

autoras. 

 Após todos finalizarem a atividade de cortar a fita, cada pessoa relata o que 

experienciou. Depois do depoimento de todos componentes, a coordenadora da prática 

relatou sobre natureza da atividade e da simbologia da fita (vida) e da tesoura (o 

indivíduo). Desse modo, os participantes adquirem uma percepção sobre seu modo de 

agir, ao levar em conta os sentimentos que tiveram - como paciência ou pressa - no 

momento de cortar, o qual se reflete na personalidade de cada um. A parte inicial do corte 

da fita é relatada pela maioria dos participantes como um momento de opções e angústia. 

Alguns relatam prestar atenção na maneira em que o outro estava cortando e também no 

som provocado pela tesoura ao cortar o papel. Contudo, posteriormente, essa tensão 

diminui e a concentração se volta para a sua prática. Na atividade, o primeiro participante 

a finalizar o recorte, aguarda em silêncio até o último concluir o seu. Alguns participantes 

evidenciaram um sentimento de competição, que gerou a pressa para terminar a atividade 

antes dos outros componentes do workshop.  

A seguir o registro dos relatos de alguns participantes do workshop: 

Para mim, o começo do recorte foi um momento de dúvidas porque eu não sabia 
exatamente se estava realizando-o de maneira correta. Com o passar do tempo, 
percebi que não havia um jeito certo de recortar a fita; então meu recortar seguiu 
com maior fluidez. Entretanto, comecei a perceber que as pessoas na minha volta 
estavam terminando suas fitas e a minha seguia, fato que me deixou angustiada 
por não haver fim... até que finalmente ela se encerrou quase na espessura de um 
fio de cabelo. Foi então que eu percebi que tenho uma longa vida pela frente. 
Incrementei minha faixa com imagens e palavras que resumem meu caminhar até 
a atividade e precedem meu futuro, como o meu gosto pela natureza, viagem, 
arquitetura, conhecimento, cores e sabores. Esse futuro, anseio que seja 
realmente longo com cada vez mais conteúdo na faixa da minha vida, repleto de 
vivências até onde a encerro com a ‘conquista do céu’. (Relato do espectador-
participante 1) 

A prática foi muito interessante! Em um mundo no qual nunca paramos e estamos 
sempre conectados, parar um tempo e conectar com o seu interior é uma 
experiência incrível. Enquanto cortava a fita, me concentrei apenas na minha 
existência e sentidos. Após receber as recomendações, a primeira dúvida: por 
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onde iniciar? Qual a melhor maneira de enfrentar aquela fita? Enfim, cortei o papel 
e entrei na fita, sem saber como iria acabar, fui levando e descobrindo algumas 
posições mais confortáveis, outras nem tanto, ao me aproximar do fim, surgiu a 
angústia: como acabar? Sigo cortando até o papel acabar de maneira natural. 
Assim é a vida, entramos na fita e vamos percorrendo o trajeto, em alguns 
momentos, fáceis, em outros nem tanto, porém finitos. (Relato do espectador-
participante 2) 

A prática foi muito positiva! Pensando sobre a prática fui capaz de perceber como 
atuo individualmente. Senti, durante a atividade de cortar a fita como se estivesse 
no meu mundo, focada, mas ao mesmo tempo percebia os outros a partir de 
sensações como o ruído das tesouras e do papel e da sensação de tempo 
(parecia que todos iam terminar ante de mim e eu não queria apressar para não 
perder a qualidade!).Também pensei muito na maneira de atuar, me perguntava 
‘será que existe uma técnica mais eficiente, uma maneira melhor de segurar a 
tesoura, uma maneira melhor de segurar o papel?’. Em comparação ao grupo, 
minha fita ficou toda certinha, igual a mim! Em resumo, a prática revelou muito 
sobre mim mesma! Adorei! (Relato do espectador-participante 3) 

Ao realizar a prática me impressionaram muito os diferentes significados e a 
ressignificação atribuída ao construir, desconstruir e reconstruir a fita. No 
processo, o som das tesouras cortando o papel era calmante e ao se aproximar do 
final, quando já começava a silenciar e havia apenas uma tesoura ‘caminhando’, 
causou certo nervosismo e ansiedade, talvez até uma frustração por ficar para 
trás. As sensações ao percorrer a fita foram muito diversas, desafio, superação, 
recordações de infância, dúvida... Comparando os resultados finais percebemos a 
individualidade das personalidades e as infinitas possibilidades de reconstrução e 
interpretação produzindo com criatividade e de maneira muito livre objetos únicos. 
(Relato do espectador-participante 4) 

A experiência da prática caminhando, da artista Lygia Clark foi extremamente 
interessante. Percebi que estamos sujeitos a estar, cada vez mais, conectados às 
redes e pouco conectados a nossa essência. A experiência me fez parar por 
alguns minutos, me concentrar em um trabalho simples e manual e ficar atenta 
aos meus pensamentos e as ações dos colegas. ‘Descobrir’ depois que aquela 
ação representava minha vida foi, de certa maneira frustrante e transformador. 
Enfim, uma experiência bastante válida e filosófica. (Relato do espectador-
participante 5) 

 

 Paese (2016, p.136) aponta que é possível dizer que o Caminhando é a representação 

em cartografia da maneira que cada espectador-participante percorre o caminho de sua 

vida: representada pela curva de Moebius, a vida é revivida pelo ato de “cortar com a 

tesoura”. O Caminhando é um exercício de percepção e a curva de Moebius representa a 

vida do espectador-participante, sendo este a tesoura, que toma seus rumos e decisões. 

Ao finalizar sua fita, o indivíduo tem percepções dos sentimentos que lhe carregou desde 

o início do corte.  

Lygia Clark almejava despertar em quem realiza a prática que a vida é uma caminho 

repleto de curvas, as marcas das atitudes; as consequências das escolhas ficam 

registradas ali para sempre e transformam o papel de um jeito que ele jamais será o 

mesmo novamente, um caminho que pode voltar ao mesmo lugar - tudo que vai volta -, 

um caminho que se estreita a cada curva da vida. É o início do percurso até o fim. Para 

Clark (1964), “No fim, o caminho é tão estreito que não pode ser mais aberto. É o fim do 
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atalho”. Após a finalização de sua fita, o espectador-participante a incrementa com o que 

lhe for mais conveniente, utilizando materiais como canetas hidrocores, recortes de 

revistas, fotos, pedaços de tecidos e linhas (Figura 7). O resultado significa a cartografia 

do caminho da vida do espectador-participante. Em consonância, Carvalho discorre sobre 

o Caminhando: 

 

Convida o espectador a não ser mais o participante, mas o criador da obra através 
do ato. A obra é o ato. O que importa é que cada o espectador a não ser mais 
participante, mas o criador da obra através do ato. A obra é o ato. O que importa é 
que cada espectador através do ato de cortar a fita seja o próprio criador e, ao 
mesmo tempo, ressignifique os gestos mais banais, trilhando um caminhando 
interior. (CARVALHO, 2011, p. 135) 

 

Figura 7: Resultado da atividade do Caminhando de um dos participantes do workshop. Fonte: 
Acervo das autoras. 

Em Contramapas de Acolhimento, Paese (2016, p.139) expõe que “a resignificação de 

Caminhando agrega à proposta de Lygia uma importante oportunidade do espectador-

participante projetar as consequências de seus atos passados e presentes para o futuro”. 

Então, ao aplicar o Caminhando no Grupo de Pesquisa Cartografia da Hospitalidade, 

Paese propõe que os participantes projetem a fita pensando no futuro a partir do passado 

de cada um. Este segundo momento é consequência das trocas de experiências entre 

espectadores-participantes, quando é criada a integração ‘entrevidas’. Este fato possibilita 

a concretização de um segundo ato entre os presentes: a interpretação pessoal da sua 

‘cartografia de vida’: ao longo da sua fita. É quando o expectador-participante cria uma 

collage com recortes de revistas, papel colorido, fotografias, pinturas, amarrações de 

panos, linhas, fitas, objetos e demais materiais que o grupo tiver a disposição. Estas 

collages são entrelaçadas entre si formando uma grande instalação – collage – 

cartografia, de natureza efêmera. O fechamento é dado com um novo relato do grupo, 

que no final se despede. A reinterpretação de Caminhando é uma proposição que 

oportuniza reviver experiências vividas de modo lúdico, onde os espectadores-

participantes criam a oportunidade de reconsiderá-las, ao mesmo tempo em que 

reimaginam e reprojetam o seu futuro: 
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Na reinterpretação da proposição de Lygia Clark, outro sentido é acrescentado no 
seu trabalho: do ato proposto por Lygia: a oficina se constrói como uma brincadeira 
prazerosa, onde os participantes resgatam suas experiências valorizando a 
autoestima e olhando seu futuro com um energético otimismo e alegria. (PAESE, 
2003) 

Ao conceber o Grupo de Pesquisa Cartografia da Hospitalidade, a coordenadora utiliza os 

preceitos da Teoria da Deriva criada em 1956 pelo pensador situacionista Guy Debord, 

além das relações da hospitalidade por Jacques Derrida. A deriva consiste em uma 

técnica lúdica de passagem por múltiplos ambientes. Para desvendar a cidade de uma 

forma divertida, Debord convidava seus seguidores a utilizar mapas turísticos de tecidos 

urbanos conhecidos. De acordo com Jaques (2003), “para tentar chegar a essa 

construção total de um ambiente, os situacionistas criaram um procedimento ou método, a 

psicogeografia, e uma prática ou técnica, a deriva, que estavam diretamente 

relacionados”. A partir da citação que Guy Debord faz de Marx na Teoria da Deriva, “Os 

homens não vêem nada em torno de si que não seja o próprio rosto, tudo lhes fala dele 

mesmo. Até a paisagem é algo vivo” (JACQUES, 2003, p.88), Paese considera a 

experiência de Caminhando iluminadora para o enriquecimento da consciência de 

percepção em relação ao universo da cidade, objeto das próximas ações do workshop. A 

partir da cartografia pessoal, o participante cria referências de identidade com o mundo do 

entorno que serão utilizadas nas cartografias influenciais e subjetivas das espacialidades 

urbanas a serem exploradas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Lygia Clark foi uma importante artista brasileira, que abriu portas para experimentos que 

modificaram para sempre a relação da arte com o espectador. Sua obra só pode ser 

transmitida através da vivência, na qual o espectador é também participante. Para 

entender a proposta de Clark, originária de 1964, o Caminhando, a prática é essencial; a 

obra não pode ser compreendida somente com a leitura. 

No Grupo de Pesquisa Cartografia da Hospitalidade, Paese propõe aos pesquisadores 

que cartografem a cidade a partir de seus mapas influenciais. Aqui se buscou relacionar a 

criação da artista Lygia Clark com as cartografias nos experimentos urbanos. Tais 

experimentações são enriquecidas com a prática do Caminhando, que é única, sem 

repetições, sem poder voltar atrás. O Caminhando trata-se uma metáfora da vida. Ao 

praticar a atividade se mostra ainda como é importante as decisões que se tomam na 

vida. 

A relação entre o Caminhando e o Grupo de Pesquisa Cartografia da Hospitalidade 

acontece através do entendimento de que a fita de Moebius executada por cada 

participante constitui na cartografia pessoal de cada um. A pessoa vê sua vida através 

das suas vivências e a cidade faz parte dessas experiências vividas, nas quais o indivíduo 

enxerga o seu próprio mundo. O Caminhando é uma atividade facilitadora que sensibiliza 

o participante para que possa desenvolver suas percepções. Percebe-se que cada um 
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tem seu caminho, e esse não se repete, mantem assim, a individualidade humana. Isso 

foi comprovado no resultado das fitas de Moebius aqui apresentadas. 

O Caminhando se assemelha e se insere nas propostas da Cartografia da Hospitalidade 

por ter uma proposta subjetiva, na qual o espectador é o participante. Assim como as 

cartografias influenciais são únicas, o produto final da fita de Moebius também consiste 

num objeto exclusivamente pessoal, em que nenhum resulta igual ao outro. A prática do 

Caminhando se adequa para o uso do Grupo da Cartografia da Hospitalidade em 

manifestações na cidade contemporânea. O grupo acredita que a aplicação dessa 

atividade é importante para as percepções dos indivíduos do espaço urbano, ademais da 

descoberta pessoal.  
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ÁREA TEMÁTICA: 

(X) 1.Morfologia Urbana ( ) 2.Cartografia Urbana ( ) 3.Teoria Urbana ( ) 4.Mulher e cidade 

 

RESUMO: 

Os estudos urbanos contemporâneos utilizam a modelagem urbana como ferramenta para 

simulação das possibilidades de crescimento das cidades através da geração de cenários futuros. 

A criação destes cenários não busca prever a cidade do futuro, mas apontar alternativas e 

dinâmicas que influenciam no processo de produção do espaço e morfologia urbana. As 

simulações a partir da modelagem urbana com a plataforma CityCell, utilizando a teoria de 

Autômatos Celulares, indicam diferentes possibilidades de crescimento urbano, a partir dos dados 

de entrada, das regras de relacionamento entre vizinhanças e dos parâmetros informados ao 

modelo. Como pode crescer a cidade e que impactos sobre os sistemas urbanos e ambientais 

podem ser esperados? Para responder essa pergunta foram realizadas simulações de 

crescimento urbano a partir da situação urbana atual, calibrada pelo período de 1975 a 2016, 

incluindo a área efetivamente urbanizada, os acessos, a geomorfologia, a topografia, a cobertura 

vegetal e os recursos hídricos. Os resultados indicam diferentes possibilidades de ocupação do 

território urbano, com maior ou menor preservação do ambiente natural, o que pode ser 

considerado numa tomada de decisão sobre o futuro da cidade, facilitando à sociedade e ao 

Poder Público a realização de planos e projetos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: modelagem urbana; simulação de crescimento; planejamento urbano e 

ambiental; autômatos celulares. 
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ABSTRACT: 

Contemporary urban studies use urban modeling as a tool to simulate the growth possibilities of 

cities through the create of future scenarios. The creation of these scenarios does not seek to 

predict the city of the future, but to point out alternatives and dynamics that influence the process 

of production of urban space and its morphology. The simulations of urban modeling with the 

software CityCell, using the Cellular Automata theory, indicates different possibilities of urban 

growth, based on the input data, relationship rules between neighborhoods and parameters 

informed to the model. How can the city grow and what impacts on urban and environmental 

systems can be expected? To answer this question, simulations of urban growth were carried out 

from the current urban situation, calibrated from 1975 to 2016, including the effectively urbanized 

area, accesses, geomorphology, topography, vegetation cover and water resources. 

 

KEYWORDS: urban modeling; growth simulation; urban and environmental planning, cellular 

automata. 

 

INTRODUÇÃO 

Considera-se que as cidades são dinâmicas, onde diferentes fatores e agentes interagem e 

contribuem para um constante processo de crescimento e evolução. O crescimento das cidades e 

áreas urbanas requer novos processos metodológicos que possam prever ações ou colaborar 

com soluções de planejamento urbano e ambiental. 

O reconhecimento da teoria geral dos sistemas motiva vários campos do conhecimento científico, 

entre eles o urbanismo contemporâneo. O pensamento sistêmico nos estudos de urbanismo 

procura a interpretação da realidade e manipulação de informações, para a proposição de 

melhores soluções de planejamento urbano/ambiental. 

Nesse sentido os estudos de modelagem urbana, ao explorar a teoria de autômatos celulares, 

apresentam um caráter sistêmico pois interpretam a realidade através da leitura de variados e 

complexos aspectos, produtores do espaço - que interagem de forma dinâmica e não linear - a fim 

de promover a criação de cenários com simulações de diferentes possibilidades de crescimento 

urbano, a partir da interação e manipulação destes variados parâmetros. Os cenários são 

representações das simulações espaço-temporais obtidas a partir dos modelos urbanos, 

apontando possibilidades de ocupação territorial a partir da interação destes múltiplos 

componentes do sistema. 

Através de uma plataforma baseada em autômatos celulares pretende-se simular o crescimento 

urbano para a cidade caso de estudo (Arambaré), procurando estabelecer relações entre 

crescimento urbano e consequências ambientais. A criação de diferentes cenários aponta 

alternativas para a produção do espaço urbano, considerando diferentes aspectos. É necessário 

explanar alguns conceitos acerca de morfologia urbana, modelagem urbana, teoria dos sistemas e 

autômatos celulares explicitando de que modo e em que contexto serão utilizados neste trabalho 

para posteriormente demonstrar a metodologia adotada. Busca-se confrontar os resultados 

obtidos a partir da simulação de diversos cenários futuros de modo a descobrir o que representa 

um crescimento com menor impacto ambiental possível, proporcionando desta forma uma 

ocupação territorial mais equilibrada ambientalmente. 
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Teoria Geral dos Sistemas 

A teoria geral dos sistemas foi proposta por Bertalanffly em 1937 na busca de respostas para 

problemas teóricos nas ciências bio-sociais. A metodologia adotada até então correspondia em 

analisar partes isoladas de um conjunto, sem interpretar suas inter-relações. Bertalanffly sugere 

que além de se considerar o estudo das partes e dos processos de maneira isolada, é necessário 

compreender as dinâmicas de interação entre estas diferentes partes e sua forma de organização 

que, em conjunto, formam um sistema. 

 

A partir da teoria geral dos sistemas, surgiram uma série de teorias que se empenham no estudo 

dos fenômenos em sua totalidade e complexidade, como a teoria dos compartimentos, a teoria 

das redes, a teoria dos conjuntos, a teoria da informação, a teoria dos jogos, a teoria da decisão, a 

teoria dos autômatos e teoria dos sistemas complexos (BERTALANFFLY, 1973). Atualmente a 

complexidade dos sistemas também utiliza a teoria do caos e a teoria dos sistemas dinâmicos 

(CHRISTOFOLETTI, 2004). 

Diversas ciências se embasam na teoria geral dos sistemas e, no urbanismo contemporâneo, 

citamos os sistemas não-lineares, a teoria da complexidade, emergência e auto-organização, o 

crescimento fractal, os autômatos celulares, a teoria da lógica difusa e o sistema multiagente. No 

urbanismo contemporâneo, a dinâmica urbana modifica a cidade e a paisagem, gerando o 

crescimento urbano. Esta dinâmica urbana e o processo de crescimento são de difícil 

compreensão devido a quantidade elevada de fatores presentes na cidade e na paisagem, suas 

interinfluências e seus horizontes temporais. Assim, se indica que o estudo da cidade e do 

crescimento urbano tenha suporte na teoria geral dos sistemas, nos estudos de modelagem e nas 

teorias de complexidade (POLIDORI, 2004). 

 

Sistemas complexos 

Na natureza diversos sistemas não podem ser entendidos apenas pela análise do comportamento 

dos componentes individuais, mas sim pela análise do comportamento global gerado pelas 

interações dos componentes individuais. Esses sistemas são conhecidos como sistemas 

complexos e seu estudo tornou-se reconhecido nos últimos anos como uma nova disciplina 

científica. Trata-se de conceitos que vão desde a psicologia aos estudos das ciências exatas, 

levando-se em conta que muitos sistemas que nos rodeiam são complexos, como os 

ecossistemas, economias e clima. 

A partir do conceito dos sistemas complexos podem ser estudados vários fenômenos que são 

difíceis de serem modelados por equações (BAR-YAM,1997; JESUS, 2002). Esses sistemas são 

considerados complexos porque são formados por um grande número de agentes, que 

aparentemente independentes, interagem entre si, e a riqueza dessas interações muitas vezes 

permite que o sistema como um todo seja auto-organizado (BAR-YAM,1997). 

Os sistemas complexos em geral possuem um número muito grande de elementos e com a 

utilização de programas computacionais apropriados podem ser feitas simulações do 

comportamento desses sistemas e desta forma prever diversos acontecimentos. Entre os 

exemplos de ferramentas matemáticas capazes de realizar essas simulações se encontram os 

autômatos celulares, as redes neurais e os modelos baseados em agentes que podem ser 

utilizados como instrumentos para o estudo e modelagem de sistemas complexos reais, de 

natureza física, biológica, econômica, etc. 
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Autômatos celulares 

O modelo matemático dos autômatos celulares é capaz de representar sistemas e fenômenos que 

formam uma classe geral de modelos de sistemas dinâmicos, que são simples e ainda capturam 

uma rica variedade de comportamento. Este fator os torna um instrumento essencial para 

pesquisadores estudarem o comportamento genérico de sistemas dinâmicos complexos (BAR-

YAM,1997). 

Composto por um conjunto de células com determinados valores que interagem entre si em 

função de uma coleção finita de condições pré-definidas os autômatos celulares utilizam conjuntos 

de regras de transição que dependendo da vizinhança alteram o estado inicial das células. Pode-

se afirmar que os autômatos celulares são formados por três partes: a estrutura - geometria da 

célula - a vizinhança e a regra de transição local. Os autômatos celulares não tentam descrever 

um sistema complexo a partir de equações difíceis, mas simular sistemas por meio de interações 

entre as células regidas por regras simples. O objetivo não é descrever um sistema complexo com 

equações complexas, mas deixar a complexidade emergir pela interação de indivíduos simples 

seguindo regras simples (SCHATTEN, 2007). 

A teoria dos autômatos celulares é utilizada então como alternativa para a modelagem de 

sistemas, justamente pela simplicidade de simulação e por fornecerem resultados semelhantes 

aos dos sistemas reais. Assim os autômatos celulares se consolidam como a mais indicada 

ferramenta capaz de representar as interações entre os indivíduos que compõem estes tipos de 

sistema, apresentando o comportamento coletivo gerado pelos indivíduos de um sistema 

complexo. Na utilização dos autômatos celulares as relações entre os elementos podem ser 

desenvolvidas por meio de regras locais, cada informação que um elemento transmite aos seus 

vizinhos obedece a uma determinada lei (BAR-YAM,1997; JESUS, 2002). 

Autômatos celulares e estudos urbanos 

Para Yan Liu (2009) os estudos urbanos em autômatos celulares permitem, a partir da calibração 

dos inputs e das regras de transição, a avaliação do impacto de cada regra na observação do 

output. Isto permite que um modelo urbano funcione como uma ferramenta analítica para avaliar o 

impacto das leis, ou fatores que influenciam no processo de desenvolvimento urbano.  

Este trabalho pretende-se realizar simulações buscando uma abordagem integrada entre 

ambiente urbano e ambiente natural. Para realizar estas simulações foi utilizada a plataforma 

CityCell (disponível em http://wp.ufpel.edu.br/citycell), baseada em autômatos celulares e 

desenvolvida no Laboratório de Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal 

de Pelotas. 

O processo de simulação do crescimento urbano através da plataforma CityCell está baseado nas 

tradicionais etapas de delimitação do sistema, definição do nível de desagregação, inserção de 

regras de transição e procedimentos para geração de resultados. Sendo assim a operação do 

modelo passa pelas seguintes etapas: a) entrada dos dados – inputs: representação do território a 

partir de um ambiente celular onde são descritos os atributos; b) processamento; c) obtenção dos 

resultados ou outputs. Os inputs foram gerados a partir da interpretação de dados morfológicos de 

uso do solo nas cartas topográficas do exército (1975) e em imagens de satélite (2016). 

Morfologia urbana 

Conhecer as dinâmicas e aspectos que produzem os espaços através da sua forma é 

compromisso da morfologia urbana. Para Lamas (1993), morfologia urbana é a vertente do 
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conhecimento que compreende o espaço urbano extraindo informações da sua forma e das 

relações entre as partes da cidade, propondo um modo de leitura da realidade que revela os 

nexos de estrutura e de ordenação espacial que compõem os lugares. A morfologia urbana então, 

é a ciência que ajuda a entender a estrutura, forma e transformação da cidade, explicando a 

paisagem urbana. 

A morfologia, no estudo da forma urbana (prédios, praças, cheios e vazios, ruas, mobiliário 

urbano) analisa a produção e transformação destes objetos arquitetônicos no tempo e as relações 

destes aspectos com o meio urbano. Assim a morfologia urbana esta diretamente ligada ao 

estudo das cidades auxiliando na definição de formas mais apropriadas para a intervenção na 

produção dos espaços urbanos. É uma construção metodológica aceita para suporte ao estudo da 

estrutura espacial das cidades. Nesse sentido, os estudos de modelagem urbana procuram a 

partir da morfologia urbana uma leitura efetiva da realidade, ainda que com um grau de 

subjetividade (Echenique, 1975), a fim de promover a simulação de diferentes possibilidades de 

crescimento urbano a partir de distintos parâmetros. Este trabalho aponta alguns elementos 

morfológicos da cidade de Arambaré (áreas efetivamente urbanizadas, estradas de acesso, 

praias, dunas, campos, plantações, matas nativas e plantadas e recursos hídricos) e através da 

modelagem urbana estabelece relações de crescimento e expansão urbana que consideram 

diferentes proposições de desenvolvimento. 

 

Modelagem urbana 

A modelagem urbana é a ferramenta utilizada no intuito de preconizar e recomendar 

possibilidades e soluções de planejamento urbano a partir dos seus aspectos morfológicos. Os 

modelos urbanos para Echenique (1975) e Batty (2009) são representações do espaço da cidade 

onde, a partir da captura de uma determinada realidade, os fenômenos urbanos podem ser 

reproduzidos, controlados e explorados. O avanço tecnológico permitiu o desenvolvimento da 

ciência da modelagem urbana nas últimas décadas a partir dos sistemas computacionais. 

Modelos urbanos que até então eram representações simplificadas da realidade, hoje apresentam 

as características físicas de uma realidade através da linguagem matemática, possibilitando a 

manipulação de fenômenos urbanos através de simulações e criação de cenários. 

Chorley (1974) diz que a realidade, por ser complexa, não pode ser totalmente representada em 

um modelo. Chorley define modelo, então, como uma estruturação simplificada da realidade, que 

apresenta de forma generalizada suas características e relações. Neste caminho, Chorley (1974) 

e Echenique (1975) concordam ao dizer que um modelo representativo da realidade recai sobre 

subjetividade, pois é necessário abstrair do real somente parte dos elementos e processos reais 

observáveis. Para Archimedes (2011), esta simplificação da realidade em um modelo se justifica 

pela incapacidade humana de compreender a totalidade absoluta.  

Ainda assim, para Batty (2009), modelos são fundamentais para sistematizar o presente e o futuro 

das cidades, pois enquanto representações das funções e processos que configuram a estrutura 

espacial urbana, permitem testar teorias e explorar fins preditivos das formas urbanas 

emergentes. As tecnologias de geoprocessamento utilizada em Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG) tradicionalmente enfatizam a representação dos fenômenos espaciais de forma 

estática e não capturam um vasto conjunto de fenômenos espaciais dinâmicos como o 

escoamento da água da chuva, a dispersão de sementes ou o planejamento urbano em si. Para 

Câmara (2002) e Almeida (2003) um dos grandes desafios da ciência da geoinformação é o 

aperfeiçoamento das técnicas que consigam representar apropriadamente os fenômenos naturais, 

de dimensões espaço-temporais - na forma de modelos espaciais dinâmicos. 
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Modelos urbanos para Echenique (1975) podem ser descritivos, ao descrever a realidade como 

ela é (ainda que com alguma subjetividade); exploratórios, ao permitirem a manipulação da 

realidade através dos parâmetros; preditivos, ao prever, supor, sugerir e explorar cenários; e de 

planejamento, quando os produtores do espaço urbano se apropriam dos resultados dos modelos 

para a prática de planejamento. 

Uma tendência atual na modelagem urbana é o uso de SIG´s tridimensionais que ainda merecem 

ser explorados (BATTY, 2004; MARTINEZ, 2009), também apresenta uma propensão a articular o 

uso de sistemas CAD - Desenho auxiliado pela Computação aos sistemas SIG (PERES, 2009). 

Para Polidori (2004), uma possibilidade de utilizar modelagem gráfica avançada em modelos 

urbanos pode ser reconhecida nos trabalhos de simulação de crescimento através dos autômatos 

celulares. 

Como a cidade se configura como um sistema complexo e auto-organizado se propõe a utilização 

dos autômatos celulares para realizar o presente estudo, cujo objetivo é explorar as possibilidades 

de abordagem integrada entre a dinâmica do crescimento urbano e a necessidade de preservação 

dos recursos ambientais da cidade de Arambaré. Um caminho articulador entre estudos de 

crescimento urbano e impactos nos recursos naturais é reproduzir a cidade e a paisagem 

artificialmente, a partir da utilização de modelos que abordem a complexidade das interações 

urbano-ecológicas (ALBERTI, 1999). 

 

 

METODOLOGIA 

 

A plataforma CityCell é uma ferramenta de análise espacial baseada na teoria de autômatos 

celulares e opera através de uma matriz de células retangulares, onde o estado de cada célula é 

determinado a partir do estado das células vizinhas e por um conjunto pré-determinado de 

parâmetros e regras de transição entre tempos. Neste trabalho o tamanho da célula foi definido 

em 150m x 150m resultando em uma malha de 51 x 52 células que representam uma área de 

5.967ha. Na figura 01 apresentamos a imagem base e os principais inputs levantados no ano de 

1975. Na figura 02 mostramos a imagem base e os principais inputs para o ano de 2016.  
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Figura 1: Imagem base para geração dos inputs de 1975 e inputs de 1975. Fonte: autores, 2018. 

 

 

Figura 2: Imagem base para geração dos inputs de 2016 e inputs de 2016. Fonte: autores, 2018. 

 

Os inputs informados ao modelo podem ser ativados ou desativados, dependendo da relação que 

se busca em determinado processo. Conforme Toralles (2013) estes dados de entrada (inputs) 

são também chamados de atributos, e são os elementos componentes do sistema heterotrópico, 

que contém uma tabela de propriedades vinculada às células do grid raster. Os atributos podem 

gerar tensões de atração ou de resistência à urbanização, importantes para a simulação dinâmica 

de mudança da realidade. 

Ainda conforme Toralles (2003), os atributos do modelo podem ser: 

Atributos naturais 

Descrevem o ambiente não urbanizado e as relações de proximidade destes fatores naturais, 

como cursos d’água, praias, banhados, nascentes, matas nativas, afloramentos rochosos, solos 

agrícolas, solos erodidos, declividades, etc. Também pode ser considerado como atributo natural 

o grid randômico, utilizado nos processos de simulação para representar fatores sem descrição 

específica e para dar um grau de aleatoriedade na simulação. 

Atributos urbanos 

Descrevem a área efetivamente urbanizada e as relações de proximidade destes fatores urbanos, 

como zonas industriais, zonas comerciais, áreas residenciais, equipamentos comunitários como 

praças e parques, a hierarquia viária, a densidade demográfica, o custo do solo e indicadores 

socioeconômicos. 

Atributos institucionais 
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Representam planos e políticas públicas que interferem no processo de crescimento urbano, tais 

como índice de aproveitamento (IA), taxa de ocupação (TO), impostos (IPTU, ISSQN, etc.), zonas 

de preservação ambiental e conservação natural, zonas de interesse cultural, zonas especiais de 

interesse social, entre outros. 

Na figura 03 identificamos os inputs separadamente: a) parâmetro aleatório - random em cinco 

classes, natural e resistência, usado para atribuir um grau de aleatoriedade nas simulações; b) 

área efetivamente urbanizada em 2016 separada por bairros - urbano e atração; c) área 

efetivamente urbanizada em 1975 - urbano e atração, construído a partir das cartas topográficas 

do exército brasileiro; d) área efetivamente urbanizada em 2016 - urbano e atração, construído a 

partir da vetorização da imagem de satélites base do ano de 2016; e) estradas em 1975 - urbano 

e atração; f) estradas em 2016 - urbano e atração; g) dunas e mata esparsa em 1975 - natural e 

resistência; h) dunas e mata esparsa em 2016 - natural e resistência; i) campos e plantações em 

1975 - natural e resistência; j) campos e plantações em 2016 - natural e resistência; k) áreas 

baixas - ambiental e resistência; l) praia - natural e resistência; m) recursos hídricos em 1975 

(arroios, rios e lagoas) - natural e resistência; n) recursos hídricos em 2016 (arroios, rios e lagoas) 

- natural e resistência; o) mata nativa densa - natural e resistência; p) mata plantada - natural e 

resistência. Os parâmetros de e a g foram construídos a partir da vetorização da imagem de 

satélite base do ano de 2016.  
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Figura 3: Parâmetros e atributos informados ao modelo. Fonte: autores, 2018. 

A interação destes elementos e agentes são capazes de gerar modelos preditivos e dinâmicos 

(considerando o tempo), explorando, prevendo e sugerindo diferentes cenários urbanos. A regra 

de crescimento urbano utilizada foi “Threshold Potential”, como está na tese de doutorado do 

professor Maurício Couto Polidori (disponível em http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/6191). De 

acordo com Toralles (2013):  

"Essa regra de transição padrão, Potencial de Crescimento com Limiar (Threshold 

Potential - TP), se dedica à produção e crescimento de células urbanas conforme 

a lógica de centralidade-potencial celular. A expressão "limiar" se refere à 

existência de um limite de crescimento que, quando superado, indica possibilidade 

de haverem problemas ambientais intraurbanos". (TORALLES, 2013).  
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ESTUDO DE CASO 

Este trabalho foi inicialmente desenvolvido na disciplina Oficina de Modelagem Urbana do 

Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pelotas, 

que teve Arambaré como cidade escolhida para objeto de estudo no primeiro semestre de 2018.  

Arambaré tem 4,5 mil habitantes (IBGE, 2010) e se localiza na região centro sul do estado do Rio 

Grande do Sul a 128km de Porto Alegre e 33km de Camaquã. Integra a Planície Costeira Interna 

com terraços lagunares da laguna dos Patos e terraços fluvionares do Arroio Velhaco. 

As simulações realizadas estão descritas a seguir: 

Legitimação do modelo 

A legitimação é necessária para conhecermos o grau de confiabilidade do modelo. Através das 

cartas topográficas do exército brasileiro (1975) foi possível conhecer a área efetivamente 

urbanizada da cidade neste período. Com estes dados foi feita a calibragem para simular o 

crescimento urbano até 2016 para então se comparar com a área efetivamente urbanizada em 

2016. A comparação da simulação com a área efetivamente urbanizada em 2016 nos demonstra 

um acerto de 70% do modelo (figura 04). 

Figura 4: Simulação de legitimação do modelo, com 40 iterações. Fonte: autores, 2018. 

 

A figura 4 representa: a) análise Fuzzy com raio R1, equivalente a 150m - em verde escuro as 

células corretas, em verde claro as células incorretas com erro de até 150m e em vermelho as 

células incorretas com erro maior de 150m; b) sobreposição da área efetivamente urbanizada em 

1975 (em vermelho) e da área efetivamente urbanizada em 2016 (em azul); c) iteração no tempo 

40 - em azul a área efetivamente urbanizada em 2016, em vermelho a simulação do crescimento 

de 1975 a 2016. 

Simulação de crescimento futuro: áreas urbanizadas com pesos iguais 

A partir da área efetivamente urbanizada de 2016 foi realizada uma simulação para o crescimento 

urbano. Estão apresentadas na figura 5: a) toda área efetivamente urbanizada considerada com o 

mesmo grau de atração gerando um crescimento concêntrico para as bordas da cidade; b) as 

estradas, tanto a municipal em direção a Tapes quanto a estadual que faz a conexão com 

Camaquã têm um maior peso de atração, resultando em uma cidade que se alonga em direção a 

estes eixos e promove a ocupação concentrada nestas duas áreas. 
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Figura 5: Simulação de crescimento urbano, com 40 iterações. Fonte: autores, 2018. 

Simulação de crescimento futuro: áreas urbanizadas com pesos diferentes 

Para assimilar o crescimento urbano a partir das diferenças intraurbanas, foi realizada uma 

simulação em que os bairros têm pesos de atração diferentes. Um exemplo de ocorrência desse 

fenômeno são os bairros que detêm maior atratividade devido à disponibilidade de melhor 

infraestrutura urbana (figura 06). 

 

Figura 6: Simulação de crescimento urbano, com 40 iterações. Fonte: autores, 2018. 

Na figura 6 estão representadas simulações que considera diferença no peso de atração entre os 

bairros: a) em azul toda a área efetivamente urbanizada em 2016, em vermelho a simulação de 

crescimento de 2016 a 2056 (40 iterações), quando considerada maior atratividade no bairro ao 

norte (ver parâmetros na figura 3, b); b) em azul toda a área efetivamente urbanizada em 2016, 

em vermelho a simulação de crescimento de 2016 a 2056 (40 iterações), quando considerada 

maior atratividade no bairro ao sul (ver parâmetros na figura 3, b). 

Simulação de crescimento futuro com polo de atração 

Para compreender a influência de polos de atração sobre o crescimento urbano foram realizadas 

duas diferentes simulações: a) considerando um polo de atração ao norte da cidade, deslocado da 

área efetivamente urbanizada atual mas com o mesmo peso de atração que os outros bairros 

urbanos. Este polo foi considerado como atributo urbano e poderia ser um condomínio ou um 

novo loteamento, por exemplo. Como resultado temos um forte vetor de crescimento ao norte; b) 

Inserindo um polo atrativo ao sul, com o mesmo peso de atração das demais áreas urbanizadas, 

temos um crescimento nesta direção, de maneira linear. 
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Figura 7: Simulação de crescimento urbano com polos de atração, com 40 iterações. Fonte: autores, 2018. 

CONSIDERAÇÕES 

As simulações a partir da modelagem urbana com a plataforma CityCell nos indicam os diferentes 

vetores de crescimento urbano a partir dos diferentes parâmetros informados ao modelo. Como 

crescer a cidade e quais impactos sobre os sistemas ambientais teremos com os diferentes 

potenciais de crescimento? 

Na simulação com toda a área efetivamente urbanizada com o mesmo peso de atração (figura 5, 

a) o crescimento concêntrico nos indica a ocupação do solo nas áreas de campos nas bordas da 

cidade. Considerando as estradas com maior potencial de crescimento ocorre um alongamento 

em direção a estes eixos (figura 5, b), principalmente na estrada estadual que faz a conexão com 

a cidade de Camaquã, já que nesta estrada se localiza o maior número de comércios e serviços 

de Arambaré e pelo fato de se configurar como um eixo estruturador importante de acesso à 

cidade. Nestas duas situações a ocupação é maior na região dos campos plantados, uma área de 

menor fragilidade ambiental. As simulações mantêm as áreas de mata densa nativa e dunas 

(figura 1) conservadas e sem uma grande ocupação, o que contribui para maior preservação 

ambiental destes locais. 

As simulações que admitem pesos alterados para os diversos bairros da cidade (figura 6) indicam 

também diferentes resultados. Com maior peso de atração para o bairro sul, o modelo indica 

maior crescimento para esta direção (figura 6, a), com maior peso para o bairro norte, o maior 

crescimento corresponde também a esta direção (figura 6, b). Nestas situações, há maior 

ocupação nas áreas de dunas e vegetação nativa esparsa em detrimento dos campos, diminuindo 

a preservação do ambiente natural. 

As simulações com polos de atração demonstram a tendência de crescimento linear. Na 

simulação com polo de atração ao norte (figura 7, a) temos um vetor de crescimento sobre o 

cordão de dunas ao norte e na simulação com polo de atração ao sul (figura 7, b) temos um vetor 

de crescimento sobre o cordão de dunas ao sul. 

Pelo conhecimento empírico sabemos da atratividade de morar na beira da praia, ou próximo a 

esta, e, considerando que Arambaré é uma cidade de veraneio com grande população flutuante 

durante os meses de verão, podemos assumir como esperada a tendência de Arambaré de 

espraiar-se sobre o cordão de dunas próximo à Lagoa dos Patos.  

O crescimento sobre a área de dunas parece ter maior impacto ambiental que o crescimento 

sobre a área de campos, a qual pode ser considerada com menor fragilidade ambiental e com 
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funções menos decisivas no ecossistema local. Sendo assim, a cidade de Arambaré enfrenta um 

dilema para a cidade do futuro, pois o modo de ocupação tradicional, sobre o cordão de dunas, 

trará acirramento dos problemas ambientais. Por outro lado, a ocupação dos campos exigirá da 

comunidade um investimento maior em aterro, ao mesmo tempo que localizará a população mais 

longe da praia.  

Conclui-se assim que as simulações da figura 05 se configuram como as alternativas mais 

indicadas que acarretam um menor impacto ambiental, limitando a ocupação em áreas de mata 

nativa, dunas e bordas do arroio promovendo um crescimento ecologicamente mais equilibrado 

para a cidade. 
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ÁREA TEMÁTICA: 

(X) 1.Morfologia Urbana ( ) 2.Cartografia Urbana ( ) 3.Teoria Urbana ( ) 4.Mulher e cidade 

RESUMO: 

Em um contexto de cidades conformadas, de acordo com o modelo modernista pós-
industrial, no qual a média e grande escala são priorizadas ante a pequena escala, o 
caminhar, principalmente por experiência estética, torna-se difícil e raro. Dentro deste 
contexto, levanta-se o questionamento de como seria a relação e a percepção do 
transeunte quando caminha, à deriva, em um espaço onde a relação entre as pessoas e 
escala urbana é, atualmente, desproporcional. Neste trabalho, trouxemos essa questão 
para o espaço urbano do Centro Histórico de Aracaju, enquadrando um lugar de memória, 
para os habitantes locais. Partindo disso, a pesquisa focou na captação das percepções 
dos investigados, na experiência urbana promovida, através da caminhada guiada, a fim 
de estabelecer a relação entre experiência e memória e o nível de interferência da 
morfologia urbana na percepção do pedestre. Para construção do referencial teórico, e 
experiências urbanas para captação de percepções, utilizaram-se fontes bibliográficas. As 
considerações finais reflexionam sobre a fragilidade da relação do pedestre e a 
importância da memória dele com o local estudado. Dessa forma, analisa-se, através do 
método da deriva urbana, a interferência da morfologia urbana na percepção do pedestre 
no o Centro Histórico de Aracaju.  

PALAVRAS-CHAVE: morfologia urbana; experiência urbana; deriva; percepção; Centro 
Histórico. 

ABSTRACT: 

In a context of cities shaped according to the modernist, postindustrial model, in which 
medium and large scale are prioritized in the small scale, walking, mainly through 
aesthetic experience, becomes difficult - and rare. Within this context, the questioning of 
how would be the relation and the perception of the passer-by when it drifts in a space 
where the relationship between people and urban scale is currently disproportionate. In 
this work we have brought this question to the urban space of the Historic Center of 
Aracaju, framing a place of memory for the local inhabitants. Based on this, the research 
focused on capturing the perceptions of the investigated in the urban experience promoted 
through the guided walk, in order to establish the relationship between experience and 
memory and the interference level of the urban morphology in the perception of the 
pedestrian. For this, we used bibliographical sources for the construction of the theoretical 
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reference and urban experiences to capture the perceptions. The final considerations 
reflect on the fragility of the pedestrian relationship and the importance of his memory with 
the place studied. Thus, through the urban drift method, the interference of urban 
morphology in the pedestrian perception in the Historic Center of Aracaju is analyzed. 

KEYWORDS: urban morphology; urban experience; drift; perception; Historic Center.  

  

INTRODUÇÃO 

A morfologia urbana exerce um papel importante na percepção das pessoas sobre o 

espaço. As prioridades de escala urbana, a composição dos fluxos e interesses perante o 

local e a sua história interfere nessa relação, uma vez que esses são determinantes nas 

percepções. Todavia, a forma urbana que se consolidou na maioria das cidades 

brasileiras, de valorização da grande e média escala, tem afetado a experiência urbana 

na pequena escala, a escala do pedestre. 

Analisando as transformações morfológicas urbanas que ocorreram no período industrial 

e como isso afetou a relação do pedestre com a cidade, este trabalho analisa, através da 

experiência do caminhar, como a morfologia urbana interfere na percepção do pedestre. 

Para tal, fez-se uma experiência urbana, com um grupo amostra simbólico, na área de 

delimitação do Centro Histórico de Aracaju. Elegeu-se o bairro Centro como objeto de 

estudo devido ao seu elevado valor histórico como marco simbólico e por esse constituir o 

espaço coletivo de maior identidade política dos cidadãos aracajuanos. 

Para uma melhor compreensão dos grupos sociais e organizações, o trabalho lançou mão 

da pesquisa etnográfica para investigação qualitativa. Para analisar como o pedestre 

pode interagir e o que ele percebe no Centro Histórico de Aracaju em uma caminhada, foi 

empregada a prática da deriva urbana. A deriva é um “modo de comportamento 

experimental ligado às condições da sociedade urbana: técnica de passagem rápida por 

ambiências variadas”33. Ademais, a deriva é uma nova forma de percepção do espaço 

urbana, na qual o pedestre se apropria do espaço através do andar sem rumo 

(JACQUES, 2003). 

Juntamente a prática da deriva, para captação da percepção, utilizou-se a metodologia do 

passeio guiado de Marta Dischinger (2000), que consiste em avaliar o espaço percorrido 

através da percepção do outro, por meio da narração. Nele, o entrevistador - 

“acompanhante” -  não pode conduzir, nem opinar na rota elegida pelo entrevistado - 

“andante”, que deve relatar as razões dos caminhos tomados e sua percepção sobre ele 

de maneira detalhada. Caso o entrevistado sinta dificuldade na narração, o entrevistador 

pode fazer perguntas para estimular o detalhamento do percurso narrado. Todo o 

discurso deve ser gravado para posterior analise do percurso. 

                                                           
33 Definições da Internacional Situacionista (1958 apud JACQUES, 2003, p.45). 
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Utilizou-se, também, a técnica da entrevista focalizada, aplicada após a caminhada 

guiada, a fim de provocar uma percepção reflexionada34 sobre o objeto de estudo. 

Elegeu-se essa técnica de entrevista por ela permitir a expressão livre, desde que 

enfocado no tema de estudo. Assim, para manter uma sequência de raciocínio similar a 

todos os entrevistados, estruturou-se previamente a entrevista, com base nas indagações 

levantadas por Kevin Lynch (1998) e outras questões pertinentes a investigação, para 

melhor obter informações. Apesar dessa estrutura, essa técnica dá ao entrevistador 

liberdade de inserção de questionamentos, não previstos na estrutura base, à medida que 

o entrevistado responde, conforme julgue interessante para o trabalho.  

O processo de investigação da percepção do pedestre se estruturou com base na Oficina 

de Partilha e Conflito no Espaço Público35 e se dividiu em duas partes. A primeira, uma 

caminhada guiada, na qual se obteve as percepções momentâneas do caminhante. A 

segunda, entrevista pós caminhada, na qual se provocou uma reflexão sobre as 

percepções da caminhada, buscando um amadurecimento dessas. 

Com o intuito de alcançar uma amostragem diferenciada e abrangente, compatível com o 

tempo disponível para elaboração dessa pesquisa, optou-se por indivíduos de diferentes 

idades, sexo e relações com o centro. Dessa forma, para as caminhadas estéticas, 

selecionou-se um grupo de 05 pessoas, de ambos os sexos, situados na faixa etária de 

31 a 68 anos de idade, habituadas e não habituadas a frequentar o centro, moradores e 

não moradores da cidade de Aracaju. Esse grupo amostra foi composto por: 

José Alan Souza, 68 anos, aracajuano, funcionário público aposentado, frequentador do 

Centro histórico de Aracaju.  

Ana Maria Machado, 67 anos, aracajuana, odontologista, trabalha há 29 anos em um 

consultório no edifício Paulo Figueiredo, localizado no Centro histórico de Aracaju. 

Andréa Cristina Silva Melo, 47 anos, aracajuana, técnica de enfermagem, reside por 21 

anos na região do Centro Histórico de Aracaju. 

Cecilia Arabela Stuart, 33 anos, argentina, trabalha com turismo, nunca teve contato 

com o Centro Histórico de Aracaju. 

Luiz Felipe da Silva Evangelista, 31 anos, aracajuano, bombeiro, frequentador 

esporádico do Centro Histórico de Aracaju. 

                                                           
34 Existe dois tipos de experiência: Erfahrung, a experiência que ocorre no momento, com percepções 

momentâneas, e Erlebnis, a experiência com ideias amadurecidas, após ser vivida, com percepções que 

passam uma reflexão (Walter Benjamin apud JACQUES, 2012). 

35 Oficina de Partilha e conflito no espaço público: experiências urbanas na cidade de Salvador, 

coordenada por João Soares Pena e Osnildo Adão Wan-Dall Junior, publicada na revista Redobra nº9. 

Disponível em <http://www.redobra.ufba.br/?page_id=2>. Acesso em 13 março 2018. 
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Dessa forma, foram feitas 05 caminhadas guiadas, durante o período de 30 minutos, com 

pessoas distintas, que narraram suas percepções e caminhos que traçaram de maneira 

detalhada. Os percursos e pontos de início das caminhadas não sofreram intervenções do 

pesquisador, foram todos determinados pelos entrevistados.   

Assim, pôde-se investigar como o pedestre percebe o ambiente urbano do Centro 

Histórico de Aracaju quando está inserido nesse meio com o intuito de caminhar, observar 

e desfrutar desse espaço e a interferência da morfologia urbana nessa relação. 

MORFOLOGIA URBANA E DIÁLOGO COM A CIDADE 

A morfologia urbana que se conformou nas cidades modernas, pós-industriais, minimiza o 

espaço sensível da pequena escala em detrimento do triunfo da média e grande escala. 

As cidades passaram por diversas transformações morfológicas até se consolidaram no 

modelo de cidade que se tem hoje. Durante essas mudanças, percebe-se que a maneira 

que se desenhavam as cidades influenciavam no modo como as pessoas viam e se 

relacionavam com ela; interferia na experimentação do espaço público. 

Por décadas, as cidades foram produzidas de maneira propícia ao encontro, às trocas, a 

vida urbana; o que muda com o modelo de urbanismo modernista. Os ideais 

funcionalista36 desse criam cidades fragmentadas a largas distâncias, estreitadas por 

grandes ruas e automóveis; a valorização da grande escala ante a pequena, a 

desvalorização dos encontros e da vida urbana. No entanto, mesmo com todas as críticas 

as cidades modernas, as cidades do século XXI ainda as utilizam como base de desenho 

urbano. Consequentemente, as rupturas de comunicação entre habitantes e cidade, e 

vice-versa.  

Segundo Lamas, na sua reflexão sobre a forma urbana, essa “enquanto objetivo de 

urbanismo, ou melhor, enquanto corpo e materialização da cidade capaz de determinar a 

vida humana em comunidade” (1993, p.22). “Se olharmos a história das cidades, pode-se 

ver claramente que as estruturas urbanas e o planejamento influenciaram o 

comportamento humano e as formas de funcionamento das cidades” (GEHL, 2015, p.9). A 

composição da cidade não é somente a concepção de ideologias, estéticas, culturas e 

arquitetura, é também uma ligação comportamental de ocupação do espaço e de vida em 

comunidade, vida urbana.    

O diálogo é o processo básico de comunicação, no qual, através de uma lógica, o 

mensageiro interage com o receptor. De tal modo, considerando que toda cidade tem sua 

lógica – maneiras de organização espacial, social etc. – pode-se dizer que a cidade 

dialoga com seus usuários. “Sin duda cada ciudad tiene su propio eco, dependiendo de la 

escala y el patrón de las calles, así como de los estilos y materiales de la arquitectura 

dominante” (PALLASMAA, 2014, p.41 e 42). 

                                                           
36   Os [...] ideais funcionalistas de residências higiênicas e bem iluminadas, resultou em visões de cidades 

altas, espalhadas entre vias expressas. Caminhar, andar de bicicleta e encontrar as pessoas em espaços 

urbanos comuns não entrava nessas visões [...] (GEHL, 2015, p.56). 
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A cidade tem algo a nos dizer e seus usuários também tem algo a dizer a ela. Assim 

como as cidades moldam os usuários, os usuários também as transformam; “diferentes 

representações do corpo e experiências corporais deram forma a diferentes traçados 

urbanos ao longo da história das cidades” (BRITO, JACQUES, 2012, p.144). O espaço 

urbano e as pessoas que o utilizam, se complementam e definem mutualmente 

(PALLASMAA, 2014). 

Esse processo de comunicação entre corpo e cidade acontece em decorrência da 

experiência no espaço, a vivencia dele. Nesse contato, o usuário percebe o meio, interage 

com ele, torna-se parte; e o meio também se torna aquele que o ocupou (JACQUES, 

2008). 

Para se comunicar com a cidade é preciso vivenciá-la, experimentá-la. No entanto, o 

modelo de cidade que se produziu nos últimos tempos, ainda de acordo com os princípios 

modernista, embasados nos ideais funcionalistas, criou um afastamento dos espaços 

urbanos e seus usuários, cidades altas espalhadas em grandes vias de tráfego. Esse 

distanciamento e a produção de edifícios altos geram um impacto na percepção do 

pedestre (GEHL, 2015).  

A cidade contemporânea deixa de ser um espaço a ser vivenciado e passa a ser um 

espaço visual. A interação entre corpo e espaço se torna distante diante da produção da 

cidade para a grande escala. O desenvolvimento das cidades contemporâneas prioriza a 

média e grande escala, que seriam escalas menos sensíveis, em detrimento da escala 

mais sensível, que seria a pequena escala, a escala do pedestre (AMARA, 2016). 

Quando se aumenta a velocidade das vias, aumenta-se, também, a escala ao seu redor; 

em alta velocidade não é possível observar elementos em pequenas escalas, os detalhes, 

como é possível na lentidão (GEHL, 2015). A escala das cidades foi sendo moldada pela 

velocidade, pela escala do automóvel, com imagens e visões proporcionais a percepção 

veloz.  Em contraponto, a escala da lentidão perde espaço na percepção de uma cidade 

que não é moldada para a pequena escala, na qual as escalas não conseguem se 

correlacionar.  

A percepção da cidade na pequena escala é distinta da grande escala na escala da 

velocidade. “O mais apressado pode ser o mais desconcentrado, o que perde mais visão 

— amplitude de sentidos e de experimentação de caráter social e cultural — ou o que tem 

menos visão social periférica. A velocidade desloca, desampara e desprotege” (HISSA, 

2012, p.81). Nessa a vivência e os pequenos detalhes da cidade são experimentados de 

maneira parcial, superficial. “Os prédios são vistos à distância e somente traços gerais 

podem ser percebido. Detalhes e experiências sensoriais multifacetadas desaparecem e, 

da perspectiva do pedestre, todos os sinais são grotescamente ampliados” (GEHL, 2015, 

p.44). 

Nessa concepção de cidade, os transeuntes são negligenciados ante os automóveis. O 

espaço desses na cidade é priorizado em relação aos pedestres. A supervalorização da 

mobilidade automatizada, somada a cidade da grande escala, inibe a presença do 
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pedestre no espaço, ou seja, interfere na maneira que a pequena escala interage com a 

cidade (AMARA, 2016). 

Esse processo de negligencia do pedestre ante ao automóvel, causa a “diminuição tanto 

da participação cidadã quanto da própria experiência corporal das cidades enquanto 

prática cotidiana, estética ou artística no mundo contemporâneo” (JACQUES, 2008, p.1). 

A mobilidade e os sentidos são a base biológica de comportamento e interação com o 

espaço. O ato de caminhar é o ponto de partida para interação com o ambiente ao redor 

(GEHL, 2015). O “encontro más intimo con cualquier ciudad es el eco de los propios 

pasos” (PALLASMAA, 2014, p.42).  

A prática da caminhada pode ocorrer de três maneiras distintas: caminhar como um meio 

de mobilidade, com o intuito de chegar a algum lugar, caminhar por turismo, e caminhar 

para disfrutar a cidade, a caminhada como prática estética, como deriva (AMARA, 2016). 

Essa última, muda nossa maneira de estar no espaço, permite ao corpo habitar a cidade e 

permite a esse ser habitado pela cidade, mudando-se mutuamente pela experiência. 

Na caminhada estética não se pode mudar a urbe, mas se pode mudar a maneira de 

estar no espaço, mudar a relação do corpo e do pensamento com a passagem urbana, 

mudar o modo de se relacionar com o outro. Nesse processo é possível ler uma nova 

cidade que “insinua-se em meio ao texto claro da cidade planejada” (CERTEAU, 1980, 

p.172). 

A percepção da cidade vai além da relação dos sentidos e do corpo com o espaço, ela 

também é composta pela perspectiva individual dos seus usuários. Cada ser é individual, 

e assim suas experiências também serão; a perspectiva de cada pessoa é formada pelas 

vivencias individuais de cada uma. Cada indivíduo agirá de uma maneira no espaço e, 

consequentemente – captará a mensagem dele de outro, ou seja, o perceberá e se 

relacionará de maneira singular.  

Ademais as experiências individuais, as experiências coletivas também influenciam nas 

percepções dos usuários da cidade (HISSA, 2012). Como ser social, as pessoas estão 

inseridas em grupos. Esses grupos são formados, geralmente, por consequência de 

características semelhantes ou convergência de valores ou interesses. Esses grupos 

criam imagens comuns do meio ambiente, ou seja, percepções que são globais – 

“imagens públicas” a determinado grupo de pessoas. (LYNCH, 1997). Assim, como cada 

pessoa diferente cria imagens diferentes da cidade, cada grupo diferente cria imagens 

diferentes. 

Apesar da prática da caminhada se dar de maneiras diferentes, existem três 

características entre elas que coincidem.  

A experiência urbana cotidiana pode se dar de maneiras bem diferentes, mas é possível 

se observar três características, ou propriedades, mais recorrentes nas experiências de 

errar pela cidade, e que estão diretamente relacionadas: as propriedades de se perder, da 

lentidão e da corporeidade (JACQUES, 2008, p.3). 
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Dentre essas características, Jacques evidencia na caminhada estética o ato de se 

perder. Se perder permite conhecer, experimentar e reconhecer; permite criar memórias. 

É preciso se perder para se encontrar.  

Ademais, o ato de se perder está diretamente relacionado com a lentidão. “Quando 

estamos perdidos, quase automaticamente passamos para um movimento de tipo lendo, 

em busca de outras referências espaço-temporais, mesmo se estivermos em meios 

rápidos” (JACQUES, 2008, p.4). Na lentidão é possível ampliar a visão, restringida pela 

velocidade da cidade contemporânea, e perceber, experimentar detalhes mais íntimos da 

cidade, como afirma Hissa: “a lentidão permite mais experimentação e, 

consequentemente, uma hipertrofia da visão, da imaginação e da criatividade” (2012, 

p.81). É desse modo, perdidos e lentos, buscando um meio de orientação que apuramos 

nossa percepção da cidade. “A incorporação [do espaço] acontece na maior parte das 

vezes quando se está perdido e em movimento lento” (JACQUES, 2008, p.4). 

Na busca por reorientação, é comum que se recorra à memória. As pessoas têm na 

memória, com suas particularidades, imagens diversas da cidade em que habitam. 

Experiência, memoria e percepção estão diretamente ligadas.  

Tenemos una capacidad innata para recordar e imaginar lugares. La percepción, la 

memoria y la imaginación están en constante interacción; el dominio de nuestro presente 

se funde con las imágenes de nuestra memoria y de nuestra fantasía. Continuamente 

construimos una ciudad inmensa de evocación y recuerdo, y todas las ciudades que 

hemos visitado son recinto de esa metrópolis mental (PALLASMAA, 2014, p.43). 

Assim, através das conexões, das relações estabelecidas entre corpo e espaço, a cidade 

fala com seus usuários e vice-versa, - se incorporam de maneira múltipla. No entanto, o 

modelo de cidade que é implantado desde o período moderno até o atual – a cidade da 

grande escalada, valorização da mobilidade automatizada, da velocidade – interfere na 

experiência da pequena escala, da escala do pedestre, restringindo a percepção e 

relação dos usuários e os espaços.  

A deriva urbana é contraponto a esse processo de restrição, é uma resistência à cidade 

dominada pela velocidade. Por meio dela se podem vivenciar os espaço, experimentar a 

cidade de perto; observar uma nova cidade, que surge pela incorporação do espaço pelo 

indivíduo, suas memórias, conceitos sociais e individuais, que o farão perceber o espaço 

de uma maneira singular. A cidade sai do visual e passa a fazer parte do corpo.   

centro histórico de aracaju 

Os centros históricos são os núcleos iniciais das cidades, foram a partir deles que, muitas 

vezes, as cidades começaram a se conformar. Eles simbolizam não só a história inicial 

das cidades, como também de sua população, e remete a acontecimentos que ajudaram 

a concretizar uma identidade local (NARDI, 2015). O Centro Histórico de Aracaju não 

fugiu muito dessa prática. Foi a partir dele, das dinâmicas funcionais nele instauradas, 

que a cidade realmente começa a se desenvolver. 
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A cidade de Aracaju sempre foi involucrada pelo ideal de modernidade desde o seu 

nascimento. Observa-se que desde sua instauração houve uma preocupação com a 

conformação da sua malha urbana para que fosse planejada e assim seguisse. Então, a 

cidade cresce em conformidade com o planejamento ortogonal do seu núcleo inicial, que 

hoje consolida o centro histórico da cidade. 

 

Figura 25: Delimitação do Centro Histórico de Aracaju. Fonte: Google Maps, 2017 / Modificada 

pela autora. 

O Centro Histórico de Aracaju passou por transformações morfológicas marcantes, que 

ditam a sociabilidade que acontece no seu espaço. De um processo de instaurações de 

mercados, novos meios de locomoção, tentativa de verticalização e diversificados pontos 

de lazer, serviços e comércios que movimentavam e movimentam a vida urbana da 

região, e até certa época da cidade, para a amenização da diversificação dos usos, 

desfiguração arquitetônica e espaços abandonados; e, em seguida, tentativa de vislumbre 

turístico. 

Apesar de todas essas transformações e do processo de deterioração, o centro histórico 

apresenta teor de identidade patrimonial local e ainda mantem pontos de comércio, 

serviços estabilizados e uma vida urbana ativa no período de funcionamento comercial. 

EXPERIÊNCIAS E PERCEPÇÕES 

Na prática das caminhas estéticas, analisou-se como um determinado grupo de pessoas 

se relacionou com o Centro Histórico de Aracaju. Como indivíduos diferentes traçaram 

caminhos particulares, mesmo com alguns trechos semelhantes, consequentes de uma 

visão social. Como foi presente a relação da memória e a orientação das pessoas quando 

não se tem uma rota a ser seguida. 
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Figura 26: Mapa das caminhadas de todos os participantes. Fonte: Google Maps, 2017 / 

Modificada pela autora. 

Ao analisar as caminhadas, é interessante perceber como os percursos caminhados 

foram traçados. Ao serem convidados para caminhar sem um roteiro pré-estabelecido, os 

participantes dessa caminhada recorreram às memórias que tinham sobre o espaço, ou 

de ambientes semelhantes ao estudado. A experiência, memória e percepção estão 

interligadas; o ser humano tem uma capacidade nata de recordar lugares, e é através da 

busca por orientação que a percepção ambiental se apura (JACQUES, 2008; 

PALLASMAA, 2014). 

A maioria das caminhadas começou acanhada, com a intenção do caminhante de saber 

como estavam determinados lugares ou edifícios que reconheciam no centro e logo, no 

caminho desses, identificava outro edifício e espaço ao qual tinham memórias 

relacionadas. No processo de se perderem, as pessoas usaram a memória para se 

orientarem e traçar seus caminhos. “Então, eu gosto dessa rua [Rua Pacatuba] porque ela 

me lembra de um pouco minha infância, quando eu vinha pra cá para o trabalho da minha 

mãe, que trabalhava por aqui...” (EVANGELISTA, L. 2018).  

As pessoas tem a necessidade de identificar o ambiente e se localizarem nele. Esse 

reconhecimento de marcos importante e vias, como o agrupamento deles em um modelo 

geral, são identificados por Lynch (1997) como a legibilidade do ambiente. 
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Isso ocorreu, inclusive, no caso de Cecilia, a participante argentina, que não tinha 

memórias relacionadas a região estudada. Ela utilizou as memórias de lugares com as 

mesmas características, ou semelhantes, do local para criar expectativas sobre o que 

encontraria no trajeto percorrido, andando em direção ao que acreditava ser. “Se parece a 

el edifico de economía, de Hacienda de Argentina. Parecido con los colores y todo... Mas 

en Argentina, algo así, de esa época, de los 50” (STUART, 2018). 

No Centro Histórico, a relação de altura das edificações, a maioria possui uma escala 

considerada baixa, mantem uma relação direta com o pedestre. Em alguns casos, os 

altos edifícios que possuem um uso misto, ainda conseguem interagir com o transeunte 

através do térreo. No entanto, os outros edifícios altos, inclusive a parte mais elevada dos 

edifícios de uso misto, mantem um distanciamento do pedestre, não estabelecendo uma 

relação. Quanto mais alto o edifício, mais difícil o contato visual, interferindo na relação 

desse com o transeunte, que necessita se afastar caso queira visualizar a edificação 

(GEHL, 2015). 

Durante a caminhada estética, percebeu-se que, em algumas experiências, os grandes 

edifícios chamaram a atenção dos participantes, desprendendo-as do entorno local. No 

entanto, o contato estabelecido entre o participante e a edificação era visual e superficial, 

não se estabelecia uma interação com a edificação, com o interior dela 

Em outras experiências, os participantes percebem os edifícios a distância, mas quando 

se aproximam, o esquecem ou precisam se afastar – cruzar a rua, como ocorreu em 

alguns casos- para poder observa-lo. “Nós vamos atravessar pra lá, a Praça General 

Valadão... Você vê um contraste, aqui é o prédio [Hotel Palace]” (MACHADO, 2018). 

 

Figura 27. Edifícios altos do Centro Histórico, percebidos nas experiências. Fonte: Acervo pessoal. 

A A cidade contemporânea é considerada a cidade da média e grande escala. Criam-se 

grandes vias para circulação e acomodação veicular, rodeadas de altas edificações; as 

cidades foram moldadas para a proporção veicular (GEHL, 2015). Nessa construção de 

cidade, muitas vezes, a pequena escala, a do pedestre, é negligenciada. Esse modelo de 

cidade inibe a presença do pedestre no espaço, interfere na interação do usuário com o 

meio (AMARA, 2016). 

É interessante analisar como a escala das cidades, e vários outros aspectos, 

principalmente como se interage com elas, estão interligados a mobilidade automatizada. 

Logo no começo das experiências, como todos os entrevistados se dirigiram ao centro de 

carro, o local de início da maioria das caminhas foram determinados pelo automóvel e a 
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facilidade de estacioná-lo. Assim como os participantes das experiências, outros usuários 

do centro também têm essa preocupação, que se constata através da grande quantidade 

de estacionamentos, públicos e privativos, percebidos na região pelos participantes. 

Analisou-se, através das experiências, como a questão do automóvel influencia na 

constituição dos espaços que são construídos - ou destruídos, em alguns casos – em 

detrimento dessa locomoção motorizada, sobretudo o automóvel. “Virou mais local para 

estacionamento os locais históricos. [...] Mas hoje, o espaço tá sendo mais aproveitado 

mais para estacionamento. Aquela área ali, fatalmente, vai ser estacionamento” (SOUZA, 

2018). Dessa forma, percebe-se como os espaços foram, e ainda são, moldados em 

detrimento do automóvel – e as vezes, até as percepções. Quanto mais carros tomam as 

ruas, mais espaços são criados para eles, e para estaciona-los (GEHL, 2015). 

Y también se ve muchos estacionamientos, asín que eso da una sensación de que… 

Es una parte más movida da ciudad. Bien, sí se nota que ese es el centro de movimiento. 

Hay muchos estacionamientos para motos, todos los bancos están cerca, y están justo 

los bancos en frete a la parte judicial (STUART, 2018, grifo nosso). 

No depoimento acima de Stuart (2018), fica clara a interferência da mobilidade 

motorizada, que aparece através dos espaços para estaciona-las, na percepção sobre o 

ambiente; como o padrão de cidade criada para o automóvel influencia na visão e 

interação do pedestre com o espaço. A participante teve a impressão de que o espaço 

estaria mais movimentado pela quantidade de automotores estacionados no local, 

influenciando na percepção dela sobre o espaço. 

A percepção na grande escala se diferencia da pequena escala. Na escala da velocidade, 

do automóvel, a cidade e seus elementos são observados de uma maneira distorcida e 

rasa, não se vive não se sente (GEHL, 2015). Na pequena escala na escala lenta, podem-

se apreciar os detalhes dos espaços, senti-los e vivencia-los.  

Isso fica claro na percepção de um dos participantes, quando ele diz, durante a 

caminhada estética, que estava percebendo a Ponte do Imperador (Figura 5) de maneira 

diferente a qual ele percebia quando passa por ela conduzindo um veículo. “E aqui tem a 

vista da ponte, também. Legal a vista da ponte daqui. Porque é interessante, eu não 

costumo caminhar por aqui, então, a gente sempre vê a ponte mais distante, ou passando 

de carro” (EVANGELISTA, L. 2018).  

O rápido movimento da mobilidade motorizada distancia a interação entre corpo e espaço; 

a cidade deixa de ser um ambiente vivenciado e passa o cenário visual, onde as imagens 

são destorcidas e os detalhes não captados (PALLASMAA, 2014). 
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Figura 28: Ponte do Imperador. Fonte: Acervo pessoal. 

A negligência com o pedestre se percebeu, também, nas calçadas, as vias de 

transeuntes. A valorização da escala do automóvel resultou na deterioração das 

condições dos espaços para os pedestres; as calçadas foram estreitadas e obstruídas por 

placas, postes e outros elementos que “não poderiam” obstruir a via veicular (GEHL, 

2015). No Centro Histórico, alguns entrevistados perceberam o desmantelo e as 

condições não propicias ao caminhar das calçadas, principalmente para pessoas com 

dificuldade de locomoção. 

Um pouquinho de descaso com o passeio, com a calçada, algumas calçadas com 

buracos, deterioradas. [...] ele [o Centro Histórico] não é acolhedor, por causa do acesso 

pra ele que é difícil, as próprias calçadas, a locomoção nele é difícil. Falando em 

calçadas, calçadas estreitas, calçadas quebradas (EVANGELISTA, L. 2018). 

As imagens abaixo mostram algumas calçadas do Centro, nas quais se percebe a falta de 

atenção com o pedestre. Calçadas esburacadas, inclusive na parte dos calçadões, e 

estreitadas por postes, placas e carros, gerando uma instabilidade ao caminhar, como 

descrito por alguns participantes. 

 

Figura 29: Algumas calçadas do Centro Histórico de Aracaju. Fonte: Acervo pessoal. 
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Calçadas que oferecem dificuldade de locomoção e não propiciam o encontro, fogem da 

sua finalidade (AMARA, 2016). As calçadas estreitas, esburacadas e, às vezes, sujas do 

centro causaram a sensação de desconforto e dificultaram o caminhar dos participantes, e 

consequentemente o encontro. “Las ruitas [as calçadas] de ese lado son un poquito más 

complicadas. Porque están desniveladas, creo que lo causa los árboles. Y a parte están 

mucho más sucios que la del otro lado” (STUART, 2018).  

Ademais o descuido com o passeio, o estreitamento deles e a falta de limpeza, em alguns 

trechos, a falta de abrigo, tanto em relação ao sol quanto outras intempéries, e a falta de 

espaços para se parar e desfrutar o ambiente foram percebidos por alguns participantes. 

Esses também são aspectos que afastam os pedestres do espaço, interferindo na relação 

entre eles. A falta desses espaços era, inclusive, mais gritante nas vias de tráfego 

exclusivo para pedestre, no caso, os calçadões. “Aqui você não vê, nesse calçadão você 

não vê um restaurante, tá vendo? Lanchonete, também... Deveria ter uma lanchonete. 

Assim, às vezes, a pessoa quer sentar e tomar um lanche, tomar uma água, um suco” 

(MELO, 2018). 

Para a cidade ter vida, não basta que as pessoas caminhem por um curto período de 

tempo, é preciso que os usuários permaneçam no espaço, e para isso são necessárias 

atividades de permanência, como um café de calçada, ou seja, um ambiente que não se 

restringe ao limite da edificação (GEHL, 2015). 

A gente caminhou entre duas grandes praças, entre a praça Camerino e a praça Fausto 

Cardoso, então, fora essas duas grandes praças não tinha nenhum ponto a mais de 

parada, bancos para as pessoas sentarem, a locomoção no trajeto é complicada. O clima 

hoje [19 de abril de 2018] até que tá agradável, hoje não tá tão quente em Aracaju, está 

um clima um pouco nublado, está uma brisa, mas mesmo assim, aqui faz um sol muito 

forte, então a gente sempre procura andar pela sombra. E as ruas não são muito 

arborizadas. Na verdade, as ruas não são nada arborizadas aqui no centro. Como eu 

falei, fora o local das duas grandes praças, não tinha mais nenhum ponto de parada 

(EVANGELISTA, L. 2018). 

Para alguns participantes, como exemplificado na citação acima, faltam mais espaços que 

os façam querer estar e permanecer no centro. Espaços agradáveis aos pedestre podem 

atrai-los a permanecer nos ambientes, podem estabelecer uma vivência do espaço 

(AMARA, 2016). 

Mesmo sabendo que o uso do solo não faz parte da morfologia urbana, é relevante 

observar como esse altera a morfologia da urbe a ponto de impactar na relação dos 

usuários com o espaço urbano. Durante as caminhadas, alguns participantes se sentiram 

repelidos em trechos dos calçadões que se apresentavam estritamente comerciais, pois 

estes, no momento, não estavam interessados em consumir esse comércio. “Imagino que 

no vaya a ver mucho; como que va ser lojas pequeñas, más comerciales […] Porque 

quiero volver para la parte histórica. Veo que acá es como más comercial, como compra 

de ropa” (STUART, 2018). 
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No entanto, outros participantes foram atraídos pelo comércio, como no caso da 

participante Andréa, que durante a caminhada buscou encontrar um determinado 

estabelecimento com fins comerciais. 

Durante as experiências, alguns participantes observaram que o fluxo de pedestres se 

intensificava ou diminuía, em alguns trechos dos calçadões, de acordo com o comércio 

existente. Nos trechos nos quais existia uma maior concentração de lojas de grande 

porte, também havia uma maior concentração de pessoas caminhando, fazendo com que 

alguns participantes evitassem passar por esses locais. Já nos trechos onde o fluxo de 

pedestre diminuía, percebeu-se a presença de lojas locais e de pequeno e médio porte. 

À esquerda do calçadão João Pessoa. Onde você vê que tem óticas e lojas de roupas. E 

calçados também, né? Aí tem a Riachuelo, a C&A, lojas grandes, né? É bem 

movimentado. Eu não gosto de muita muvuca. [...] Aqui, é [muito apertado]. Porque têm 

mais lojas, né? E é o cruzamento dos dois calçadões, Rua Laranjeiras e São Cristóvão. 

Calor! E eu acho que esse aqui tem mais movimento porque é o que tem mais lojas 

maiores, de maior porte (MELO, 2018). 

Para uma caminha confortável é preciso que haja espaço para caminhar sem muitas 

interrupções ou obstáculos, é preciso que haja distância e se possa manter um ritmo 

aceitável (GEHL, 2015). A concentração exacerbada de pessoas em um mesmo local, 

como no trecho do Calçadão da Rua João Pessoas citado acima por Melo (2018), pode 

gerar uma sensação de desconforto, e ao invés de atrair as pessoas para o ambiente, 

repeli-las. “[...] é ruim ter um monte de gente se apertando, se batendo. É bom ter espaço 

pra caminhar, tranquilo” (EVANGELISTA, L. 2018).  

O modelo de cidade produzido não foi pensado para os pedestres; nem as vias de uso 

exclusivo para transeunte. Segundo ele, essas vias são voltadas para o comércio e não 

para o pedestre. O interesse de fazer o usuário caminhar em um corredor estritamente 

comercial está relacionado com o fluxo de capital e não com a interação entre o corpo e 

cidade. Faltam vias restritas para pedestres voltadas para exposição cultural, para 

serviços, espaços para parar, tomar um café, ou incluso para não fazer nada (AMARA, 

2016). 

Todavia, constatou-se, durante as caminhadas, que o Centro Histórico de Aracaju ainda é 

uma região que se encontra uma considerável quantidade de pessoas caminhando, em 

detrimento do comércio e serviços existentes na localidade.  

Entretanto, quando o “comércio” fecha, o fluxo de pedestres na região reduz 

drasticamente. Alguns dos participantes relacionaram isso a falta de elementos atrativos, 

de “motivação” para uso constante desse espaço. “[Gosto de] sair do centro. Dá aquela 

sensação de alívio, já resolvi tudo. Vou voltar pra casa agora, calor infernal, um monte de 

gente” (EVANGELISTA, L. 2018). 

Porque vocês, bem jovens... essa turma que gosta de shopping, não gosta, não conhece 

muita coisa do centro. Eu digo pelos sobrinhos [...] Até as preferências... Quer queira, 
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quer não, o shopping há uma maior oportunidade de encontros, de tudo. Aqui o centro, 

como diz meu pai e minha mãe, só vem quem têm negócios (MACHADO, 2018). 

No decorrer das caminhadas, um desconforto térmico foi relatado pela maioria dos 

participantes. Esse desconforto se demonstrou, também, através das constantes buscas 

por sombras para se caminhar que se acentuavam nos trechos sem, ou com pouca, 

arborização. “Mas saímos do Sol, né? [...] Vamos sair do Sol” (MELO, 2018). “Vamos 

passar pra sombra ali” (SOUZA, 2018). Nessas ruas sem arborização, os participantes 

buscavam se abrigar na sombra projetada pelas marquises37 das lojas.  

A imagem a seguir mostra que a maioria dos usuários do centro busca caminhar na 

sombra, na tentativa de se proteger do Sol intenso da região. 

 

Figura 30: Busca por sombra. Fonte: Acervo pessoal. 

O clima é um dos elementos importantes para o conforto e bem-estar no espaço urbano 

(GEHL, 2015). Em lugares com temperaturas elevadas, como Aracaju, a falta de sombras 

e elementos catalisadores de ventos, como arborização, transformam o ambiente 

desagradável termicamente, dificultando a permanência e o desfrute do local. Com 

arborização consistente e proporção morfologia, alcança-se alterar o microclima de um 

ambiente, tornando-o termicamente propício para o estar, permanecer e desfrutar do 

espaço.  

Nota-se isso nas percepções de um dos caminhantes, que durante a caminha sempre 

procurou por sombra e se proteger do Sol: “Porque a gente está procurando mais sombra. 

E aqui desse lado tem mais sombra [...] Vamos para sombra porque o sol está forte [...] 

Porque o lado esquerdo tem sombra” (EVANGELISTA, L. 2018). 

No entanto, quando esse participante se sentou em um lugar bem arborizado na Praça 

Fausto Cardoso, em frente ao Rio Sergipe, afirmou que o dia estava nublado, pois era a 

sensação térmica que aquele microclima proporcionava.  “O clima hoje [19 de abril de 

2018] até que tá agradável, hoje não tá tão quente em Aracaju, está um clima um pouco 

nublado, está uma brisa, mas mesmo assim, aqui faz um sol muito forte, então a gente 

sempre procura andar pela sombra” (EVANGELISTA, 2018). 

                                                           
37 Cobertura em balanço, na fachada de edifícios, com a lateralmente aberta, para proteger da chuva e do 

sol. 
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As expectativas de encontrar o local com uma grande movimentação de pessoas, 

comércio e serviços em toda a região, e algo interessante na beira do Rio Sergipe foram 

desfeitas; as sensações e percepções foram diferentes. Para alguns participantes, a 

localidade se encontrava com pouca movimentação, fato que não se esperava. “Eu estou 

impressionado com a tranquilidade que tá o centro da cidade, no meio da semana, às 

duas horas da tarde” (EVANGELISTA, L. 2018). Observou-se uma grande quantidade de 

estabelecimentos fechados. “[...] o centro tá um pouco decaído, muitas casas 

[estabelecimentos com placas de] alugam ou vendem-se” (MACHADO, 2018). 

Principalmente no espaço em frente ao rio e a falta de movimentação nesse trecho: “En 

otra ciudad que estuve, la calle sobre el rio tendría mucho movimiento comercial. Pero 

acá esta como… es una pena, porque los edificios son lindos. Deberían ser un centro, 

como para hacer algo comercial” (STUART, 2018).  

Outra expectativa que se tinha, e que também se desfez, era em relação a dificuldade de 

estacionar na região. Entretanto, encontrou-se uma grande quantidade de 

estacionamentos públicos e, principalmente, privativos. “Têm vários estacionamentos 

privados na rua, o que dá ideia da dificuldade de estacionar por aqui. [...] Apesar que hoje 

está bem tranquilo, tem até uma quantidade razoável de vagas na própria rua” 

(EVANGELISTA, L. 2018). 

Na caminhada estética não se pode, mudar a urbe propriamente dita; porém, durante ela, 

pode-se mudar a maneira com que o corpo se relaciona com o espaço (AMARA, 2016). 

Durante as práticas das caminhadas, verificou-se que os participantes tinham uma 

imagem pré-estabelecida do que encontrariam no ambiente ao qual se dirigiam, 

principalmente no caso das pessoas que já tiveram experiências anteriores com esse 

espaço.  

As expectativas de encontrar o local com uma grande movimentação de pessoas, 

comércio e serviços em toda a região, e alguma atividade interessante na beira do Rio 

Sergipe foram desfeitas; as sensações e percepções foram diferentes. Para alguns 

participantes, a localidade se encontrava com pouca movimentação, fato que não se 

esperava. “Eu estou impressionado com a tranquilidade que tá o centro da cidade, no 

meio da semana, às duas horas da tarde” (EVANGELISTA, L. 2018). Outros participantes 

repararam que havia uma grande quantidade de estabelecimentos fechados. “[...] o centro 

tá um pouco decaído, muitas casas [estabelecimentos com placas de] alugam ou 

vendem-se” (MACHADO, 2018). Principalmente no espaço em frente ao rio e a falta de 

movimentação nesse trecho: “En otra ciudad que estuve, la calle sobre el rio tendría 

mucho movimiento comercial. Pero acá esta como… es una pena, porque los edificios 

son lindos. Deberían ser un centro, como para hacer algo comercial” (STUART, 2018).  

Outra expectativa que se tinha, e que também se desfez, era em relação a dificuldade de 

estacionar na região. Entretanto, encontrou-se uma grande quantidade de 

estacionamentos públicos e, principalmente, privativos. “Têm vários estacionamentos 

privados na rua, o que dá ideia da dificuldade de estacionar por aqui. [...] Apesar que hoje 

está bem tranquilo, tem até uma quantidade razoável de vagas na própria rua” 

(EVANGELISTA, L. 2018). 
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Assim, percebeu-se que durante a caminhada estética, ao se modificar a maneira de estar 

no Centro, de se caminhar por ele, os participantes mudaram também as percepções que 

tinham sobre o ambiente. Nas experiências das caminhadas, os espaços percorridos 

foram visto com calma, foram apreciados e, inclusive, recordados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Esse trabalho teve o propósito de entender, através da experiência do caminhar à deriva, 

como a morfologia urbana interfere na percepção do pedestre no Centro Histórico de 

Aracaju. Com esse objetivo, a pesquisa se estruturou de maneira a compreender, 

primeiramente, por meio de bibliografias, o processo de conformação morfológica das 

cidades, a relação delas com os seus usuários, e a constituição do espaço estudado. Em 

seguida, buscou-se compreender, por meio de experiências urbanas com um determinado 

grupo de pessoas, a relação e percepção do pedestre sobre a região estudada, quando 

se caminha à deriva por ela. 

As experiências urbanas analisadas, com base nas ideias estabelecidas na parte teórica, 

apontaram para a confirmação das hipóteses levantadas por esse trabalho. Através delas 

se pode perceber que a morfologia urbana atrai o caminhante por determinados 

caminhos, ou repelindo-o de alguns espaços, apesar de, ás vezes, o fator memória ser 

mais forte. 

Por meio das experiências se percebeu, também, que a maneira de estar no espaço 

interfere na relação e percepção desses. Ao caminhar, a princípio, sem um destino pré-

definido, proporcionou aos caminhantes a liberdade de desfrutar os ambientes 

percorridos. Conceitos prévios que se estabeleceram do local por visitas anteriores foram 

revistos. Locais não notados e reflexões antes não feitas foram percebidas; viu-se o 

espaço de outra maneira. 

Ademais isso, as caminhadas estéticas apontaram para uma fragilidade na relação e 

percepção dos usuários do Centro Histórico de Aracaju e esse local. Sentiu-se falta de 

mais lugares que favorecessem o caminhar e que proporcionassem a pausa. Muitos 

foram os ambientes que o caminhar era dificultado e desagradável; alguns passeios 

esburacados, estreitos, sujos e não arborizados, rodeados por estabelecimentos 

abandonados tonaram desacolhedor o caminhar.  

Contudo, observou-se que mesmo com o corpo se sentindo repelido desses espaços, a 

percepção do caminhante, já acostumada a essa situações de desvalorização da 

pequena escala, a região estudada ainda matem um considerável fluxo de caminhantes, 

comparado a outros espaços da cidade, mesmo que seja restrito ao fluxo de capital e seu 

horário comercial. 

É intrigante imaginar o quão se está acostumado com a priorização da grande escala ante 

a pequena, que o desleixo com essa não é mais tão espantoso. Os pedestres se 

acostumaram com os modelos de cidades não pensados para eles, desproporcionais a 

sua escala. Por conseguinte, o espaço é percebido superficialmente e as relações entre o 

corpo e o ambiente são frágeis. 
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ÁREA TEMÁTICA: 

(x) 1.Morfologia Urbana ( ) 2.Cartografia Urbana ( ) 3.Teoria Urbana ( ) 4.Mulher e cidade 

RESUMO: 

A revisão dos Planos Diretores Municipais sob as diretrizes do Estatuto da Cidade tem qualificado 
a urbanização dos municípios brasileiros. A legislação é reconhecida por tentativas de inovação 
na produção do território e na democratização dos espaços da cidade. Este trabalho objetiva 
pesquisar a revisão do Plano Diretor do Município de Passo Fundo/RS e pontuando a nova 
legislação, identificar aspectos de sustentabilidade incorporados à carta e sua materialização no 
espaço urbano. Como metodologia analisa, compara e registra transformações na legislação 
municipal, na cartografia e na paisagem urbana. Conclui abordando que a implementação da 
legislação sobre o território, contribui para municípios e espaços urbanos mais democráticos e 
sustentáveis. 
 

PALAVRAS-CHAVE: plano diretor; estatuto da cidade; morfologia urbana e sustentabilidade 

 
 

ABSTRACT: 
 
A review of the Master Plans under the guidelines of the City Statute has qualified the urbanization 
in Brazilian towns. Legislation is recognized by attempts of innovation in the production of the 
territory and in the democratization of spaces in the city. Therefore, the objetive of this work is to 
research the review of the Master Plan of Passo Fundo/RS and, featuring the new legislation, 
identifying aspects of sustainability incorporated into the letter and its materialization. As 
methodology, it analyzes, compares and records changes in the legislation, cartography and urban 
landscape.  It concludes approaching that the legislation implementation upon the territory 
contributes to more democratic and sustainable urban spaces and towns.  
 

KEYWORDS: master plan; city statute; urban morphology and sustainability  
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INTRODUÇÃO 

O planejamento municipal através da legislação urbana e dos planos diretores revela-se 

importante ferramenta na ordenação e apropriação do território. Os regramentos 

propostos sob a influência do Estatuto da Cidade (2001) trazem avanços na 

democratização do planejamento, na sua materialização e na sustentabilidade dos 

municípios. Como instrumento de planejamento, de legislação e de organização da 

intervenção urbana, os planos diretores municipais apresentam e viabilizam novos 

paradigmas de renovação urbana em áreas centrais consolidadas e de expansão 

regulamentada em áreas periféricas e fragilizadas.  

OBJETIVOS  

O trabalho tem como objetivo geral analisar o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado 

do Município de Passo Fundo – o PDDI, legislação reelaborado em 2006, verificando se 

esta, realizada através de revisão do Plano Diretor de 1984, e após a promulgação do 

Estatuto da Cidade (2001) apresenta em seu planejamento, avanços relativos à 

sustentabilidade municipal. Como objetivos específicos, define e compara indicativos que 

abordem a justiça social através de zoneamentos de uso do solo e de preservação 

ambiental, verificando em levantamento de campo, se a legislação proposta está sendo 

implementada. 

METODOLOGIA: SELECIONANDO E COMPARANDO PARÂMETROS DE 

PLANEJAMENTO E DE SUSTENTABILIDADE  

Para realizar a pesquisa utilizou-se como metodologia, a identificação de parâmetros de 

sustentabilidade para depois comparar sua proposição em ambos os planos, verificando 

sua implantação no território municipal. Em relação a parâmetros de sustentabilidade 

urbana, os Indicadores Comuns Europeus para a Sustentabilidade Local (European 

Communities, 2001) exploram o tema: 1) satisfação dos cidadãos com a comunidade 

local, 2) contribuição local à mudança no clima global, 3) mobilidade local e transporte, 4) 

acessibilidade às áreas verdes e serviços 5) qualidade do ar, 6) deslocamento casa – 

escola para crianças, 7) gestão sustentável de autoridades e empresas, 8) poluição 

acústica, 9) uso sustentável do território, 10) produtos sustentáveis.  

De acordo com Andrade (2005), foram identificados princípios de sustentabilidade 

associados à morfologia urbana e que vêm sendo observados nas políticas de 

ordenamento territorial e planejamento urbano das cidades europeias, entre eles: 1) 

equilíbrio entre desenvolvimento urbano e conservação do solo agrícola, florestal, e de 

áreas verdes para lazer, 2) conservação do solo, dos ecossistemas e dos entornos 

naturais; 3) mescla de funções urbanas e equilíbrio entre habitação/trabalho; 4) 

diversidade social nos bairros e nos edifícios; 5) controle dos deslocamentos e do tráfego 

rodado; 6) proteção do ar e da água; 7) redução de moléstias causadas pelo ruído; 8) 

gestão dos resíduos; e 9) preservação dos conjuntos urbanos de interesse e do 

patrimônio imobiliário.  
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Scussel (2007) coloca que analisando os princípios de sustentabilidade, verifica-se que os 

padrões urbanísticos sempre estiveram presentes enquanto diretrizes formadoras do 

espaço das cidades. Jacobs (1967) já abordava que uma forma de sustentar viva e 

saudável a estrutura urbana é manter sua diversidade. O bairro deve cumprir mais que 

uma função primária, não podendo especializar-se. A maioria das quadras deve ser curta, 

com ruas frequentes, oportunizando a dobra de esquinas. Da mesma forma, o bairro deve 

mesclar edifícios de idade e condições variadas e ser suficientemente denso, 

independentemente da hora do dia, sem áreas vazias e desprovidas de animação urbana.   

Entendemos então, como um dos aspectos da cidade sustentável, aquele que bem 

distribui os serviços e equipamentos, promovendo a diversificação urbana. É neste 

sentido que o plano diretor deve contribuir, buscando cumprir seu instrumento de 

orientação da expansão e renovação urbana, na gestão dos investimentos e na 

diversificação do uso do solo. Nesse trabalho, como indicadores de sustentabilidade 

urbana, exploramos o planejamento que contemple zoneamento equilibrado entre 

desenvolvimento urbano e conservação do solo dedicado às atividades agrícolas, 

florestais e de lazer. A existência de centralidades e subcentralidades urbanas, que 

democratizam a acessibilidade e racionalizam deslocamentos, os zoneamentos 

diversificados de uso do solo e os índices urbanísticos que permitam a permeabilidade da 

água, do ar e do sol no tecido urbano.  

 

 Zoneamento de uso do solo  

Para Deák (2017), o uso do solo corresponde ao conjunto de atividades realizadas pela 

sociedade sobre a aglomeração urbana assentada em localizações individuais 

combinadas com padrões ou tipos de assentamento. Para o autor, o “uso do solo é uma 

combinação de um tipo de uso (atividade) e de um tipo de assentamento (edificação). Del 

Rio (1990) coloca que o uso do solo trata de tipos de funções e intensidades de utilização 

do solo nas edificações. O autor afirma que a variedade e a mistura de funções 

compatíveis entre si e sua utilização nas 24 horas do dia, com densidades compatíveis, 

pode gerar áreas urbanas com vitalidade, postura diversa daquela preconizada pelo 

Movimento Moderno, em sua proposição de rigidez de usos, a monofuncionalidade de 

setores urbanos.  

De acordo com o ITDP (2014), a combinação equilibrada entre usos e atividades 

complementares como uso residencial e comercial numa mesma edificação, promove 

espaços urbanos com mais vitalidade, trazendo sensação de segurança, atraindo 

pedestres e ciclistas, atraindo vida. O uso misto reduz a natureza pendular dos 

deslocamentos casa-trabalho-casa, diminuindo consumo de energia, moradias de 

diferentes custos permitem que trabalhadores morem mais perto do trabalho evitando a 

dependência do transporte e de energia. 

Numa revisão dos zoneamentos de usos urbanos, compreendemos que a 

multifuncionalidade do uso do solo, planejada de forma adequada em uma mistura de 
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usos utilizados 24 horas por dia, tornam a cidade mais sustentável. Isto se dá por utilizar-

se a custosa infraestrutura urbana em todas as horas do dia, atraindo pessoas, evitando 

deslocamentos veiculares, promovendo a segurança e facilitando a mobilidade a pé e em 

ciclovias. Os multiusos urbanos também promovem a construção de lugares, a vivência 

dos espaços abertos, dos jogos e diversões ao ar livre. 

 

Centralidades e subcentralidades urbanas 

 Para Villaça (1998) são os centros e subcentros (existentes e incentivados), na área 

urbana do município e que fazem parte da estrutura da cidade. Os centros e subcentros 

são entendidos como zonas de oferta bem distribuídas das facilidades urbanas, definidas 

pelo zoneamento do uso do solo, que atendem à comunidade nas necessidades básicas 

de trabalho, educação, comércio, serviços, transporte e lazer, democratizando o acesso 

aos benefícios urbanos e diminuindo a necessidade de deslocamentos onerosos e de 

consumo de energia. Cidades mais sustentáveis disponibilizam a seus moradores uma 

diversidade de centros urbanos, criando lugares e atraindo usos diferenciados, que 

atendem à população, contribuindo para deslocamentos racionais com a preservação de 

tempo e energia.  

 

Os Índices urbanísticos 

São parâmetros norteadores e permissíveis da forma da construção e densidade urbana. 

De acordo com Freitas e Lombardo (2007), estudos sobre planejamento ambiental trazem 

novos paradigmas para o desenvolvimento sustentável. Ressaltam que usos e ocupação 

do solo induzem a diferentes condições de conforto ambiental, quando altas temperaturas 

são verificadas em áreas com crescimento vertical intenso, densidade demográfica 

excessiva e pouca quantidade de vegetação. Conforme Edwards (2004), o papel que 

desempenham edifícios e cidades é fundamental na concepção do desenvolvimento 

sustentável. Permitem, quando propostos adequadamente, a utilização máxima da 

infraestrutura ofertada, otimizando redes em função da monofuncionalidade sazonal ou 

por baixa demanda. A ótima utilização dos insumos e redes disponíveis contribui para 

uma gestão qualificada, para a racionalização de custos e de investimentos municipais, 

liberando valores a serem investidos em áreas fragilizadas ou na extensão de 

equipamentos públicos para toda a população. 

 

O planejamento municipal como estudo de caso  

O estudo de caso dá-se em Passo Fundo, município pólo ao norte do Rio Grande do Sul, 

com 200.000 habitantes. Como importante centro biomédico e estudantil no sul do país 

desenvolveu-se através da agroindústria e da prestação de serviços, destacando-se como 

importante entroncamento rodoferroviário entre São Paulo e Buenos Aires (Quadro 1).  
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Quadro 1: Localização da cidade de Passo Fundo /RS/BR e América Latina 

Fonte: Wikipedia; blogoosfero.cc/ipea 

A cidade recebeu seu primeiro plano de diretrizes urbanas em 1919, realizado por 

Saturnino de Brito focando o saneamento urbano através de infraestrutura sanitária, 

tratamento e abastecimento de água, além de diretrizes de embelezamento e de 

expansão urbana (GOSCH, 2002). Em 1953, seu primeiro plano diretor, orientou o 

crescimento da cidade, localizando equipamentos coletivos no centro urbano que já 

ocupava 1.400 ha, sendo 80 deles na área central, mais adensada.  

Em 1984, foi elaborado o II Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (II PDDU), projeto 

que além de procurar conter a urbanização entre as vias perimetrais sul e leste, incentivou 

o adensamento e verticalização da área central, reforçando uma condição já existente no 

plano de 1953. Essa tendência significou para Tedesco et al. (2007), uma alteração no 

valor do solo no centro da cidade, estabelecendo altas taxas de ocupação e índices de 

aproveitamento. O impacto deste zoneamento de índices pode ser avaliado através do 

volume da construção civil realizada no período de 1980-1999, quando foram construídos 

cerca de três milhões de metros quadrados, aproximadamente 16.000 pavimentos. Nesse 

período, a cidade ganhou nova escala e o edifício de apartamentos consolidou-se como 

padrão para a vida moderna do passo-fundense. Para Sobarzo (2010, p. 92),  
 

“Essa tendência à concentração da verticalização no centro foi incentivada pelo II Plano 

Diretor de Desenvolvimento Urbano (II PDDU) de 1984, respondendo a interesses públicos 

e privados. O interesse do poder público era dar a cidade uma imagem de grande centro 

urbano. Já os interesses privados centravam-se na possibilidade de estimular a construção 

e os negócios imobiliários. Assim, o plano significou uma alteração no valor do solo do 

centro, estabelecendo altas taxas de ocupação e índices de aproveitamento. (...) pode ser 

exemplificada pela não obrigatoriedade dos recuos entre as construções e a dispensa de 

vagas de estacionamento para apartamentos tipo quitinete e um dormitório”. 

No início do século XXI, a área urbana de Passo Fundo encontra-se parcialmente contida 

pelas avenidas perimetrais que a contornam, evitando que o tráfego pesado adentre seu 

espaço urbano. A cidade está estruturada no sentido leste - oeste pela Avenida Brasil e 

no sentido norte–sul pelas avenidas Sete de Setembro e Presidente Vargas, sendo o 

cruzamento destas avenidas, a área central e verticalizada da cidade. No espaço central, 

localiza-se maior número de equipamentos, as instituições que coordenam e polarizam 

toda região, as melhores facilidades, as áreas de lazer e recreação. No entorno do centro, 
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acomodam-se bairros e loteamentos, costurados de forma desencontrada, formando um 

tecido de áreas em adensamento permeadas por áreas vazias. Reproduzindo cidades 

maiores, a periferia é rarefeita, com loteamentos habitacionais carentes, não havendo 

equipamentos adequados ou suficientes para educação, esporte, cultura e recreação. 

Paralelamente à verticalização da área central, ocorreu o processo de expansão urbana 

em loteamentos populares. Nos anos de 1980 e 1999 foram aprovados 38 novos 

loteamentos pela Prefeitura, somando área de 2.401.052 metros quadrados, sendo 

oferecidos 5.177 lotes para atender a demanda da população originalmente rural. Esta 

expansão urbana, autorizada pelo poder público, formou periferia desprovida de 

infraestrutura adequada, sem saneamento básico e integração com o centro urbano 

consolidado (GOSCH, 2005). Constatou-se que o PDDU de 1984, ao incentivar a 

concentração e densificação urbana, criou também, nesta renovação edilícia, vários 

conflitos no centro da cidade. Verificou-se a degradação ambiental e o sombreamento 

urbano trazido pela verticalização, o aumento dos riscos nas áreas de abastecimento em 

função do adensamento populacional na área central, a poluição orgânica, e a 

contaminação do rio Passo Fundo pelo esgoto doméstico e pluvial sem o devido 

tratamento e proteção ambiental (Quadro 2). 

 

  

Quadro 2: Distritos do Município de Passo Fundo e PDDU – 1984  

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO (2014); GELPI, A. et al. (2012)  

ANALISANDO O PLANEJAMENTO E A SUSTENTABILIDADE 

Para Villaça (1998) “a década de 1990 foi o fim de um período na história do 

planejamento urbano brasileiro, porque marca o início do processo de politização, fruto do 

avanço da consciência e organização populares. Esta politização ficou clara nas 

metodologias de elaboração e dos conteúdos de alguns planos até os debates travados, 

nos legislativos e fora deles, em várias cidades importantes do país”. Mas conforme o 

autor, no Brasil, os planos diretores têm histórico duvidoso. Quando passaram a ser 

elaborados no país, a partir dos anos 1960, em sua maioria, não atingiram os objetivos a 

que se propuseram. Em determinado período, os planos passaram a valer por si sós, e 

não por seus resultados, funcionando mais como um produto intelectual, descolados da 
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realidade, inserindo-se na produção de um enorme arsenal de idéias sobre a cidade e 

sobre o planejamento urbano, e que se alimentaram de si próprios, não existindo 

nenhuma vinculação com a realidade.   

Em Passo Fundo e na sequência do debate promovido pelo Estatuto da Cidade, o 

município revisou o Plano Diretor de 1984, trabalho realizado com participação 

comunitária, exigência imposta pelo Estatuto da Cidade. O novo plano diretor, de 2006, 

buscou maior equilíbrio de usos e qualidade ambiental para a cidade. A intenção fica 

clara, quando analisamos as diretrizes básicas que nortearam o discurso e a lei nº 170/06 

do PDDI de 2006 e que abordam: I – redução das desigualdades sociais, através da 

ampliação da oferta de terra urbana, moradia, saneamento, infraestrutura, transporte, 

serviços públicos, trabalho, renda, cultura e lazer para os passo-fundenses; II – 

supremacia do interesse público sobre o interesse individual; III – desenvolvimento 

municipal e regional sustentável; IV – participação e controle social sobre as políticas 

públicas; V – autonomia municipal e cooperação federativa. No artigo 4°, que aborda os 

princípios do desenvolvimento local, a função social da propriedade é considerada o 

núcleo fundamental do próprio direito de propriedade. Neste sentido busca a 

concretização de uma cidade mais sustentável através do equilíbrio entre o 

desenvolvimento econômico e a preservação ambiental, o planejamento participativo e a 

efetivação dos direitos sociais.  

Mas como podemos avaliar se o discurso político e a lei norteadora do desenvolvimento 

municipal de uma cidade de porte médio, do interior do Rio Grande do Sul contribuirão 

para sua adequada expansão e desenvolvimento, materializando as diretrizes mais justas, 

sociais, ambientais e urbanísticas? Através da metodologia proposta de estudos 

comparativos da legislação e dos índices urbanísticos entre os planos diretores, pudemos 

aprofundar a narrativa em relação à preservação ambiental, ao planejamento participativo 

e a efetivação dos direitos sociais.  

Numa análise inicial, constatamos que a questão social, a sustentabilidade e a 

participação cidadã são fatores contemplados no atual discurso político e na atual lei que 

rege o município. Neste estudo comparativo, verificou-se que o espaço urbano de Passo 

Fundo conformado pelo PDDU de 1984, e em especial sua zona central, contrastavam 

com as diretrizes de sustentabilidade preconizadas pelo Estatuto da Cidade, como a 

necessidade da participação comunitária na organização do território, que não houve, a 

ausência de uma legislação detalhada para a preservação ambiental, a falta de uma 

legislação para o controle da permeabilidade urbana, a priorização do transporte coletivo 

e a valorização do pedestre. 

Na análise e nos estudos que nortearam este trabalho, também se constatou que na 

revisão do plano diretor, novas regras restringiram discretamente a verticalização e a 

densidade na área central da cidade, incentivando, por outro lado, a densificação e 

verticalização nos bairros, otimizando a infraestrutura disponível em toda a área urbana. 

Desta forma, foram definidas novas formas de uso e ocupação do solo, menos restritivas 

ao uso do solo, incentivando a mistura de funções, dinamizando a vida urbana e evitando 
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os longos deslocamentos que a setorização funcionalista preconizava. Ainda, uma clara 

definição das áreas permissíveis à expansão urbana e de outras com ocupação muito 

controlada, contribuem para uma legislação que transforma área urbana e rural do 

município. Desta forma, o PPDI de 2006 tentou diminuir a tendência de concentração da 

verticalização urbana, permitindo maior adensamento nos bairros da cidade, com uso 

misto e diversificado, estabelecendo recuos edilícios obrigatórios com a obrigatoriedade 

de estacionamentos compatíveis ao porte das edificações. Dentre outras medidas 

tomadas na revisão do planejamento podemos então, pontuar:  

Antigos distritos e centralidade urbana x macrozoneamento municipal  

No PDDI de 2006, houve um avanço no planejamento municipal, sendo o território do 

município compreendido e tratado como um todo, único. O território municipal antes 

formado legalmente, por uma área urbana e outra rural, com seus distritos, e 

desvinculada dos processos urbanos, foi ordenado com funções definidas considerando-

se a vocação e possiblidades locais, tendo-se especial cuidado na demarcação de zonas 

de preservação ambiental. O Plano de 2006 passa a tratar o desenvolvimento municipal 

legislando sobre todo o território, entendo as vocações do município como partes 

integrantes e relacionadas de um processo.  

Neste sentido, a área rural, setorizada apenas por distritos administrativos, passou a ser 

tratada como parte formadora do território municipal, integrante e determinante da área 

urbana municipal, e assim definida: 01 - Macrozona Urbana: porção territorial com 

predominância de funções urbanas, a cidade; 02 - Macrozona de Proteção dos 

Mananciais Hídricos: porção territorial que abriga parte da bacia hidrográfica dos rios 

Passo Fundo e Arroio Miranda, responsáveis pelo abastecimento de água; 03 – 

Macrozona de Produção Agropastoril: porção territorial com vocação para produção 

extensiva, com topografia ondulada, médias e grandes propriedades, lavouras extensivas 

de produção de grãos, reflorestamento comerciais e áreas de pecuária; 04 – Macrozona 

Mista: porção territorial com vocação agrícola de origem familiar, com topografia 

ondulada, alto índice de cobertura vegetal nativa e de reflorestamento, pequenas 

propriedades, atividades agroindustriais, olarias, suinocultura e avicultura; 05 – 

Macrozona de Produção Agrofamiliar: porção territorial de transição entre a Macrozona de 

Produção Agrofamiliar e a de Produção Agropastoril, com pequenas e médias 

propriedades, com agroindústria e agricultura familiar (Quadro 3). 
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 Quadro 3: PDDI - 2006 com macrozoneamento municipal e macrozona urbana. 

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO (2014). 

Em relação às áreas de preservação ambiental, foram definidas e detalhadas as áreas 

destinadas à proteção do ambiente natural e de sua recuperação, dividindo-se em: Zona 

de Proteção do dos Recursos Hídricos (ZPRH); Zona de Proteção da Mata Nativa 

(ZPMN); Zonas de Recuperação Ambiental (ZRA), Zonas de Ocupação Controlada Um 

(ZOC1); Zona de Ocupação Controlada Dois (ZOCD). A ZPRH passou a ter grande 

relevância, por abrigar as nascentes dos recursos hídricos, que abastecem a cidade. Em 

função disto, foi limitada a expansão urbana nesta direção, e ao mesmo tempo, induzido o 

crescimento da cidade na direção oposta. Ainda houve o cuidado do zoneamento e 

demarcação de áreas urbanas de preservação ambiental através de APPs, áreas de 

nascentes, de banhados, de bordas de córregos e rios urbanos.   

Preservação ambiental e expansão urbana 

 As nascentes do Rio Passo Fundo, de onde é coletada a água para o abastecimento da 

população da cidade, encontram-se na região noroeste da malha urbana. Frente a esta 

questão, o Plano Diretor de desenvolvimento urbano de 2006, limita a ocupação do 

território naquela direção, quer proibindo o uso e a ocupação do solo ou limitando 

significativamente, a urbanização, os loteamentos e nestes, os índices construtivos.  

Por outro lado, delimita claramente e promove a área de expansão urbana na direção 

oeste da cidade, nos setores oito e nove, por onde expande-se a cidade através de 

loteamentos planejados. Nesta área periférica, a pesquisa de campo identificou a 

implantação de significativas infraestruturas, como a abertura de vias, a aprovação de 

loteamentos populares que abrigam conjuntos habitacionais do programa “Minha casa, 

minha vida”, a construção e ampliação de escolas de ensino infantil e fundamental e a 

demarcação de áreas de preservação ambiental.  

Neste setor houve também uma parceria público-privada para a manutenção do Ginásio 

Teixeirinha, um bem público, que passou a abrigar a agremiação futebolística Esporte 

Gaúcho. A agremiação organizou e revitalizou uma edificação implantada em grande 
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área, que se encontrava praticamente abandonada, resgatando para a comunidade, em 

especial a população dos setores oito e nove, em expansão, uma área de lazer e 

esportes.  

Nesta revisão do Plano Diretor, constatou-se importantes avanços em relação a 

compreensão da questão municipal, quer seja na abrangência da legislação como 

também, quanto à demarcação das áreas de expansão urbana, pois diferente de outras 

áreas com loteamentos populares na cidade, tratados como apêndices, como o bairro 

Zácchia, nos setores oito e nove foram identificadas uma série de vias em implantação, 

que conectam os setores em expansão ao centro urbano da cidade, tratando-os, mesmo 

com expansão urbana, como partes integrantes da cidade formal. 

 

Quadro 4: Expansão urbana planejada na cidade de Passo Fundo: setores oito e nove 

Fonte: PUL – Setores 8 e 9 / Passo Fundo – RS. BID, PMPF. 2013 

A imagem contida no quadro 5 apresenta em detalhe, os setores oito e nove, áreas de 

expansão urbana da cidade de Passo Fundo. Esta região periférica é constituída, 

basicamente, como toda a periferia urbana das cidades do terceiro mundo, de habitações 

e conjuntos habitacionais de população de baixa renda. O esforço do planejamento 

municipal destaca-se na proposta de integração urbana através da abertura de vias que 

conectam esta expansão à cidade formal. A pesquisa de campo registrou a execução de 

obras viárias, com pavimentação de pistas de rolamento e de passeios, a construção e 

qualificação de escolas, e uma parceria público-privada na construção de conjuntos de 

moradias dentro do Programa Minha Casa Minha Vida. O transporte público conecta a 

população com equipamentos e trabalho, mas áreas de lazer em nível local ainda são 

poucas. Nesta área, antigos caminhos e polos de assistência à comunidade carente 

emergem como subcentros locais, com escolas, posto médico, comércio diário e alguns 

serviços.    
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Quadro 5: Setores oito e nove – detalhamentos do território: infraestrutura, equipamentos e preservação 

ambiental. 
 Fonte: PUL – Setores 8 e 9/ Passo Fundo – RS. BID, PMPF. 2013 

 

Zoneamento rígido x diversificação do uso do solo  

O PDDU de 1984 registrava uma Zona Comercial Central bem definida e quatro eixos 

comerciais, que acompanhavam os principais eixos viários da cidade em direção a quatro 

subcentros comerciais ainda emergentes, mas com poucas áreas de expansão de uso 

diversificado, no sentido transversal às vias. Circundando estas zonas e eixos comerciais, 

passava-se, imediatamente às zonas predominantemente residenciais. Foi um 

planejamento embasado em um zoneamento bastante rígido. Conforme o Quadro 6, 

comparativamente, o PDDI de 2006 transformou a Zona Comercial Central em Zona de 

Uso Misto e ampliando a diversificação do uso do solo, subdividiu os eixos de expansão 

urbana em dois zoneamentos complementares: a Zona Mista e as Zonas de Transição. 

Com isto, pretendeu ampliar e densificar, controladamente, maior área urbana, 

aproximando periferias e centralidades por meio da diversificação e fortalecimento do uso 

do solo misto, evitando-se usos exclusivos. Na estrutura urbana proposta pela revisão do 

plano diretor, fica clara a intenção de reforçar os subcentros existentes, integrando-os aos 

eixos viários estruturadores. Estes eixos conduzem da zona central às zonas de 

ocupação mista e de transição (Quadro 6).  
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Quadro 6: Área urbana do município de Passo Fundo - Estudo comparativo de zoneamentos entre os 

planos de 1984 e 2006. Fonte: GELPI, A. et al. (2012)  

Os eixos indutores como novos elementos de dinamização urbana   

No PDDI de 2006 são propostos cerca de 50 “eixos indutores”, inexistentes no PDDU de 

1984, e que se constituem de parcelas urbanas que bordejam, atravessam ou dão 

seqüência às Zonas Mistas e de Transição. São projeções urbanas criadas com o objetivo 

de dinamizar áreas significativamente habitadas, mas que se encontram afastadas da 

Zona central e dos usos diversificados. Estes eixos indutores, implantados ao longo das 

vias onde circula o transporte coletivo, conectam vias locais e bairros periféricos a 

equipamentos urbanos e centralidades maiores. Com uma maior gama de usos e 

densidades permissíveis implantados em uma anterior zona prioritariamente habitacional 

de baixa densidade, os eixos têm como objetivo, dinamizar e expandir o uso do solo 

diversificado, integrando estes setores à malha e às demais funções urbanas, distribuindo 

e democratizando o acesso ao transporte e aos benefícios da cidade (Quadro 7).  

 

  

Quadro 7: Eixos indutores previstos no PDDI de 2006 



Anais do Encontro Internacional Cidade, Contemporaneidade e Morfologia Urbana 2018.

 

282 
 

Fonte: Adaptado de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO (2014).  

Os índices construtivos  

O PDDU de 1984 contribuiu para o adensamento e verticalização do centro da cidade. A 

permissão de taxas de ocupação elevadas, com pavimentos inferiores cobrindo todo o 

lote, até no mínimo, 12 m de altura, acarretou falta de espaçamentos mínimos entre os 

prédios – os recuos laterais entre as edificações, não permitindo aeração, ventilação e 

insolação adequada entre os edifícios. Mais que isto, a impermeabilização do solo através 

da construção maciça, já dificultava a drenagem urbana, alagando áreas da cidade após 

as chuvas. As faltas de recuos frontais aproximaram os prédios em altura, criando 

estreitas vias de circulação, causando o sombreamento das edificações e dos passeios e 

ocasionando, também, o fenômeno de “túnel de vento”, trazendo desconforto para os 

moradores e transeuntes.  

Quando comparamos os dois Planos Diretores, especialmente em relação à zona central 

da cidade, constatamos que o PDDI, de 2006 propõe relativa restrição dos índices 

construtivos e das taxas de ocupação do solo. Propuseram-se recuos laterais e frontais 

obrigatórios, favorecendo a ambiência urbana através de aeração, ventilação e insolação. 

Também foi proposta uma taxa de permeabilidade, proibindo a impermeabilização total do 

terreno através da ocupação parcial do lote, permitindo a absorção das águas pluviais 

ainda dentro do lote urbano, evitando alagamento de vias, erosão do solo e 

comprometimento do patrimônio construído (Quadro 8).  

 

  

Quadro 8 – estudo comparativo entre ocupação do lote: planos de 1984 e 2006.  

Fonte: GELPI, A. et al. (2012). 

Áreas de lazer e de interesse social  
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No PDDU de 2006, e atendendo ao Estatuto da Cidade, houve a definição de Zonas 

Especiais de Interesse Social – as ZEIS, áreas para investimento público em habitação 

social. Também houve a definição e manutenção de áreas de preservação e de lazer 

intraurbanas, assim como em áreas não urbanizadas. Em relação às áreas de interesse 

social, a maioria delas está localizada em áreas periféricas, mas algumas se aproximam 

do principal centro urbano, onde já estão edificados alguns condomínios para população 

de baixa renda. Três áreas verdes destacam-se neste plano diretor: uma já existente e 

revitalizada, o Parque da Gare (1); outra de preservação, o Parque do Banhado do 

Vergueiro (2); e ainda mais uma área verde urbanizada, o Parque Linear (3). No Banhado 

do Vergueiro, implantou-se a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, e no Parque Linear 

foram dispostos equipamentos e mobiliários urbanos. Todas estas áreas são abertas ao 

público, atendendo à demanda de lazer, educação, cultura e preservação (Quadro 9).  

 

  

Quadro 9: Zonas de interesse social, áreas verdes, de lazer e de preservação ambiental no PDDI 2006 

Fonte: Adaptado de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO (2014).  

5. CONCLUSÕES 

Frente à análise comparativa dos planos diretores e do levantamento de campo realizado 

para documentar a implementação do processo, podemos concluir que a revisão do plano 

diretor de Passo Fundo, implementada em 2006, buscou nas normativas gerais e sob 

orientação e diretrizes do Estatuto da Cidade, contemplar a democracia urbana e uma 

maior justiça social, através da legislação, diretrizes e indicadores. O trabalho definiu e 

analisou parâmetros de sustentabilidade urbana, e num estudo comparativo, é possível 

afirmar que a revisão do documento traz propostas e legislação, que qualificam e 

democratizam, teoricamente, a vida urbana.  

O zoneamento, a estruturação e organização funcional de toda a área municipal 

concebida e reconhecida através do PDDI de 2006, demonstram o avanço do corpo 

técnico municipal na compreensão do que trata o território de um município e a importante 
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integração de suas funções e atividades sobre o território. A legislação também é 

bastante definitiva na área de preservação ambiental, entendendo a importância da 

preservação de remanescente florestais, do cuidado com orlas de rios e banhados 

urbanos.  

A regulamentação avança ao vocacionar, mas não impedir o uso de atividades 

complementares e diferenciadas nas macrozonas não urbanas. Na área urbana, a 

diversificação do uso do solo em várias situações, dinamiza o espaço do cotidiano, 

trazendo nesta diversidade de uso vida e segurança aos cidadãos. Neste contexto, é 

importante registrar, em especial, a mescla de usos e a delimitação de várias áreas de 

interesse social.  

A descentralização normatizada do uso do solo busca distribuir adequadamente os 

benefícios e equipamentos urbanos, conectando áreas periféricas a eixos indutores de 

desenvolvimento e às subcentralidades, aproximando bairros e áreas urbanas mais 

afastadas, de áreas mais bem servidas de facilidades e equipamentos urbanos, ao 

mesmo tempo em que induz através do uso do solo diversificado, novos 

empreendimentos em áreas onde havia predominância do uso habitacional.  

Em relação aos índices construtivos, embora pequena, houve uma restrição geral à 

massa construída, especialmente na área central, já bastante saturada de edificações e 

que traziam sombreamento às áreas de recreação e convívio. Recuos frontais e laterais, 

restringindo índices construtivos foram propostos e implementados. Ainda foi normatizada 

e sancionada uma importante taxa de permeabilidade urbana, buscando, dentro dos lotes 

urbanos, uma maior absorção das águas pluviais e diminuição das enxurradas, trazendo 

benefícios e qualidade urbana para toda a população. Usos mistos permissíveis 

descentralizam, aproximam e diminuem distâncias, pois o uso do solo mais diversificado 

contribuiu para uma vida urbana mais democrática, mais justa, mais sustentável e 

acessível, procurando diminuir a necessidade de deslocamentos, promovendo e 

valorizando a vizinhança.  

Ressaltamos, nesta conclusão o avanço no trato da periferia em expansão, os setores 

oito e nove, que abrigando população carente, recebe infraestrutura de conexão com o 

centro da cidade, com via em pavimentação e abrigando equipamentos urbanos que 

permitem melhor qualidade de vida.    

Desta forma podemos afirmar que a qualificação urbana das cidades parte de uma 

legislação organizada de forma participativa, que valoriza a diversificação da estrutura 

urbana e a forma da cidade. Para tanto, também é necessário que esta legislação seja 

atendida, devendo sua implementação ser monitorada pela sociedade civil organizada, 

que faça cumprir as normativas propostas, através de seus conselhos municipais e outros 

mecanismos de participação cidadã.  
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ÁREA TEMÁTICA: 

(x) 1.Morfologia Urbana ( ) 2.Cartografia Urbana ( ) 3.Teoria Urbana ( ) 4.Mulher e cidade 

RESUMO: 

O sistema social que rege sociedades patriarcais articula relações de gênero que estimulam 
práticas que estabelecem dominação, hierarquias e implantam espaços. Em outras palavras, o 
gênero é um princípio de hierarquização que designa espaços sociais marcados pela divisão 
sexual do trabalho e por consequência o direito de apropriação dos espaços por homens e 
mulheres.  A falta de reconhecimento da experiência e do cotidiano feminino no processo de 
criação e desenho do espaço urbano fez com que uma nova categoria de estudo de urbanismo 
mais inclusivo emergisse, o urbanismo com perspectiva de gênero. Frente à insuficiência que os 
métodos tradicionais de levantamento e leitura de territórios no campo urbano evidenciaram em 
um estudo do espaço urbano sob viés de gênero, o seguinte artigo desdobra uma metodologia de 
identificação de lugares da cidade cujo desenho urbano não tem como prioridade a experiência e 
o cotidiano feminino e que necessitam de intervenções urbanas que tenham a perspectiva de 
gênero como premissa. A seguinte metodologia foi desenvolvida em um trabalho de conclusão de 
curso realizado no bairro de Vila Itapura, Campinas (SP) que serviu como exemplo da aplicação 
da metodologia. 
 

PALAVRAS-CHAVE: metodologia; desenho urbano; gênero; mulher.  
 

ABSTRACT: 

The social system that conducts patriarchal societies articulates gender relations that stimulate 
practices that establish domination, hierarchies and implant spaces. In other words, gender is a 
hierarchical principle that designates social spaces marked by the sexual division of labor and, 
consequently, the right of appropriation of spaces by men and women. The lack of recognition of 
the experience and daily life of women in the process of creating and designing the urban space 
unleashed a new category of urban study, a more inclusive urbanism, gender mainstreaming 
urbanism. Facing the insufficiency that the traditional methods of surveying and reading of 
territories in the urban field evidenced in a study of gender mainstreaming urbanism, the following 
article unfolds a methodology of identification of places which it’s urban design does not have as 
priority the women’s experience and daily life, and that need urban interventions that have gender 
perspective as a premise. The following methodology was developed in a term paper in the Vila 
Itapura neighborhood, Campinas (SP), which served as an example of the application of the 
methodology. 
 

KEYWORDS: methodology; urban design; gender; women   
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INTRODUÇÃO 

“Lugar de mulher é em casa”. Uma frase comumente usada, provavelmente já ouvida pela 

maioria das mulheres, que demonstra a força do caráter patriarcal da nossa sociedade. O 

patriarcado, em cada sociedade, é um sistema que articula e organiza as relações de 

gênero a partir de diversas variáveis - como a religião, a cultura, a raça, o 

desenvolvimento econômico ou a organização política - e estimulam práticas simbólicas e 

materiais que estabelecem hierarquias e implantam espaços. Assim, as sociedades 

patriarcais possuem mecanismos e dispositivos para evitar sua dissolução e reproduzir as 

instâncias de domínio e poder. Nesse sistema, hierarquias sob o ponto de vista de gênero 

são estabelecidas, e por consequência, os papéis de gênero na sociedade. Estes refletem 

diretamente no usufruto e apropriação do espaço, e assim, definem as demarcações entre 

a esfera pessoal e a esfera política, o território público e o doméstico. O ambiente 

doméstico foi associado como o ambiente feminino, lugar recluso, longe do que é público 

e social, sem poder de voz nem de participação.  

A construção dos gêneros articula-se de acordo com as hierarquias que a 
estrutura patriarcal traz consigo, e os papéis de gênero são uma definição 
sociocultural sobre aquilo que é apropriado para cada sexo. A cada papel 
corresponde um espaço: a casa e a cidade. Nessa organização excludente, o 
sujeito público é o homem, o sujeito do discurso da história que o converte o 
parcial em universal. “O que conhecemos como “homem” e o que conhecemos 
como “mulher” não consiste em um conjunto de atributos, [...] mas trata-se, em 
grande parte, de construções culturais [...]. Segundo o pensamento da diferença 
sexual, o sujeito do conhecimento não seria um ser neutro universal, mas 
sexuado, e o conhecimento que esse sujeito pretensamente universal produziu ao 
longo da história seria somente um conhecimento masculino, no qual nós, 
mulheres, não nos reconhecemos.”. (MUXI, 2014, p. 197) 

A divisão dos papéis de gênero tem como consequência o estabelecimento de uma 

normatividade feminina – assim como uma normatividade masculina - tanto moral, 

comportamental quanto funcional, edificada sobre o sexo como fato anatômico, 

normatividade que alude aos códigos que as mulheres devem seguir nas sociedades 

patriarcais. Ou seja, ser mulher significa assumir um modo de estar no mundo no qual a 

maternidade, os cuidados, o trabalho doméstico, a heterossexualidade e a ausência de 

poder são características constitutivas do gênero feminino. Assim, a mulher se configura 

como a principal figura responsável pela manutenção da esfera reprodutiva e familiar. 

É importante estabelecer ponte com o panorama brasileiro no que tange à divisão dos 

papéis de gênero, sociedade que tem como padrão dominante a responsabilização das 

mulheres pelo trabalho doméstico não remunerado. É importante ressaltar que exercer 

atividade remunerada não afeta as responsabilidades assumidas pelas mulheres com as 

atividades domésticas, o que leva à chamada “dupla jornada”. 

Em 2015 no Brasil, a jornada total média semanal das mulheres superava em 7,5 horas a 

dos homens - 53,6 horas semanais a jornada média total das mulheres e 46,1 a dos 

homens (Figura 1). Além disso, mais de 90% das mulheres declararam realizar atividades 

domésticas, enquanto apenas 53% dos homens declararam realizar afazeres domésticos 

(Figura 2). 
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Figura 1: Jornada média semanal por sexo. Fonte: Retrato das desigualdades de Gênero e Raça, IPEA, 

2017. Elaboração: JARDIM, T. B. (2018). Memorial de TFG – Cidade: substantivo feminino: ensaios para 

desenho urbano sob perspectiva de gênero - UNICAMP 

 

 

 
Figura 2: Participação por gênero no trabalho doméstico não remunerado. Fonte dos dados: Retrato das 

desigualdades de Gênero e Raça, IPEA, 2017. Elaboração: JARDIM, T. B. (2018). Memorial de TFG – 

Cidade: substantivo feminino: ensaios para desenho urbano sob perspectiva de gênero - UNICAMP. 

É importante enfatizar que essa normatividade feminina repousa sobre um sistema social 

em que o gênero é um princípio de hierarquização que designa espaços sociais marcados 

pela divisão sexual do trabalho e por consequência o direito de apropriação e demarcação 

dos espaços por homens e mulheres. 

 A perspectiva de gênero no estudo urbano redefine o urbanismo desenvolvido na 

sociedade capitalista atual, no qual se deu privilégio aos espaços e às atividades 

relacionadas à produção frente às tarefas reprodutivas. Ao atender as necessidades de 

tarefas do cotidiano, tanto produtivas quanto reprodutivas, de cunho pessoal ou de 
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cuidado, de trabalho ou de lazer, atende por consequência à uma diversidade de 

experiências, sejam das mulheres, homens, crianças, jovens, adultos ou idosas/os.  

Dessa maneira, o objetivo chave do urbanismo com perspectiva de gênero reside na 

criação de espaços que apoiam as/os usuárias/os em seus diferentes e variados 

contextos cotidianos, e visa mudar os modelos e as estruturas que criam desigualdades. 

O primeiro passo para desenvolver o urbanismo sob perspectiva de gênero é o estudo 

territorial e a identificação de espaços urbanos que se apresentam como hostis - em 

especial ao público feminino - e que não dão suporte físico à diversidade de atividades e 

comportamentos, em especial aos associados à esfera reprodutiva.  

Dessa maneira, o seguinte artigo visa desdobrar uma metodologia de identificação de 

lugares da cidade cujo desenho urbano não tem como prioridade a experiência e o 

cotidiano feminino e que necessitam de intervenções urbanas com perspectiva de gênero 

como premissa. A seguinte metodologia foi desenvolvida em um trabalho de conclusão de 

curso realizado no bairro de Vila Itapura, Campinas (SP) que servirá como base de 

demonstração para os resultados obtidos. 

METODOLOGIA 

O estudo com viés de gênero no urbanismo é recente e ainda pouco adotado nas políticas 

públicas, gestão urbana e no processo de trabalho das/os projetistas urbanas/os. O 

caráter incipiente desse estudo ainda confronta com uma dificuldade metodológica, e 

exige o desenvolvimento de um novo processo de levantamento, análise territorial e 

metodologia de projeto que possam converter as diretrizes teóricas em ações 

propositivas.  

Visto que o tema é abrangente e de aplicação plausível em diferentes ambientes, cidades 

e países, é essencial realizar um estudo que identifique os locais em que necessitam de 

implantação de projetos urbanos com perspectiva de gênero. A metodologia deste estudo 

inicial exige uma análise em diferentes escalas, mesmo que a escala desejada seja 

específica para o desenho urbano. Ou seja, é necessário realizar leituras e análises 

territoriais tanto na escala da cidade, do bairro, quanto do recorte de área de intervenção. 

Isso se dá devido ao fato do estudo territorial exigir diferentes observações e critérios para 

cada escala, que funcionam como filtros estruturadores do raciocínio para a escolha do 

local.  

O seguinte método está dividido em 4 etapas, que são divididas em 3 escalas distintas. A 

divisão se dá da seguinte maneira: 

Etapa 1: levantamentos na escala da cidade. Compreendem os seguintes levantamentos: 

 mobilidade urbana 

 violência contra a mulher 
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Etapa 2: levantamentos na escala da cidade. São critérios de seleção do bairro de 

intervenção, baseados nas seguintes leituras: 

 razão de sexo 

 faixa etária 

 mulheres economicamente ativas 

 renda 

Etapa 3: levantamentos na escala do bairro. São levantamentos desenvolvidos para a 

leitura do território, com base nos seguintes critérios: 

 morfologia e estrutura urbana do bairro 

 transporte público coletivo 

 equipamentos de educação 

 zoneamento municipal 

 fluxo de pedestres 

 concentração de pedestres divididos por gênero  

 sensações de insegurança 

Etapa 4: levantamentos na área de intervenção. São levantamentos pormenorizados com 

foco na leitura da qualidade do desenho urbano existente. Os critérios são: 

 uso do solo de lote a lote 

 mapa de horários 

 gabarito 

 relações lote-via e fachadas 

 condições de calçadas 

 fluxos e concentração  

 iluminação e uso noturno 

Macro escala: a cidade 

O primeiro passo desta metodologia se dá pelo levantamento de dados e suas 

respectivas leituras relacionadas às mulheres da cidade de interesse para estudo. O 

principal objetivo desta etapa é compreender os padrões de mobilidade, exposição à 

violência, faixa etária, renda e participação no mercado de trabalho que as mulheres da 

cidade em questão apresentam. Os primeiros dois critérios - mobilidade urbana e 
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violência contra a mulher - foram estabelecidos para explorar o perfil da mulher na cidade 

em questão, além de compreender se esta cidade apresenta suporte deficiente ou não no 

que tange mobilidade e segurança. Os outros quatro critérios - razão de sexo, faixa etária, 

mulheres economicamente ativa e renda - são estabelecidos para agirem como um funil 

(Figura 3) para a escolha do bairro.  

 
Figura 3: Critérios de seleção para escolha do local. Fonte: JARDIM, T. B. (2018). Memorial de TFG – 

Cidade: substantivo feminino: ensaios para desenho urbano sob perspectiva de gênero - UNICAMP. 

Mobilidade urbana 

O primeiro levantamento a ser realizado é sobre mobilidade urbana e como a população 

feminina está inserida neste cenário. É necessário compreender quantas viagens são 

realizadas por homens e por mulheres e quanto isso representa em porcentagem; qual a 

divisão modal por sexo; a divisão de transporte coletivo ou individualizado por sexo; qual 

tipo de transporte - motorizado ou não - é mais utilizado por mulheres; como o uso do tipo 

de transporte - coletivo, individual, não motorizado - é dividido entre as classes sociais. 

É através dessa primeira análise que podemos traçar uma fração do perfil das mulheres 

dessa cidade e como elas se locomovem.  

Violência contra mulher 

Um dos motivos das mulheres vivenciarem diferentemente o meio urbano - quando 

comparadas à experiência masculina - é a questão da insegurança na rua e transportes 

públicos vinculada principalmente ao medo do assédio e da violência sexual - violências 

cujas vítimas são majoritariamente mulheres.  

Por isso, é essencial levantar índices municipais sobre a violência contra mulher, tais 

como: os tipos de violências mais sofridos por mulheres; a relação do autor com a vítima; 

a faixa etária que apresenta maiores índices de ocorrências; o índice de ocorrência de 

estupros e se possível índices de violência urbana. 
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Esta etapa visa demonstrar se a cidade em questão se apresenta como hostil e violenta 

em relação às suas mulheres ou não. A qualidade do desenho urbano e o uso do espaço 

podem influenciar tanto na sensação de insegurança e nos comportamentos de suas/seus 

cidadãs/ãos, quanto no perigo real de um lugar. 

Razão de sexo 

O primeiro critério de escolha do bairro é a razão de sexo, ou seja, a razão entre o 

número de homens para cada grupo de 100 mulheres em uma população. Esta razão 

segue a seguinte fórmula (Figura 4): 

 

Figura 4: Fórmula da razão de sexo. Fonte: JARDIM, T. B. (2018). Memorial de TFG – Cidade: substantivo 

feminino: ensaios para desenho urbano sob perspectiva de gênero - UNICAMP. 

Ou seja, se a razão de sexo for maior que 1, existem mais homens que mulheres naquela 

população. No caso contrário, - razão de sexo menor que 1 - há mais mulheres do que 

homens naquela determinada população. 

O levantamento de razão de sexo nessa etapa é feita por zonas municipais, ou Unidade 

Territorial Básica (UTBs), ou até mesmo por setores censitários e tem como objetivo 

pontuar as regiões naquela dada cidade que apresentam maiores concentrações de 

mulheres. 

Faixa Etária 

A análise da faixa etária como critério visa compreender quais locais possuem a maior 

concentração de mulheres com a faixa correspondente ao público alvo do projeto a ser 

desenvolvido. A faixa indicada é dos 15 aos 49 anos, por compreender a faixa com 

mulheres mais economicamente ativas e por consequência que realizam mais atividades 

e usufruem o espaço urbano mais intensamente. O levantamento pode ser realizado, 

assim como a razão de sexo, por zonas municipais, por UTBs, ou por setores censitários. 

Mulheres Economicamente Ativas (M.E.A.) e Renda 

Os critérios mulheres economicamente ativas (M.E.A.) e renda podem ser analisados 

juntos, visto que ambos são utilizados para compreender a situação e inserção econômica 

feminina em uma determinada cidade. Esta análise também pode ser feita por zonas 

municipais, UTBs, ou por setores censitários e tem como objetivo pontuar os bairros com 

maiores concentrações de mulheres ativas, - mulheres que realizam mais atividades no 

espaço urbano - além de permitir verificar quais zonas são mais diversificadas, mais 

pobres ou mais elitizadas. 



Anais do Encontro Internacional Cidade, Contemporaneidade e Morfologia Urbana 2018.

 

294 
 

Sendo as M.E.A. participantes do perfil do público alvo de projetos com perspectiva de 

gênero, é possível relacioná-las com a renda, e por consequência identificar a classe 

social em que se deve focar e que será, portanto, a mais afetada pelo projeto em questão. 

Escala do bairro 

A síntese e intersecção de todos esses critérios indicarão quais bairros tiveram maior 

incidência do público alvo desejado, e portanto quais locais se apresentam como mais 

viáveis para implantação da intervenção urbana.  

É possível que os resultados apresentem mais de uma região/bairro cuja intervenção se 

mostra necessária. Neste caso, é essencial avaliar os bairros segundo suas qualidades 

espaciais e urbanísticas para que através da comparação, eleja-se o mais apropriado. 

Entre essas qualidades, é possível citar as condições de calçadas, de iluminação pública, 

dos espaços abertos, diversidade de uso de solo e gabarito, equipamentos existentes, 

entre outros.  

Ao restringir o campo de trabalho para a escala do bairro, inicia-se uma nova fase de 

levantamentos. Neste momento, o estudo tem como foco levantar e interpretar dados que 

não sejam puramente estatísticos, tais como os analisados na etapa anterior, mas sim 

que sejam realizados através da leitura física-morfológica e através da percepção da/o 

pesquisador/a.  

Morfologia e estrutura urbana do bairro 

O primeiro olhar que se deve estabelecer com o bairro pré-selecionado é o de observação 

de seus elementos morfológicos e estruturais. Aspectos como a hierarquia viária, 

principais edifícios e marcos existentes, tipo de traçado, verificação de existência de 

barreiras físicas, reconhecimento dos bairros adjacentes, identificação de pontos nodais e 

perfil topográfico ajudam a compreender a organização do bairro, seus acessos e 

relações. 

Esse primeiro reconhecimento é essencial para a familiarização e apuração do sentido de 

orientação no bairro. 

Transporte público coletivo 

Junto à compreensão da hierarquia viária, é essencial assimilar como o bairro se 

relaciona com o sistema de transporte público coletivo. Verificar a existência de pontos de 

ônibus, terminais rodoviários, estações de metrô ou trem, rotas e corredores de ônibus ou 

BRT são os principais objetivos deste levantamento. 

Equipamento de educação 
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A presença de instituições de ensino denota ao bairro uma diversidade etária, além de um 

movimento em horários de pico de crianças, mães ou responsáveis e adolescentes. É 

importante neste levantamento não apenas localizar as instituições educacionais, mas 

também classificá-las por níveis educacionais e suas respectivas faixas etárias 

correspondentes. Os níveis podem ser desde a educação infantil, como as creches, - 

dedicadas à crianças pequenas e que normalmente exigem o acompanhamento de 

um/uma responsável para a condução até a instituição - até o ensino superior com a 

presença de universidades, faculdades ou escolas profissionalizantes. A classificação e 

localização dessas instituições, junto ao seu horário de funcionamento, são importantes 

indicadores de trajetos e permanências de diferentes grupos etários pelo bairro. Visto que 

cada faixa etária possui diferentes rotinas e necessidades de espaços públicos, esta 

identificação pode auxiliar no momento do projeto. 

Zoneamento municipal 

O zoneamento municipal estabelecido pela lei de uso e ocupação do solo pela prefeitura 

de cada cidade serve como ferramenta para a leitura de uso do solo e estabelecimento 

das possibilidades no momento da intervenção projetual. 

Assim, o reconhecimento das zonas existentes no bairro em estudo, assim como suas 

potencialidades e limitações, servirá de guia para a locação do programa e desenho 

proposto. 

Fluxo de pedestres 

Ruas desertas e com baixa presença de pedestres  - os “olhos da rua” - são alguns dos 

principais motivos de sensação de insegurança no ambiente urbano. São locais a serem 

evitados e que determinam os comportamentos humanos - tais como andar rápido, evitar 

a passagem em período noturno ou desacompanhado/a - que auxiliam para a não 

apropriação e permanência. A identificação de locais que apresentam maior/menor 

movimentação de pedestres são de suma importância para a identificação de locais hostis 

e com deficiências de atividades sociais e de permanência. 

Concentração de pedestres divididos por gênero  

O mapeamento da concentração de pedestres divididos por gênero tem como principal 

objetivo identificar quais regiões são mais frequentadas pelo público feminino e quais são 

evitadas, além de notar se há apropriação masculina excludente de algum espaço 

público. Muitas vezes praças, túneis de pedestres, equipamentos esportivos como 

campinhos de futebol e pistas de skate são apropriados pelo público masculino, que 

podem se apresentar como locais não convidativos e excludentes ao público feminino. 

Além disso, é importante perceber a presença feminina ou masculina não apenas em 

espaços de paragem, como os de fluxo. 
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Para a realização deste mapeamento é necessário que o/a pesquisador/a contabilize, 

através da observação, quantas mulheres, homens e crianças passam ou permanecem 

em pontos chaves de interesse, por um determinado período de tempo. É interessante 

que, para o mesmo ponto, seja realizado o levantamento em diferentes dias da semana e 

diferentes horários. A fim de exemplificar, podemos tomar uma praça central do bairro 

como um ponto de interesse. É papel do/a pesquisador/a, em visita a campo, contabilizar 

e classificar os pedestres que ali passam, em um intervalo de 10 à 15 minutos de 

observação. 

Ao realizar esse tipo de análise em diversos pontos no bairro, em diferentes situações e 

horários, é possível traçar concentrações de pedestres divididas por gênero, que indicará 

quais regiões possuem uma necessidade mais urgente de intervenção, e quais 

características espaciais desses pontos favorecem ou inibem a presença feminina. 

Sensação de insegurança 

Como já explicitado acima, a questão da segurança pública está entre os principais 

impasses para a vivência mais igualitária do espaço urbano entre homens e mulheres. A 

sensação de insegurança pode ser dada pela movimentação de pedestres e pela 

concentração de homens e mulheres, tais como avaliados acima. Entretanto, aspectos 

físicos, sensoriais e de desenho urbano podem influenciar na sensação de insegurança. 

Para que estas informações sejam retidas pelo/a pesquisador/a, é necessário que este/a 

realize ao menos duas visitas de campo, necessariamente uma no período diurno e uma 

no noturno, através de todo o bairro, em um flanar atento.  

Este flanar gerará uma percepção inicial de quais lugares promovem sensações de 

desconforto, de insegurança, ou que tiveram barreiras de desenho urbano, tal como 

calçada deficitária ou inexistente, muros altos e praças vazias. A observação do 

comportamento de transeuntes também poderá indicar uma sensação de medo ou de 

conforto ao longo dos lugares do bairro. 

Após essa primeira percepção, é interessante buscar, através da aproximação e conversa 

com moradores, trabalhadores ou transeuntes, relatos de suas percepções e até mesmo 

relatos de violências, como assaltos, assédio ou estupros. 

Com essa coleção de informações, é possível mapear locais ou manchas urbanas que 

oferecem sensação de insegurança, além de explicitar o por quê dessa sensação. Esse 

mapeamento servirá como importante indicativo de locais que necessitam de um trabalho 

de projeto de desenho urbano que vise reduzir essas sensações. 

Micro escala: área de intervenção 

A escala escolhida para a área de intervenção é variável para cada projeto, podendo ser 

um bairro todo, uma praça, uma rua ou um recorte do bairro pré-selecionado. 
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Independentemente da escala de escolha, a seguinte etapa de levantamentos se 

configura como a etapa final que deve ser realizada antes do projeto e desenho 

começarem a ser desenvolvidos.  

Para que um projeto com perspectiva de gênero seja bem sucedido e inclusivo, é 

necessário que os lotes apresentem diversidade de uso, que suas fachadas e térreos 

estabeleçam contato com a rua e uso coletivo, que haja uma diversidade de uso em 

diferentes horários e que o pedestre seja o protagonista nas atividades vigentes. Visando 

detectar os aspectos que privilegiam ou inibem essas relações, o levantamento da 

seguinte etapa inclui estudo do uso do solo, gabarito, criação do mapa de horários, 

relações lote-via e fachadas, condições de calçadas, fluxos e concentração e iluminação e 

uso noturno. 

Esta fase final tem como foco analisar pormenorizadamente as condições relacionadas 

principalmente à condição atual do desenho urbano existente, os perfis de atividades 

presentes, além de auxiliar na formulação do programa a ser implantado. 

Uso do solo: lote a lote 

A investigação do uso de solo lote a lote se apresenta como um trabalho mais detalhado 

do zoneamento municipal previamente levantado, realizado através da visita a campo. O 

zoneamento pode ser mais generalista e agir como diretriz, entretanto somente através da 

familiarização com o uso de cada lote que é possível diferenciar espaços diferentes 

situados em uma mesma zona. Ou seja, tomamos, por exemplo, uma zona de uso misto. 

Ela pode ter diferentes tipos de comércios, serviços, incluir estacionamentos e até mesmo 

edifícios abandonados. A identificação de lote a lote especifica o perfil de uso, expõe 

possíveis deficiências e gera demandas de programa. 

Mapas de horários 

Como já dito, atividades que ocorrem em diferentes horários geram uma maior rede de 

interação social, logo maior segurança e vivência urbana. Por isso é necessário entender 

qual a dinâmica urbana de dia e de noite, levantando de lote a lote o horário de 

funcionamento dos estabelecimentos. 

Como resultado, são desenvolvidos mapas, cada um para uma faixa de horário, que 

diferencia residências, estabelecimentos abertos, fechados, ou abertos parcialmente. São 

sugeridas quatro faixas de horários: período do manhã (8h à 12h), período da tarde (12h 

às 18h), período da noite (18h às 22h), e período da madrugada (22h às 8h). Esses 

horários podem ser flexibilizados de acordo com exigências de cada projeto. 

Gabarito 

A relação que o lote estabelece com a rua depende de muitos fatores, entre eles o uso do 

térreo através da fachada ativa, janelas orientadas para a rua, e a altura dos edifícios. A 
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medida que aumenta o gabarito de um edifício, o contato com a rua e/ou espaço público é 

perdida, tanto no aspecto visual quanto auditivo (Figura 5).  

Sendo a relação ativa entre o privado (lote) com o público (espaços abertos e ruas) 

essencial no desenvolvimento de um projeto urbano com perspectiva de gênero, é 

necessário nesta etapa identificar o gabarito dos edifícios. 

 
Figura 5: Relação do edifício com a rua segundo gabarito. Fonte: JARDIM, T. B. (2018). Memorial de TFG – 

Cidade: substantivo feminino: ensaios para desenho urbano sob perspectiva de gênero - UNICAMP. 

Relação lote-via e fachadas 

Nesse momento, é desenvolvido um mapa que represente a relação lote-via e fachadas, 

que tem como objetivo investigar como se dá a relação do lote com o espaço público 

compreendido por praças e pela rua (passeio e leito carroçável). 

Esta relação pode ser direta, estabelecendo diálogo e proximidade com a rua, ou pode 

ser reclusa e se fechar à ela. Isso pode ser percebido tanto pelas características das 

fachadas, quanto pelos recuos e pelos fechamentos do lote - murados, com grades, com 

recuos frontais ou sem recuos. 

Além disso, o tipo de ocupação é parâmetro a ser considerado, visto que, de maneira 

geral, a ocupação ativa dos edifícios estabelece diálogo mais direto com o pedestre, 

enquanto que prédios abandonados e residências muradas sugerem isolamento. 

Condições de calçadas 

O estudo de condições de calçadas faz um escaneamento de quais passeios públicos não 

apresentam condições ideais para o livre passeio de todas as pessoas - mulheres, 

homens, crianças, idosos, portadores de deficiência, pessoas com carrinhos de bebê ou 

carga - de forma autônoma e confortável. 
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Os principais parâmetros analisados são a largura das calçadas, a condição da 

pavimentação (comprometida ou não) e a presença ou não de barreiras que a tornam 

(in)acessível, tais como postes e árvores. Além disso, analisa-se se a calçada oferece 

faixa de serviço e incentiva a permanência, e não só o fluxo. É aconselhável que as 

calçadas tenham no mínimo 2 metros de largura e pavimentação acessível. 

 Fluxos e concentração 

O estudo de fluxos e concentração não se limita somente ao estudo de hierarquia viária, 

que tem como protagonista o automóvel. Este estudo é pormenorizado, e visa demonstrar 

como se dá o fluxo tanto de pedestres, quanto de ônibus e carros, verificando a 

intensidade, velocidade e a interação entre os diferentes modais. Destaca também locais 

que sugerem a paragem e a concentração de pedestres. 

Iluminação e uso noturno 

Os mapas de horários, discutidos previamente, auxiliam na compreensão da dinâmica 

noturna do local, entretanto se mostra ainda como análise incompleta dos aspectos 

urbanos no período noturno. De modo a complementar esse panorama, é incentivado um 

estudo e elaboração de um mapa que visa explorar os fluxos e atividades noturnas. Outro 

critério essencial de se analisar é se existe iluminação pública noturna, se é suficiente e 

se está adequadamente posicionada em relação à escala e ao passeio do pedestre. 

CAMPINAS (SP) 

Como exemplo do emprego da metodologia exposta no presente artigo, será descrito o 

estudo de levantamento realizado para projeto de urbanismo sob perspectiva de gênero 

desenvolvido no bairro de Vila Itapura, em Campinas (SP). 

Etapa 1: levantamentos de mobilidade e violência 

Na primeira etapa de análise proposta pela metodologia com viés de gênero, o estudo da 

mobilidade urbana teve como base a Pesquisa Origem e Destino de 2011 realizada na 

Região Metropolitana de Campinas pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos. Foi 

possível certificar que Campinas é altamente dependente de seu sistema rodoviário para 

transporte, no qual o transporte motorizado corresponde à 72,6% das viagens diárias, 

sendo 60,2% dessas viagens realizados por meios de transportes coletivos. 

Essa tendência ao uso do transporte motorizado revela a própria qualidade espacial da 

cidade, que ao priorizar o automóvel, precariza o desenho urbano voltado aos pedestres, 

refletindo em calçadas estreitas, obstruídas e mal iluminadas. 

As mulheres são as que mais se locomovem por transporte não motorizados, 

representando 54,5% das viagens não motorizados, enquanto que os homens são os 

principais usuários do transporte motorizado - 54,4% das viagens motorizadas (Figura 6). 
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Além disso, as classes sociais A e B dominam o uso do transporte motorizado individual, 

enquanto que as classes D e E realizam a maioria das viagens não motorizadas. O perfil 

de usuárias/os do transporte coletivo se posiciona prioritariamente na classe C e D. 

 
Figura 6: Perfil do transporte na Cidade de Campinas (SP). Fonte: Boletim SISNOV – Sistema de 

Notificação de Violência de Campinas, 2017. Elaboração gráfica: JARDIM, T. B. (2018). Memorial de TFG – 

Cidade: substantivo feminino: ensaios para desenho urbano sob perspectiva de gênero - UNICAMP. 

Quanto à violência contra a mulher, a partir de dados levantados do Boletim do Sistema 

de Notificação de Violências em Campinas (SISNOV) de 2017, foi possível observar que a 

violência em Campinas é majoritariamente de vítimas do sexo feminino, que 

correspondem a 67% das notificações (Figura 7). Dentre a violência contra a mulher, a 

faixa etária com maior número de notificações é dos 20 aos 29 anos. 

 
Figura 7: Perfil do transporte na Cidade de Campinas (SP). Fonte: Boletim SISNOV – Sistema de 

Notificação de Violência de Campinas, 2017. Elaboração gráfica: JARDIM, T. B. (2018). Memorial de TFG – 

Cidade: substantivo feminino: ensaios para desenho urbano sob perspectiva de gênero - UNICAMP. 

Além disso, os tipos de violência mais sofridos por mulheres são, por ordem de maior 

número de notificações, física, tentativa de suicídio e sexual. Os principais autores são, 

primeiramente o cônjuge, seguido pela própria vítima (tentativa de suicídio) e por 

desconhecidos. 
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Os índices de estupros em Campinas são preocupantes, onde ocorrem 0,8 estupros por 

dia, sem considerar os casos não notificados. Apesar de não estar diferenciado se estes 

ocorrem no ambiente doméstico ou urbano, a maioria dos estupros notificados possui o 

autor do crime como desconhecido, que denota um cunho de espaço diferente do 

doméstico. 

Etapa 2 - Critérios de seleção do bairro 

Para a realização da segunda etapa, foram usadas como recortes territoriais de 

levantamento a divisão territorial em macrozonas e as Unidades Territoriais Básicas 

(UTBs).  

No primeiro estudo de razão de sexo, foi possível retirar dados da tabulação do Censo 

Demográfico do IBGE de 2010, referentes à População Residente Em Domicílios 

Particulares Permanentes Por Sexo por UTBs. Com esses dados foi possível encontrar a 

razão de sexo de cada UTB, e por consequência concluir quais regiões de Campinas 

possui maior concentração de mulheres residentes. Além disso, foi feito uma média da 

razão de sexo por macrozona. Foram analisadas quais macrozonas possuem, em uma 

primeira instância, razão de sexo menor que 100, e em segundo momento, menor que 95. 

Os resultados concluiram que as macrozonas 3, 4 e 9 se destacaram como as de maior 

concentração de mulheres (Figura 8). 

 
Figura 8: Resultados obtidos quanto às macrozonas com menores razões de sexo. Fonte: JARDIM, T. B. 

(2018). Memorial de TFG – Cidade: substantivo feminino: ensaios para desenho urbano sob perspectiva de 

gênero - UNICAMP 

A análise da faixa etária tinha como objetivo compreender a maior concentração de 

mulheres dos 15 aos 49 anos - faixa que corresponde ao público alvo do projeto. A base 

desse levantamento foi a Sinopse por Setores do Censo Demográfico do IBGE de 2010. 

Para cada (faixa) idade foram analisados os bairros com maior concentração de mulheres 

residentes. Sua macrozonas e UTBs foram identificadas para poder classificar quais 
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foram as com maiores incidências. Em síntese, as macrozonas com maiores incidência 

foram, respectivamente, macrozona 4, 5, 7 e 3. 

Os dados base para análise das mulheres economicamente ativas e análise por renda 

foram retirados da tabulação do Censo Demográfico do IBGE de 2010, da População 

Residente Por Faixas De Rendimento Nominal Mensal e Por Sexo. 

A partir desses dados, foi possível separar as UTBs em suas respectivas macrozonas, e 

ver quantas mulheres economicamente ativas (M.E.A.) possuem em cada uma. Além 

disso, em quais classes sociais essas mulheres estão inseridas. 

Os resultados mostram que a macrozona 4 se apresenta como a maior concentradora de 

M.E.A. (64%), seguida pela macrozona 5 (18%) e a macrozona 9 (8%) (Figura 9).  

 
Figura 9: Macrozonas com maiores concentrações de M.E.A. Fonte: JARDIM, T. B. (2018). Memorial de 

TFG – Cidade: substantivo feminino: ensaios para desenho urbano sob perspectiva de gênero - UNICAMP 

Além disso, foi analisado o percentual de M.E.A. de cada classe social por macrozona. 

Essa análise permite ver quais macrozonas são mais diversificadas, mais pobres ou mais 

elitizadas. A macrozona 4 se mostrou a mais diversificada e que a Classe D é a classe 

social com maior número de mulheres (Figura 10). 
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Figura 10: Número de mulheres por classe social e macrozona. Fonte: JARDIM, T. B. (2018). Memorial de 

TFG – Cidade: substantivo feminino: ensaios para desenho urbano sob perspectiva de gênero - UNICAMP 

Após esses quatro critérios de análises, as informações foram sintetizadas e sobrepostas, 

sendo possível pré-selecionar as macrozonas com maior incidência, e dentro delas, os 

bairros com maiores incidências. Em uma primeira instância, 8 locais foram apontados 

como possíveis áreas de abrangência, os quais foram analisados segundo suas 

qualidades espaciais e urbanísticas. O bairro da Vila Itapura foi eleito por, além de 

apresentar uma baixa razão de sexo - 81,827 – também está próximo do centro de 

Campinas, o que traz uma complexidade urbana interessante, além de diversidade de 

uso, densidade, gabarito e público. Ainda assim, apresenta espaços públicos mal 

desenhados, inseguros e situações urbanas hostis às mulheres. 

Etapa 3 - Escala do bairro 

O primeiro reconhecimento da Vila Itapura relacionados à morfologia e estrutura urbana 

do bairro estão representados na figura abaixo (Figura11). A área correspondente à Vila 

Itapura é delimitada por importantes vias de conexão: Avenida Brasil, Avenida Barão de 

Itapura (limítrofe com o bairro Guanabara), Avenida João Penido Burnier e Avenida 

Anchieta (limítrofe dos bairros Centro e Cambuí). Além disso, é marcada pela presença 

da Avenida Orozimbo Maia que a recorta no sentido norte-sul, configurando-se como uma 

barreira separativa da porção leste mais relacionada ao imaginário do centro de 

Campinas, enquanto a porção oeste é mais referenciada ao Guanabara. 

Cruzamentos como o da Av. Brasil com a Av. Orozimbo Maia, da Av. Brasil com a Av. 

Barão de Itapura e da  R. Dr. Delfino Cintra com a Av. Orozimbo Maia, e o Viaduto da Av. 

Senador Saraiva marcam pontos nodais. 
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Além da importância viária na estrutura do bairro, alguns edifícios se marcam como 

referências tais como a Maternidade de Campinas, o Mercado Central, o Colégio Bento 

Quirino, o Colégio Culto à Ciência, o Terminal de Ônibus do Mercado, entre outros. 

 

 

 

Figura 11: Figura síntese da morfologia e estrutura urbana do bairro Vila Itapura, Campinas (SP). Fonte: 

JARDIM, T.B. (2018). Memorial de TFG – Cidade: substantivo feminino: ensaios para desenho urbano sob 

perspectiva de gênero - UNICAMP 

Quanto ao sistema de transporte coletivo, em decorrência de sua centralidade na cidade 

de Campinas e dessa envoltória marcada por grandes avenidas, a quantidade de 

transporte público por ônibus é relativamente alta. A presença do Terminal de ônibus 

perto do Mercado Municipal também se configura como ponto chave para o transporte 

metropolitano. 

A região, como já dito, apresenta grande diversidade de uso de solo, sendo 

majoritariamente de uso misto, com algumas regiões de uso prioritário de comércio e 

serviços. 

Quanto aos equipamentos educacionais, a Vila Itapura possui sete instituições de ensino, 

sendo que variam de níveis escolares da creche ao ensino superior. A ESAMC localiza-se 

perto do centro e é a única instituição privada. Além disso conta com duas CEIs, duas 

escolas estaduais, uma de ensino fundamental I e uma de ensino fundamental II e médio, 
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além de duas escolas icônicas: o Culto à Ciência,  ensino fundamental II e médio, e o 

Colégio Bento Quirino, que se encontra fechado para reforma.  

A presença de tantas instituições de ensino garante ao bairro uma diversidade etária, 

além de um movimento em horários de pico de crianças, mães ou responsáveis e 

adolescentes. 

O fluxo de pessoas na Vila Itapura é concentrado principalmente ao longo das grandes 

vias, e na região perto ao Centro, ao Mercado Municipal e ao Terminal de ônibus (Figura 

12). Já as regiões mais internas do bairro possuem um baixo fluxo de pedestres, que 

podem ser compreendidas como regiões mais ermas (Figura 13). 

 
Figura 12: Avenida Orozimbo Maia: grande fluxo de pedestres. Fonte: JARDIM, T.B. (2018). Memorial de 

TFG – Cidade: substantivo feminino: ensaios para desenho urbano sob perspectiva de gênero - UNICAMP 
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Figura 13: R. Bernardo Sampaio: local ermo. Fonte: JARDIM, T.B. (2018). Memorial de TFG – Cidade: 

substantivo feminino: ensaios para desenho urbano sob perspectiva de gênero - UNICAMP 

O mapa de concentração de gênero (Figura 14) foi levantado tal como descrito 

previamente, e foi de essencial importância para compreender a presença/ausência do 

público feminino. Os resultados obtidos foram que a porção norte do bairro é menos hostil 

com mulheres, e apresentam maior concentração de creches, que levou a maior 

concentração do público feminino. A porção sul, mais próxima a grandes avenidas, 

barreiras físicas e locais com desenho mais comprometido, a concentração prioritária de 

homens foi notável. 
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Figura 14: Mapa de concentração por gênero. Fonte: JARDIM, T.B. (2018). Memorial de TFG – Cidade: 

substantivo feminino: ensaios para desenho urbano sob perspectiva de gênero - UNICAMP 

O estudo de locais que fornecem sensação de insegurança coincidiu com alguns espaços 

cuja concentração de homens é maior do que de mulheres. Prédios abandonados, 

desníveis e difícil acesso de pedestres, alto fluxo de carros, muros altos, relatos de 

assalto, iluminação precária e falta de locais de paragem/permanência foram as principais 

características físicas e sensoriais responsáveis pela sensação de insegurança (Figura 15 

e 16). 

 
Figura 15: R. Dr. Delfino Cintra,  local ermo, muros altos e falta de locais de permanência. Fonte: JARDIM, 

T.B. (2018). Memorial de TFG – Cidade: substantivo feminino: ensaios para desenho urbano sob 

perspectiva de gênero – UNICAMP 

  

Figura 16: R. Falcão Filho, local ermo, iluminação precária, prédios abandonados. Fonte: JARDIM, T.B. 

(2018). Memorial de TFG – Cidade: substantivo feminino: ensaios para desenho urbano sob perspectiva de 

gênero – UNICAMP 

Os levantamentos realizados na etapa 3 auxiliou para a escolha de três áreas de 

intervenção. Para cada projeto, pode-se determinar quantas áreas e qual escala de 

recorte que são desejadas. Cada área de intervenção foi, então, posta sob análise 
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seguindo os critério da quarta e última etapa metodológica. Para fins de exemplificação, 

apenas o processo realizado na área mais crítica entre as três será exposto aqui. 

Etapa 4 - Área de intervenção 

A área de intervenção que terá sua leitura desdobrada aqui corresponde um recorte na 

porção sudeste do bairro, no viaduto que conecta as Avenidas Orozimbo Maia, João 

Penido Burnier e Senador Saraiva (Figura 17).  

 
Figura 17: Recorte da área de intervenção. Fonte: JARDIM, T.B. (2018). Memorial de TFG – Cidade: 

substantivo feminino: ensaios para desenho urbano sob perspectiva de gênero – UNICAMP 

A Av. Orozimbo Maia se configura como barreira e divide a região em duas dinâmicas 

muito distintas: o lado oeste mais calmo, residencial, com alguns edifícios abandonados e 

subaproveitados; e o lado leste relacionado ao centro, onde está localizado o Mercado 

Municipal de Campinas, o Terminal Mercado, região com alto fluxo de pedestres, 

comércio, serviços e frotas de ônibus. 

Essa dicotomia de dinâmicas urbanas é facilmente notada em todos os mapas expostos a 

seguir. 

Além disso, a ligação para pedestres entre ambas as partes é feita através de túneis de 

pedestres que conectam também à uma praça central, de uso exclusivo de passagem, 

sem atratividades, com moradores de ruas e cujo desenho e mobiliários não sugerem 

atividades e permanência. Esses túneis (Figura 18) geram ambientes inseguros, com 

visão bloqueada (ângulos agudos e quinas), com incidências de assaltos, e que, 

consequentemente, são evitados, levando o pedestre à procurar rotas alternativas de 

travessia, muitas vezes em locais perigosos e não permitidos. 
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Figura 18: Túnel de pedestres e acesso por escadas à calçada do viaduto. Fonte: JARDIM, T.B. (2018). 

Memorial de TFG – Cidade: substantivo feminino: ensaios para desenho urbano sob perspectiva de gênero 

– UNICAMP 

Como já dito, a Avenida Orozimbo Maia se configura como grande barreira longitudinal, 

que divide assim o território em dois cenários. Esta divisão também é expressa no uso do 

solo (Figura 19) e no gabarito (Figura 20). A porção oeste é majoritariamente residencial, 

com alguns poucos comércios e prédios abandonados, no qual o gabarito padrão é até 6 

metros. Já a porção leste, região mais movimentada e ligada ao Mercado Municipal, tem 

notável predominância de comércios e serviços, com um maior número de prédios com 

gabarito mais elevado, até 18 metros. 

 
Figura 19: Uso do solo. Fonte: JARDIM, T.B. (2018). Memorial de TFG – Cidade: substantivo feminino: 

ensaios para desenho urbano sob perspectiva de gênero – UNICAMP 
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Figura 20: Gabarito. Fonte: JARDIM, T.B. (2018). Memorial de TFG – Cidade: substantivo feminino: ensaios 

para desenho urbano sob perspectiva de gênero – UNICAMP 

Em seguida, foi realizado os mapas de horários, cujos resultados demonstraram que 

apesar da porção leste ser mais movimentada e de o Terminal do Mercado ficar aberto 24 

horas, a área de intervenção como um todo apresenta um grande esvaziamento no 

período noturno, que junto à iluminação precária se apresenta como local perigoso. Os 

quatro mapas de horário desenvolvidos estão dispostos em duas figuras (Figura 21 e 22) 

abaixo: 
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Figura 21: Mapas de horários: período da manhã e tarde. Fonte: JARDIM, T.B. (2018). Memorial de TFG – 

Cidade: substantivo feminino: ensaios para desenho urbano sob perspectiva de gênero – UNICAMP 



Anais do Encontro Internacional Cidade, Contemporaneidade e Morfologia Urbana 2018.

 

312 
 

 
Figura 22: Mapas de horários: período da noite e madrugada. Fonte: JARDIM, T.B. (2018). Memorial de 

TFG – Cidade: substantivo feminino: ensaios para desenho urbano sob perspectiva de gênero – UNICAMP 

Em seguida, foram feitos os levantamentos dedicados à análise do desenho urbano, que 

compreende os estudos de relações lote-via e fachadas, condições de calçadas, fluxos e 

concentração e iluminação e uso noturno. 
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O mapa de relação lote-via e fachadas esclarece o caráter de barreira que a Av. 

Orozimbo Maia possui, assim como o viaduto e os túneis de pedestres que também se 

configuram como agentes segregadores. A porção leste, onde se encontra o Mercado 

Municipal e o Terminal de ônibus, concentra edificações que são, na maioria dos  casos, 

de ocupação altamente ativas, tanto pelo fato de a maioria das fachadas serem sem 

recuos frontais nem muros, mas também pelo caráter comercial. Por outro lado, a porção 

oeste, apesar de a maioria das edificações possuírem fachada sem recuo frontal, o uso e 

diálogo com a rua é fragilizado devido aos vários prédios abandonados e residências. A 

rua sem saída R. Édson Sáles de Oliveira, cujas fachadas de edifícios voltadas à ela 

configuram-se como empenas, tornam a rua um local ermo, com aspecto de abandonado, 

gerando a sensação de insegurança. 

Quanto às condições das calçadas (Figura 23), muitas calçadas são estreitas, quando 

não interrompidas por postes ou árvores e com pavimentação comprometida 

(esburacadas). A rua Édson Sales de Oliveira, além de ser de paralelepípedo, possui 

calçadas muito estreitas e mal pavimentadas, que aumenta a hostilidade ao pedestre, 

junto à pobre relação lote-via e fachadas. 

A saída do túnel, próximo ao mercado, também apresenta calçadas estreitas e 

comprometidas, que junto ao intenso fluxo de pedestres da região comercial, se 

apresentam como inadequadas à demanda de fluxo. Postes e árvores interrompem o 

passeio justamente pela falta de faixas de serviços, tornando-as inacessíveis, exigindo 

desvios dos pedestres. 
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Figura 23: Condições de calçadas. Fonte: JARDIM, T.B. (2018). Memorial de TFG – Cidade: substantivo 

feminino: ensaios para desenho urbano sob perspectiva de gênero – UNICAMP 

Os fluxos, tanto de pedestres quanto automóveis/ônibus são intensos, justamente pela 

centralidade, pelo caráter de ligação que as vias possuem, junto à presença do Mercado 

Municipal e do terminal do Mercado, ponto importante do sistema de transporte público. 

Assim, as vias que compõem o viaduto (Av. Orozimbo Maia, Av. João Penido Burnier e 

Av. Senador Saraiva) são de tráfego intenso e rápido. Enquanto isso, as vias laterais são 

menos intensas e com velocidades mais baixas. 

O fluxo de pedestres (Figura 24) se dá intensamente próximo ao Mercado e ao comércio 

que o margeia, de maneira desordenada, com travessias em locais não sinalizados. O 

uso do túnel é menos intenso, justamente pela insegurança e hostilidade que o espaço 

fornece. A praça perto ao túnel possui rara ocupação, tendo alguns moradores de ruas 

assentados em seus gramados. A calçada que margeia as vias do viaduto, além de pouco 

utilizadas, possuem o acesso através de um caminho escondido, por escadas e pela 

passagem obrigatória do túnel. 

 

 

 Figura 24: Fluxos e ocupações. Fonte: JARDIM, T.B. (2018). Memorial de TFG – Cidade: 

substantivo feminino: ensaios para desenho urbano sob perspectiva de gênero – UNICAMP 
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O fluxo noturno, de todos os modais, é muito menos intenso que no período diurno. A 

região a oeste da Av.. Orozimbo Maia é erma no período noturno, sendo a rua Mal. 

Deodoro bem iluminada. Entretanto, as ruas perpendiculares à ela, tal como R. Falcão 

Filho, são extremamente escuras. O túnel é iluminado porém sem fluxo. A região próxima 

ao mercado possui as vias principais bem iluminadas, enquanto que as vias secundárias 

são escuras. O fluxo de pessoas no terminal é notável. Muitos moradores de rua ficam 

nos arredores. O local se demonstra inseguro devido à relatos de assaltos. O comércio 

que rodeia o mercado está quase todo fechado, com exceção de uma lanchonete e um 

bar. 

 

CONCLUSÕES 

Os múltiplos papéis que a mulher assume na sociedade contemporânea, de não apenas 

mãe - tal como era determinada tradicionalmente sua função social - mas também de 

trabalhadora, estudante, cuidadora e cidadã pública e política, faz com que o espectro de 

vivência feminino seja múltiplo. Por consequência, essa vivência se dá em múltiplos 

espaços, sejam privados ou públicos, no qual a esfera urbana faz parte. A falta de 

reconhecimento da experiência e do cotidiano feminino no processo de criação e desenho 

do espaço urbano fez com que uma nova categoria de estudo de urbanismo mais 

inclusivo emergisse, o urbanismo com perspectiva de gênero. 

Reforçado pela crítica feminista, o urbanismo com perspectiva de gênero ainda se 

apresenta como processo recente do estudo urbano, com importantes avanços e 

discussões. Ainda que incipientes, o campo se mostra aberto ao desenvolvimento de 

novas pesquisas, aplicações projetuais, métodos e análises. 

A metodologia aqui proposta foi estabelecida frente à insuficiência que os métodos 

tradicionais de levantamento e leitura de territórios no campo urbano evidenciaram em um 

estudo do espaço urbano sob viés de gênero. Além dessa insuficiência do método 

convencional, encontrou-se dificuldade de encontrar novos métodos e instruções que 

fossem específicos do urbanismo e desenho urbano com perspectiva de gênero, 

justificando a necessidade de uma nova proposta de metodologia. 

O caso do bairro do Vila Itapura exposto acima tem como objetivo exemplificar a 

aplicação do método desenvolvido, não excluindo entretanto a necessidade de 

adaptações para diferentes projetos em áreas distintas. 
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ÁREA TEMÁTICA: 

(X) 1.Morfologia Urbana ( ) 2.Cartografia Urbana ( ) 3.Teoria Urbana ( ) 4.Mulher e cidade 

RESUMO: 

O objetivo do trabalho é identificar quais as características espaciais com maior correlação com a 
copresença de acordo com o gênero do pedestre no contexto sócio-espacial de dois loteamentos 
residenciais dispersos em Santa Maria (RS), Brasil. Por copresença, entende-se o conjunto de 
pessoas que estão juntas em determinado espaço. A metodologia é composta por: (i) seleção de 
variáveis independentes potencialmente relacionadas à copresença a partir de revisão de 
literatura; (ii) modelagem segmentada da cidade estudada; (iii) coleta e tabulação dos dados; (iv) 
análise de correlações entre variáveis independentes e dependentes por meio do coeficiente de 
correlação de Pearson. Parte-se do seguinte questionamento: há um padrão espacial distinto no 
que diz respeito ao gênero do pedestre no contexto da pesquisa? Como resultados, verificou-se 
que os padrões espaciais de homens e mulheres são semelhantes, tanto quando são 
considerados os pedestres em movimento como parados, tanto em dia típico como em dia atípico. 
Os atratores comerciais alcançaram as correlações mais fortes e positivas com todas as 
categorias de copresença. Em segundo lugar, a variável “integração local R1000m” obteve 
correlações positivas de força moderada com quase todas as categorias de copresença. Em 
terceiro lugar, a variável “escolha local R1000m” mostrou correlações moderadas e positivas com 
pedestres em movimento em dia atípico somente. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Copresença; gênero; morfologia urbana; sintaxe espacial.  

 

ABSTRACT: 
This paper aims to identify which spatial characteristics have stronger correlation with co-presence 

of men and women in the socio-spatial context of two dispersed residential neighborhoods in Santa 

Maria city (RS), Brazil. Co-presence is the group of people who are together in a given space. The 

methodology consists of: (i) selection of independent variables potentially related to co-presence 

from a literature review; (ii) segment analysis of the studied city; (iii) data collection and tabulation; 

(iv) analysis of correlations between independent and dependent variables using the Pearson 

correlation coefficient. It is based on the following question: is there a distinct spatial pattern related 

to the pedestrian genre in the research context? The results showed that the spatial patterns of 

men and women are likely to be similar, both for moving and stationary pedestrians, both for typical 

day and atypical day. Commercial attractors reach the strongest and positive correlations with all 

categories of co-presence. Second, the variable "local integration R1000m" obtained positive 

correlations of moderate strength with almost all co-presence categories. Third, the variable "local 
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choice R1000m" showed moderate and positive correlations with moving pedestrians in atypical 

day only.  

 

KEYWORDS: Co-presence; gender; urban morphology; space syntax.   

INTRODUÇÃO 

A relação do pedestre com os espaços públicos é um tema do planejamento urbano que 

permanece atual, pois diversas cidades têm desejado valorizar a urbanidade. 

Historicamente, os espaços públicos urbanos foram utilizados para suprir necessidades 

básicas de sobrevivência, comunicação e entretenimento, além de cumprir funções 

políticas, religiosas, comerciais, cívicas e sociais. Nas sociedades contemporâneas, 

muitas dessas funções migraram para domínios privados ou virtuais, a partir da 

disseminação de uma cultura baseada na privacidade, nos confortos individuais do 

domínio privado e na vivência centrada entre o lar e o trabalho. Entretanto, alguns 

estudos urbanos têm concluído que o espaço público mantém sua importância através da 

geração, do fortalecimento e da manutenção de um senso de comunidade (MEHTA, 

2013).  

Especificamente, estudos de copresença procuram entender como o espaço que permeia 

as pessoas interfere na maneira como elas se movem, param, encontram outras pessoas 

e tem seu comportamento regulado pela presença de outros (HOLANDA, 2002). Portanto, 

a copresença corresponde ao conjunto de pessoas que compartilham um espaço comum, 

mesmo que não estejam em interação propriamente dita (HILLIER, 2007). Empiricamente, 

percebe-se que os espaços públicos urbanos diferenciam-se por níveis e formas de 

copresença: alguns estão constantemente cheios de pedestres se deslocando, enquanto 

que outros ocasionalmente apresentam movimento, podendo permanecer desertos na 

maior parte do dia. Essas observações alimentam o questionamento de possíveis 

influências das características espaciais sobre o fenômeno da copresença. 

Zukin (1995) ressalta a importância da copresença nos espaços públicos para a 

experiência da alteridade em situações cotidianas e para a formação de uma cultura 

pública, tornando esses espaços públicos lugares para um constante processo de criação 

de diferentes solidariedades e identidades de grupo. De acordo com Durkheim (1999), a 

solidariedade social é o fenômeno de estabelecimento de vínculos sociais que identificam 

e interligam indivíduos componentes de uma sociedade uns aos outros, o que lhes 

permite a concentração de esforços comuns. Grannis (1998) vai ao encontro, propondo 

que o sistema de vias locais de um bairro potencializa a interação social não apenas entre 

os vizinhos próximos, mas também entre os mais distantes, a partir do contato visual face-

a-face que ocorre nas ruas e que permitem que os moradores se reconheçam de vista. 

Netto, Vargas e Saboya (2012) reforçam isso, considerando a copresença um aspecto 

social anterior às formas de sociabilidade em si, mas que as subjazem. 

O presente trabalho surge como continuação direta de uma pesquisa de mestrado 

(MACIEL, 2018) cujo objetivo foi de identificar e hierarquizar os atributos espaciais de 
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segmentos de rua associados à copresença no contexto dos loteamentos residenciais 

dispersos de cidades médias brasileiras. Na referida pesquisa, a copresença foi abordada 

a partir de três conjuntos de variáveis independentes, como recorte da complexidade de 

fatores intervenientes nesse fenômeno sócio-espacial: (a) os atributos morfológicos 

configuracionais, advindos da teoria da sintaxe espacial; (b) os atratores ou atividades 

urbanas nos espaços privados; e (c) a permeabilidade física e visual das edificações. 

A abordagem configuracional da morfologia urbana, no qual se insere a teoria da sintaxe 

espacial, analisa cada elemento espacial em sua relação com os demais do sistema. 

Assim, a maneira como esses elementos estão interligados estabelece diferentes 

propriedades espaciais configuracionais – acessibilidade relativa, por exemplo - que 

podem ser mensuradas através das variáveis sintáticas. A literatura aponta que a forma 

urbana é uma das principais variáveis associadas à copresença através de correlações 

consistentes entre propriedades espaciais configuracionais e movimento de pedestres 

(BRAGA, 2003; HILLIER; HANSON, 1984; HILLIER et al., 1987; HILLIER et al., 1993; 

HILLIER, 2007; MACIEL, 2018; ZAMPIERI, 2006, 2012). A estrutura espacial estabelece 

diferentes graus de proximidade e afastamento entre os habitantes de um assentamento 

através da configuração das barreiras (edifícios) e das permeabilidades (espaços livres) 

que determinam as possibilidades de movimento pelo espaço (HILLIER; HANSON, 1984).  

A parcela de movimento de pedestres gerada apenas pela forma urbana denomina-se 

movimento natural, distinguido em movimento com destino a um espaço (to-movement) e 

movimento de passagem (through-movement) (HILLIER et al., 1993). O primeiro pode ser 

correlacionado à variável sintática “integração” e mensura acessibilidade relativa de um 

segmento em relação a todos os demais. O segundo correlaciona-se com a variável 

sintática “escolha”, a qual avalia o grau de confluência de cada segmento nos caminhos 

mais rápidos ou curtos, topologicamente, metricamente, etc., entre todos os segmentos 

do sistema (HILLIER; VAUGHAN, 2007). Portanto, indica probabilidade de movimento nos 

segmentos a partir das limitações nas possibilidades de escolha de rota, ou seja, a 

probabilidade de um espaço público ser utilizado como caminho. Ambas as variáveis 

“integração” e “escolha” podem ser medidas em dois níveis: global (por exemplo, no 

sistema da cidade e/ou de suas conurbações) e local (no sistema do bairro ou 

loteamento).  

Antes disso, esse problema era tratado apenas nos termos dos graus de atratividade das 

atividades urbanas na origem e destino dos deslocamentos de pedestres (HILLIER et al., 

1993). Nessa abordagem, cada tipo de atividade urbana imprime diferentes impactos no 

seu entorno em relação à geração de viagens para os respectivos edifícios onde se 

situam, podendo esse impacto ser concentrado ou distribuído ao longo das horas do dia 

(HOLANDA, 2002). Assim, a copresença no espaço público pode ser influenciada pela 

densidade de determinadas atividades urbanas, também chamadas de atratores, 

conforme verificado empiricamente por Maciel (2018). Outros trabalhos, alguns da linha 

de pesquisa ambiente-comportamento, apontaram relações da copresença com a 

permeabilidade física e visual entre espaços públicos e privados (BENTLEY et al., 1985; 

GEHL; KAEFER; REIGSTAD, 2006; NETTO; VARGAS; SABOYA, 2012; NEWMAN, 1996; 
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SABOYA; NETTO; VARGAS, 2015; ZAMPIERI, 2006, 2012), considerando importante a 

presença de portas e janelas no ambiente do pedestre para estimular a apropriação social 

do espaço.  

Por sua vez, a dispersão é a característica atual da urbanização brasileira, não se 

restringindo a contextos metropolitanos e pós-metropolitanos, presente na maior parte das 

cidades ocidentais, embora não do mesmo modo, nem nas mesmas condições ou causas 

e nem com mesmos resultados. Seu princípio fundamental é o crescimento territorial 

acentuado, separado do centro por descontinuidades territoriais ou vazios (CATALÃO, 

2015). O processo tende a criar enclaves espaciais, resultantes de uma fraca estruturação 

espacial local que limita a articulação global de cada um deles com o sistema da cidade, 

não conformando um destino natural para o movimento de pedestres ou de veículos 

(HILLIER, 2007). Logo, tende a diminuir o contato entre moradores de diferentes regiões 

da cidade. De acordo com Gonçalves (2011, p. 12), “cidades que crescem de maneira 

mais dispersa assumem dinâmicas distintas daquelas que se configuram de forma mais 

concentrada”, visto que, com distâncias topológicas ou métricas potencialmente maiores, 

as relações entre localizações de moradia, locais de consumo e de trabalho tendem a ser 

mais complexas. 

Especificamente, os estudos de copresença no Brasil, como os de Braga (2003), Netto, 

Vargas e Saboya (2012) e Zampieri (2012) contemplaram principalmente áreas urbanas 

centrais. As zonas periféricas foram pouco exploradas, especialmente nas cidades 

médias, aquelas com população entre 100.000 e 500.000 habitantes, e que apresentam 

as maiores taxas de crescimento médio geométrico do país nos últimos anos (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2014), sobretudo pela dispersão do seu 

território. Aqui, utiliza-se “cidade média” mais como referência ao seu critério demográfico 

- objetivando situar o contexto analisado em termos de tamanho de sistema sócio-

espacial numa classificação pré-existente - do que funcional, em termos do papel exercido 

pelo assentamento na rede urbana.  

O trabalho de Maciel (2018) teve enfoque quantitativo, sendo utilizados modelos de 

regressão linear generalizados (MLGs) para inferência das relações entre as variáveis 

independentes e cada variável dependente, no caso, a copresença categorizada em total 

de pedestres parados e total de pedestres em movimento, sem distinções de gênero e/ou 

idade. Este artigo traz como problema de pesquisa: há um padrão espacial distinto no que 

diz respeito ao gênero do pedestre em ruas de loteamentos dispersos de cidades 

médias? O objetivo aqui é, portanto, identificar quais as características espaciais com 

maior correlação com a copresença de acordo com o gênero. O trabalho estrutura-se em 

quatro seções: além da introdução; apresenta-se em sequência a metodologia; os 

resultados e a discussão e, por fim, as considerações finais.  

METODOLOGIA 

A metodologia consiste nas seguintes etapas: (i) seleção de variáveis independentes 

potencialmente relacionadas à copresença a partir de revisão de literatura; (ii) modelagem 

segmentada da cidade de Santa Maria (RS), objeto empírico de estudos do trabalho; (iii) 
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coleta e tabulação dos dados; (iv) análise de correlações entre variáveis independentes e 

dependentes por meio do coeficiente de correlação de Pearson (r). Foram criados três 

conjuntos de variáveis independentes selecionadas a partir da revisão de literatura, sendo 

estes: (i) os atributos morfológicos configuracionais, expressos pelas medidas sintáticas 

angulares; (ii) os atratores, expressos pelo tipo de atividade urbana e (iii) a 

permeabilidade física e visual, expressa pelo número de constituições (portas) e janelas 

voltadas para os segmentos de rua. Adotou-se o segmento como unidade de análise, 

para poder utilizar as variáveis sintáticas angulares e agregar as características referentes 

às edificações (atratores e permeabilidade) situadas nos dois lados de um mesmo 

segmento. Como todas as variáveis fazem referência à mesma unidade de análise, elas 

podem ser processadas estatisticamente.  

Como objeto empírico de estudos, tem-se Santa Maria, cidade média (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2014) localizada na região central do 

Rio Grande do Sul, distante 293 km da capital Porto Alegre e que constitui a quinta maior 

população absoluta do estado: em 2010 totalizavam 261.027 habitantes, dos quais 95,1% 

eram urbanos e 4,9%, rurais. Escolheu-se realizar o estudo de caso em Camobi, por ele 

ser o bairro de maior extensão territorial (são 2.035 hectares, correspondendo a 16,7% do 

território urbano) e população absoluta (eram 21.822 habitantes em 2010, 

correspondendo a 8,86% da população urbana) (AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE 

SANTA MARIA, 2016; INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 

2016), conformado fundamentalmente pela dispersão urbana em Santa Maria a partir dos 

anos 1960. O perímetro urbano vigente na época abrangia 2.474,47 hectares, sendo 

1.209,44 hectares o total de áreas loteadas em apenas dez anos, ou seja, 48,88% do 

perímetro urbano. O maior número de loteamentos criados, cerca de 42 

empreendimentos, localizou-se na zona leste (SALAMONI, 2008, p. 272-273), até então 

área rural, antigo distrito de Colônia e hoje constituída pelo bairro Camobi por si só. 

Como a pesquisa demandaria um grande tempo para as coletas de dados, julgou-se 

necessário limitar o estudo a dois loteamentos apenas, que abrangessem diferentes 

características morfológicas configuracionais. As variáveis sintáticas angulares são 

obtidas pelo processamento do mapa segmentado, que é gerado a partir da 

decomposição do mapa axial (ou de um mapa composto por road-centre lines) em 

segmentos e da conexão dos mesmos em rede (TURNER, 2004). Neste trabalho foi 

utilizado o software depthmapX 0.50 (VAROUDIS, 2015) para o processamento do mapa 

segmentado da cidade de Santa Maria elaborado pelos autores com dados do ano de 

2017. Para seleção dos loteamentos de estudo, partiu-se inicialmente de uma análise do 

bairro no contexto global da cidade, através da variável angular “integração global” (Figura 

1). Os segmentos de rua da cidade foram classificados com o método Natural Breaks, que 

reduz a variação dentro das classes estipuladas, nesse caso três (baixa, média e alta 

integração global), e maximiza a variância entre elas. Foram escolhidos dois loteamentos 

implantados na década de 1970, um de baixa a média integração angular global; e outro, 

de média a alta integração angular global. O primeiro loteamento é essencialmente 

residencial, com algumas atividades terciárias familiares vinculadas às casas, e o 

segundo apresenta uso misto, ainda com predominância de residências.  Após a definição 
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dos loteamentos, foram selecionados em cada um deles os segmentos para composição 

das rotas de estudo. Para isso, foram utilizados os critérios de Hillier et al. (1993), que 

recomendam para aferição empírica das variações da copresença que sejam feitos 

percursos em rotas com diferentes características morfológicas: no mínimo vinte 

segmentos em cada rota, abrangendo integração e segregação. A fim de se obter 

diversidade morfológica também à escala local, foram selecionados, respectivamente, 20 

e 24 segmentos abrangendo as quatro classes da variável angular “integração local” 

R1000m (Figura 2). O número de segmentos selecionados corresponde, respectivamente, 

a 27% e 48% do total de segmentos dos loteamentos COHAB Fernando Ferrari e Vila 

Santos Dumont.  

 
Figura 1: Mapa segmentado de Santa Maria (RS) com a medida de Integração angular global (Rn). Os 

intervalos da medida variam de 500 - 1200 (azul), 1200 - 1500 (verde) e 1500 - 2100 (vermelho).  

Fonte: Maciel, 2018, p. 77. 
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Figura 2: Rotas de estudo: (1) COHAB Fernando Ferrari e (2) Vila Santos Dumont, com indicação dos 

segmentos selecionados para contagem e seus respectivos IDs. Os intervalos da medida variam de 40,8 - 

54,2 (azul), 54,2 – 90,4 (verde), 90,4 – 122,6 (amarelo) e 122,6 – 151,5 (vermelho). Fonte: Maciel, 2018, p. 

82. 

Atualmente, existem diversas técnicas desenvolvidas para observação e contagem de 

pedestres, tanto em espaços livres como em espaços edificados, umas mais adequadas 

do que outras dependendo do propósito da coleta. Uma das mais utilizadas em trabalhos 

de sintaxe espacial é o método do portal (gate count), apropriado para se registrar 

observações de pedestres que se encontram em movimento em um determinado ponto, 

não sendo adequado para contagem de pedestres estacionários. Nesse método, o 

pesquisador mantém-se parado em um ponto de observação (geralmente no limite 

externo de um dos passeios, junto ao alinhamento) e traça uma linha imaginária que 

cruze o espaço da rua perpendicularmente à direção desta. Os pedestres que cruzam 

essa linha imaginária são contados durante um intervalo de tempo (geralmente 2,5 ou 5 

minutos, para áreas centrais ou periféricas, respectivamente) (VAUGHAN; GRAJEWSKI, 

2001).  

Para a coleta das variáveis de copresença desta pesquisa, foi utilizada uma adaptação do 

método proposto por Hillier et al. (1993), conhecido por “contagem em movimento”, 

justamente porque ele permite a contagem simultânea de pedestres parados e em 

movimento. Nesse método, o pesquisador caminha ao longo de rotas predefinidas dentro 

de cada área de estudo, a uma velocidade média aproximada de 1,5 m/s, contando o 

número de pedestres pelos quais se passa. Apenas são contabilizados os pedestres em 

movimento no sentido contrário ao deslocamento do pesquisador e/ou aqueles que se 

encontram estacionários. Essa distinção é feita para diferenciar as apropriações do 

espaço urbano em movimento de passagem e atividades estacionárias. Foram definidas 

duas rotas de contagem de pedestres, uma em cada loteamento, sendo elas percorridas 

sempre em um único sentido de deslocamento, partindo-se do mesmo ponto inicial.  
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Foi adotado o mesmo critério de Zampieri (2012, p. 36) para se definir o que foi 

considerado e contabilizado como pedestre: “todas as pessoas que foram encontradas no 

espaço público [...] e que escolheram seu percurso livremente, independente de precisar 

e/ou utilizar algum meio de auxílio para a locomoção a pé”. Assim, não foram 

contabilizados pedestres conduzidos por outra pessoa: por exemplo, cadeirantes 

auxiliados em seu deslocamento por outro adulto e as crianças de colo, em carrinhos de 

bebê ou caminhando de mãos dadas a um adulto. Nesses casos, o pedestre conduzido 

por outro poderia não ter escolhido seu percurso livremente, podendo distorcer a análise 

das características das rotas utilizadas por cada tipo de pedestre. Tendo em vista estas 

delimitações, o método utilizado não capturou a copresença total das rotas, mas apenas 

parte dela.  

O método original de Hillier et al. (1993) distingue os pedestres em movimento e os 

estacionários em três categorias: homens adultos, mulheres adultas e crianças com idade 

estimada de até 16 anos. Essa distinção em gênero e idade é feita a fim de se verificar a 

existência de diferenças de apropriação do espaço por cada subgrupo de pedestres. 

Julgou-se necessária uma adaptação do método, pois é muito subjetivo distinguir 

pedestres com menos ou mais de 16 anos apenas pela aparência física. Para evitar 

distorções na coleta, optou-se por considerar como crianças os pedestres com até 12 

anos, os quais, geralmente, possuem menor autonomia para se deslocarem 

desacompanhados e escolher um percurso livremente e, incluir os adolescentes ou jovens 

a partir de 13 anos na categoria dos adultos.  Neste trabalho, apenas foram os dados de 

copresença desagregados por gênero, em homens e mulheres adultos, sem incluir as 

crianças.  

O espaço urbano pode apresentar maiores níveis de copresença momentâneos, que não 

são representativos do movimento local na maior parte do tempo. A fim de minimizar 

distorções de coleta dessas variáveis, é necessário estabelecer critérios como a 

contagem em vários horários durante o dia e em diferentes dias de semana. Assim, são 

obtidas médias dos níveis de copresença. Nesta pesquisa, as coletas de copresença 

cobriram todos os períodos do dia, em cinco intervalos de tempo dentro dos quais 

ocorreram as contagens de pedestres: 8h-10h, 10h-12h, 12h-14h, 14h-16h e 16h-18h. De 

acordo com o Highway Capacity Manual (TRANSPORTATION RESEARCH BOARD, 

2000, p. 103), dias da semana atípicos são as segundas e sextas-feiras, cujos 

movimentos não são normais e apresentam grande variação em relação aos outros dias 

da semana, bem como os mesmos dias em outros períodos do ano. Essa diferença de 

movimento nos dias de semana típicos e atípicos pode ser percebida mais intensamente 

em regiões metropolitanas, a partir dos deslocamentos pendulares de e para as cidades 

próximas. No caso desta pesquisa, as contagens em cada intervalo de tempo foram 

repetidas em quatro dias de semana típicos (terça-feira, quarta-feira ou quinta-feira) e em 

quatro domingos (dias atípicos), para averiguar possíveis semelhanças e/ou diferenças de 

apropriação social dos espaços públicos nas duas situações: dias típicos e atípicos, 

respectivamente, com maior e menor influência dos atratores não residenciais como o 

comércio e as instituições educacionais. Cada rota foi observada, portanto, 40 vezes. 
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Os atratores foram levantados in loco, sendo contabilizados em unidades (economias) e 

agregados considerando o total de unidades de atratores de todos os pavimentos de 

todas as edificações do mesmo segmento e divididos pelo comprimento total do 

segmento. Assim, os segmentos com diferenças de comprimento e de número de 

pavimentos de suas edificações podem ser comparados. As constituições (portas), e 

janelas foram contadas em unidades, em função da maior rapidez proporcionada no seu 

levantamento in loco. No caso de edifícios implantados isolados no lote, as constituições 

consideradas são as localizadas nos fechamentos frontais dos lotes e voltadas para os 

passeios, ou seja, aquelas que proporcionam efetivamente a permeabilidade física entre 

espaço público e privado. Portanto, as portas existentes na edificação são 

desconsideradas. A contagem é feita nos dois lados do segmento e ao longo de toda sua 

extensão. Contabilizou-se o total de janelas de todos os pavimentos, para permitir a 

comparação de segmentos com edificações de diferentes alturas. O valor total das 

variáveis de permeabilidade foi posteriormente dividido pelo comprimento do segmento, 

gerando as variáveis “constituições/m” e “janelas de todos os pavimentos/m” para permitir 

a comparação de segmentos com diferentes comprimentos.  

Todas as variáveis foram tabeladas de acordo com o segmento a que fazem referência e 

normalizados os seus valores entre zero e um antes do cálculo das correlações. De 

acordo com Wheelan (2016, p. 82), “a correlação mede o grau em que dois fenômenos 

estão relacionados entre si” através de um coeficiente que varia de -1 a 1. Um coeficiente 

de correlação igual a 1, descreve uma correlação positiva perfeita, ou seja, “qualquer 

alteração em uma variável está associada com uma alteração equivalente na outra 

variável no mesmo sentido”. Já um coeficiente de correlação igual a -1 descreve uma 

correlação negativa perfeita, significando que “toda alteração em uma variável está 

associada a uma alteração equivalente na outra variável em sentido oposto” (WHEELAN, 

2016, p. 84). Um coeficiente de correlação igual a ou próximo de zero significa que as 

variáveis não têm associação entre si. Logo, quanto mais próximo de 1 ou -1 estiver o 

coeficiente, mais forte é a associação entre as variáveis. Dancey e Reidy (2005) 

classificam as correlações de acordo com sua força em fracas (valores entre 0,1 e 0,3 ou 

-0,1 e -0,3), moderadas (valores entre 0,4 e 0,6 ou -0,4 e -0,6) e fortes (valores entre 0,7 e 

1,0 ou -0,7 ou -1,0), sendo este o parâmetro adotado nessa pesquisa. O coeficiente de 

correlação de Pearson (r) foi calculado no software Microsoft Office Excel (planilha 

eletrônica) entre cada variável independente e cada variável de copresença (Quadro 1) 

com os dados dos dois loteamentos em conjunto. 

 

Grupo de variáveis Variável 

Copresença 

Homens parados em dia típico 

Homens parados em dia atípico 

Homens em movimento em dia típico 

Homens em movimento em dia atípico 
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Mulheres paradas em dia típico 

Mulheres paradas em dia atípico 

Mulheres em movimento em dia típico 

Mulheres em movimento em dia atípico 

 Atributos morfológicos configuracionais 

(medidas sintáticas) 

Integração angular local R1000m 

Escolha angular local R1000m 

Atratores 

(Atividades urbanas) 

Unidades residenciais/m 

Unidades de serviço/m 

Unidades comerciais/m 

Unidades com outros usos/m 

Permeabilidade física e visual 
Constituições/m 

Janelas de todos os pavimentos/m 

Quadro 1: Variáveis independentes. Fonte: adaptado de Maciel, 2018, p. 116. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Pedestres em movimento  

As correlações entre as categorias de copresença e as variáveis independentes são 

apresentadas nas Tabelas 1 e 2, sendo sinalizadas por cores quando alcançam força 

moderada (cor laranja) e forte (cor vermelha). Analisando-se os resultados dos dados 

desagregados por gênero, observou-se que as categorias de pedestres em movimento 

(Tabela 1) apresentaram correlações positivas com praticamente todas as variáveis 

independentes, ou seja, um aumento no valor dessas está diretamente associado a um 

aumento na copresença. As variáveis configuracionais – “integração local R1000m” e 

“escolha local R1000m” - apresentaram correlações positivas de força fraca a moderada 

(0,3 ≤ r ≤ 0,6), para ambos os gêneros de pedestres em movimento. As variáveis de 

permeabilidade física e visual – “constituições/m” e “janelas/m” – também apresentaram 

correlações positivas, porém sempre de força fraca (0,1 ≤ r ≤ 0,3). Em relação aos 

atratores, a única variável com correlações negativas, mas de força muito fraca foi 

“unidades de outros usos/m” (r = -0,1). As demais variáveis desse grupo apresentaram 

correlações positivas, em geral, de força fraca a moderada, como “unidades 

residenciais/m” (0,1 ≤ r ≤ 0,3) e “unidades de serviço/m” (0,2 ≤ r ≤ 0,4). A variável 

“unidades comerciais/m” alcançou as mais fortes correlações positivas com as categorias 

de pedestres em movimento (0,6 ≤ r ≤ 0,8).  

 
Integração 
R1000m 

Escolha 
R1000m 

Constituições/
m 

Janelas/
m 

Un. 
residenciais/

m 

Un. 
comerciais

/m 

Un. 
serviço/m 

Un. Outros 
Usos/m 

Homens 
(dia típico) 

0,5 0,3 0,2 0,2 0,3 0,7 0,4 -0,1 
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Homens 
(dia atípico) 

0,4 0,5 0,3 0,1 0,2 0,8 0,3 -0,1 

Mulheres 
(dia típico) 

0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,7 0,3 -0,1 

Mulheres 
(dia atípico) 

0,3 0,6 0,1 0,0 0,1 0,6 0,2 -0,1 

 

Tabela 1: Correlações entre pedestres em movimento e variáveis independentes nas rotas 1 e 2.  

 

Pedestres parados  

Analisando-se os resultados dos dados desagregados por gênero, observou-se que as 

categorias de pedestres parados (Tabela 2), apresentaram correlações positivas com 

praticamente todas as variáveis independentes, ou seja, um aumento no valor dessas 

está diretamente associado a um aumento na copresença. As variáveis configuracionais 

apresentaram correlações positivas (0,2 ≤ r ≤ 0,6) para ambos os gêneros de pedestres 

parados, comportamento semelhante ao verificado com os pedestres em movimento. 

Entretanto, as correlações com as medidas sintáticas perdem força: permanecem fracas 

em geral com a medida de “escolha local R1000m” e moderada apenas com duas 

categorias de copresença e a medida de “integração local R1000”. As variáveis de 

permeabilidade física e visual – “constituições/m” e “janelas/m” – também apresentaram 

correlações positivas, em geral, de força fraca a moderada (0,1 ≤ r ≤ 0,4), comportamento 

semelhante ao verificado com os pedestres em movimento. Em relação aos atratores, a 

única variável independente com correlações negativas, mas de força muito fraca 

permanece sendo “unidades de outros usos/m” (-0,2 ≤ r ≤ -0,1). As demais variáveis 

desse grupo mantiveram correlações positivas, em geral, de força fraca a moderada, 

como “unidades residenciais/m” (0,2 ≤ r ≤ 0,4) e “unidades de serviço/m” (0,2 ≤ r ≤ 0,5). A 

variável “unidades comerciais/m” alcançou as mais fortes correlações positivas com as 

categorias de pedestres parados (0,6 ≤ r ≤ 0,7), semelhante ao comportamento verificado 

com os pedestres em movimento. 

 

 

 
Integração 
R1000m 

Escolha 
R1000m 

Constituições/
m 

Janelas/
m 

Un. 
residenciais/

m 

Un. 
comerciais

/m 

Un. 
serviço/m 

Un. Outros 
Usos/m 

Homens 
(dia típico) 

0,6 0,2 0,3 0,2 0,2 0,7 0,5 -0,1 

Homens 
(dia atípico) 

0,2 0,3 0,4 0,2 0,3 0,6 0,2 -0,2 

Mulheres 
(dia típico) 

0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,6 0,2 -0,1 

Mulheres 
(dia atípico) 

0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,7 0,3 -0,2 

 

Tabela 2: Correlações entre pedestres parados e variáveis independentes nas rotas 1 e 2.   
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Os resultados preliminares obtidos indicaram a possibilidade de um padrão similar nas 

características espaciais da copresença de homens e de mulheres no contexto da 

pesquisa, sendo que ambos os gêneros: utilizam segmentos de rua que facilitam seu 

deslocamento através de maior acessibilidade relativa e têm o comércio como principal 

gerador de viagens. As diferenças de padrões foram observadas quando se comparam 

pedestres em movimento e pedestres parados. A configuração da forma urbana e a 

atividade terciária (comércio e serviço) estão positivamente associadas a ambas as 

categorias de copresença, independente do gênero e dia típico/atípico, em geral, com 

força moderada e forte. No caso dos pedestres em movimento, ambas as medidas 

sintáticas funcionaram como indicadoras do potencial de copresença nos segmentos, a 

partir de correlações moderadas. Já para os pedestres parados, apenas a medida de 

integração se sobressai com correlações moderadas. Isso vai ao encontro das distinções 

do movimento natural (movimento com destino a um espaço e movimento de passagem) 

e a relação intrínseca entre configuração, comércio e copresença propostas por Hillier et 

al. (1993). Assim, segmentos de rua mais acessíveis, ou seja, com maior valor de 

integração e escolha, apresentam maior potencial de copresença, e isto se torna uma 

vantagem locacional para o comércio. Este, por sua vez, passa também a atrair 

deslocamentos de pedestres, gerando um adicional ao movimento natural. A atividade 

residencial apenas se correlacionou com força moderada com a categoria de mulheres 

paradas em dia atípico, sendo verificado durante as coletas de dados que as mulheres 

costumam realizar atividades estacionárias em frente às suas residências. Tratando-se de 

loteamentos essencialmente residenciais, essa atividade acaba por não promover 

diferenciação espacial considerável nos segmentos, sendo, portanto, em geral fracamente 

associada à copresença. O mesmo parece ocorrer com a variável “outros usos/m”, que 

reúne atividades que, geralmente, ocorrem com menor frequência em áreas urbanas 

como, no caso dos loteamentos estudados, igrejas, sedes de associações comunitárias e 

Centros de Tradições Gaúchas, além de uma praça de bairro. Esta variável não apresenta 

influência aparente para qualquer categoria de copresença. Isso se deve, provavelmente, 

aos horários específicos e restritos em que essas atividades ocorrem, e, no caso da praça 

de bairro, sempre aberta ao público, à falta de atratividade do local propiciada pela 

precariedade do seu mobiliário e do seu paisagismo. 

As variáveis de permeabilidade física e visual, em geral, não apresentaram associação 

com as categorias de copresença, sendo praticamente todas as correlações fracas. A 

única correlação moderada obtida neste grupo foi entre “constituições/m” e homens 

parados em dia atípico. Uma ressalva acerca desse grupo de variáveis independentes é 

que, nos loteamentos da amostra, não houve grande variedade tipológica de edificações, 

o que reflete em pouca variação no total de portas e janelas por metro de segmento. Não 

há extremos de permeabilidade e, consequentemente, as correlações obtidas com a 

copresença são apenas fracas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho deu continuidade à pesquisa iniciada sobre copresença no contexto dos 

loteamentos residenciais dispersos de cidades médias (MACIEL, 2018), explorando os 
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dados de pedestres desagregados em gênero. A questão da pesquisa era identificar quais 

são as características espaciais com maior associação à copresença de homens e de 

mulheres no referido contexto. Como resultados, verificou-se que os padrões espaciais no 

que diz respeito ao gênero do pedestre são semelhantes, tanto quando são considerados 

os pedestres em movimento como parados, tanto em dia típico como em dia atípico. Os 

atratores comerciais alcançam as correlações mais fortes e sempre positivas com todas 

as categorias de copresença. Em segundo lugar, a variável “integração local R1000m” 

obteve correlações positivas de força moderada com quase todas as categorias de 

copresença. Em terceiro lugar, a variável “escolha local R1000m” mostrou correlações 

moderadas e sempre positivas com pedestres em movimento em dia atípico somente.  

Considerando-se a complexidade do fenômeno da copresença, sobre o qual atuam 

variáveis extrínsecas e interdependentes, não é suficiente entendê-lo somente a partir da 

análise de correlações simples. Um próximo passo necessário seria quantificar a relação 

em conjunto das múltiplas variáveis independentes com cada categoria de copresença, 

através de técnicas estatísticas como a regressão múltipla ou por meio de redes neurais 

artificiais. Embora não se possam fazer generalizações em função da amostra pequena 

de loteamentos, os resultados encontrados podem contribuir na metodologia de trabalhos 

futuros. As correlações dos dados de pedestres desagregados por gênero deste trabalho 

conservam semelhanças com aquelas obtidas por Maciel (2018) na análise exploratória 

dos dados agregados. Aparentemente, se fossem criados modelos de pedestres por 

gênero e processados através de regressão múltipla, os resultados podem ser também 

semelhantes. Uma opção metodológica diferente e que futuramente será testada é a 

agregação total dos dados dos pedestres parados e em movimento em uma única 

categoria de copresença. Neste caso, poderia ser utilizada a medida de “integração” 

ponderada pela medida de “escolha”, a qual indicará os espaços com maior potencial de 

serem utilizados simultaneamente como destino e rota de movimento. 

Seria interessante testar também uma combinação das variáveis configuracionais 

ponderadas pelos atratores, pois se verificou que esses dois grupos de variáveis têm forte 

correlação, sendo difícil isolar o efeito de cada uma delas. Outro caminho metodológico é 

desagregar as unidades comerciais em atividades específicas, a fim de se verificar 

diferenças consideráveis na geração de viagens. A respeito da contagem de pedestres 

em trabalhos futuros, seria interessante abranger outras épocas do ano, como o verão, e 

também o período noturno. Em relação a pesquisas futuras, particularmente no Brasil, há 

uma grande diversidade de realidades de cidades médias, que necessitam serem 

exploradas, a fim de melhor compreender sua dinâmica sócio-espacial. Um ponto a 

considerar em trabalhos futuros é utilizar algum índice de dispersão urbana para seleção 

de diferentes áreas de estudo (inclusive com diferentes traçados, não só a grelha 

ortogonal deste estudo de caso), abordar as mesmas variáveis e verificar se há limites 

mínimos ou máximos em que essas características passam a ser influentes para a 

copresença.  

Com relação à permeabilidade visual entre espaços públicos e privados, sugerem-se 

novos trabalhos buscando incluir zonas menos homogêneas em relação a essa 
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característica e ampliar a amostra, a fim de se obter mais evidências do efeito potencial 

da variável para a copresença. A literatura consultada relatou resultados opostos para 

variáveis similares indicativas da permeabilidade visual, o que leva a crer que o número 

de janelas tem comportamento muito específico frente à copresença, de acordo com o 

contexto sócio-espacial considerado. 
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ÁREA TEMÁTICA: 

(X) 1.Morfologia Urbana ( ) 2.Cartografia Urbana ( ) 3.Teoria Urbana ( ) 4.Mulher e cidade 

RESUMO: 

O objetivo deste artigo é investigar a relação entre a forma urbana e o grau de 

facilidade/dificuldade de orientação espacial de alunos calouros da UFRGS em campi 

universitários com implantação modernista e tradicional. Para tanto, a questão da legibilidade 

urbana é examinada a partir da percepção de alunos que possuem algum grau de familiaridade 

com as áreas investigadas de pelo menos três meses. Além de levantamentos de arquivos, foram 

utilizados questionários e entrevistas para identificar as atitudes e comportamentos dos alunos em 

relação à maior ou menor dificuldade de encontrarem os prédios nos campi e mapa de percursos 

identificando os trajetos realizados pelos alunos. Os dados provenientes de questionários foram 

analisados quantitativamente através de testes não-paramétricos e os dados de entrevistas e 

mapa de percursos qualitativamente. Dentre os principais resultados, destaca-se que a forma 

urbana tradicional apresenta um maior grau de legibilidade em comparação à modernista, o que 

facilita a orientação espacial dos alunos. Não foram encontradas diferenças significativas entre o 

desempenho de grupos masculino e feminino quanto à facilidade de orientação espacial. Por outro 

lado, quanto maior o grau de familiaridade dos alunos com o campus, maior o nível de facilidade 

de orientação espacial.  

 

PALAVRAS-CHAVE: orientação espacial; campus universitário; morfologia urbana; 
gênero; familiaridade. 

 

ABSTRACT: 

The aim of this article is to investigate the relationship between the urban form and the wayfinding 

of UFRGS freshman students in university campuses with modernist and traditional urban design. 

For this purpose, the question of urban legibility is examined from the perception of students who 

have some degree of familiarity with the investigated areas, for at least three months. In addition to 

archival surveys, questionnaires and interviews were used to identify the students' attitudes and 

behaviors in relation to the greater or lesser difficulty of finding the buildings in the campuses and 

map of routes, identifying the paths taken by the students. Data from questionnaires were 

quantitatively analyzed through non-parametric tests and data from interviews and map of 

pathways qualitatively. The main results indicate that the traditional urban form presents a greater 

degree of legibility in comparison to the modernist one, which facilitates the wayfinding of students. 

No significant differences were found between the performance of male and female groups 



Anais do Encontro Internacional Cidade, Contemporaneidade e Morfologia Urbana 2018.

 

334 
 

regarding the ease of wayfinding. On the other hand, the greater the degree of familiarity of 

students with the campus, the greater the level of ease of wayfinding.  

KEYWORDS: wayfinding; university campus; urban form; gender; familiarity.  

INTRODUÇÃO 

A orientação espacial pode ser entendida como a habilidade do indivíduo em identificar sua 

localização no ambiente bem como chegar de maneira eficaz em destino específico, através do 

uso de informações adquiridas no local e das decisões que serão tomadas durante este 

deslocamento (PEPONIS et al., 1990; PASSINI, 1992; CARPMAN; GRANT, 2002). É reconhecida 

a relevância do tema orientação espacial, o qual se tornou foco na área de pesquisa ambiente e 

comportamento, sendo uma das poucas atividades humanas em que é evidenciado o uso 

consciente e intencional do espaço, produzindo um comportamento quantificável (HAQ, 1999). 

Portanto, a orientação espacial está diretamente associada ao comportamento das pessoas frente 

ao espaço (PASSINI, 1992; HAQ, 1999; PRESTOPNIK; ROSKOS-EWOLDSEN, 2000), sendo 

influenciada tanto por fatores contextuais do ambiente e fatores composicionais relativos ao 

indivíduo.  

A relevância da orientação espacial torna-se evidente quando as pessoas encontram dificuldades 

de navegação, ou seja, no momento em que as características negativas do espaço se 

sobressaem (CARPMAN; GRANT, 2002). Lynch (1960), Lang (1987) e Dogu; Erkip (2000) 

colocam que a desorientação proporciona sensação de ansiedade e desconforto além da perda 

de tempo e insegurança, inclusive a vontade de simplesmente abandonar o lugar onde se está ou 

até mesmo evitá-lo (PASSINI, 1992; CUBUKCU; NASAR, 2005). Por outro lado, o ambiente que 

proporciona uma boa orientação desperta sentimentos positivos e o interesse de frequentá-lo 

(CUBUKCU; NASAR, 2005), assim como motiva a exploração de novos lugares. Espaços urbanos 

adequados quanto à orientação espacial promovem a integração das pessoas, desempenhando 

um importante papel social (LYNCH, 1960; PASSINI, 1992). Portanto, é essencial que as cidades 

apresentem uma boa legibilidade quanto à estrutura de circulação, o que facilita a orientação 

espacial dos indivíduos, especialmente àqueles que possuem pouca familiaridade com o ambiente 

e que precisam compreender rapidamente a organização de determinado lugar (COOPER 

MARCUS; FRANCIS, 1998). 

É reconhecida a relevância do tema orientação espacial, o qual se tornou foco na área de 

pesquisa ambiente e comportamento, sendo uma das poucas atividades humanas em que se 

evidencia o uso consciente e intencional do espaço, produzindo um comportamento quantificável 

(HAQ, 1999). São objetos de estudo da área de orientação espacial as edificações que 

apresentam complexidade de layout, como hospitais (CARPMAN; GRANT, 2002; BASKAYA et al., 

2004), campi universitários (ABU-GHAZZEH, 1999; AL-HOMOUD; ABU-OBEID, 2003), shopping 

centers (PASSINI, 1992; DOGU; ERKIP, 2000), museus (WINEMAN; PEPONIS, 2010), conjuntos 

habitacionais (REIS et al., 2006a; REIS et al., 2006b) e, por fim, as áreas urbanas (LYNCH, 1960; 

BURNS, 1998; LOCATELLI; REIS, 2008).Outros estudos têm como foco identificar similaridades e 

diferenças entre a navegação de grupos de usuários, destacam-se aqueles que envolvem o grau 

de familiaridade com o espaço (DOGU; ERKIP, 2000) e gênero (CHEBAT et al., 2005). 

Especialmente quanto ao gênero ainda persistem contradições, enquanto alguns estudos revelam 

que o gênero masculino se orienta melhor no espaço outros estudos indicam que não há 

diferenças entre gêneros quanto à orientação espacial. 
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A orientação espacial é influenciada pelas características físico-espaciais do ambiente, o que está 

relacionado diretamente com o conceito de legibilidade (LYNCH, 1960; KRUPAT, 1985; LI, 

KLIPPEL, 2014), que pode ser compreendido como: 

[...] a facilidade com que cada uma das partes [da cidade] podem ser 
reconhecidas e organizadas num padrão coerente. [...] uma cidade legível seria 
aquela cujos bairros, marcos ou vias fossem facilmente identificáveis e agrupados 
num padrão geral. (LYNCH, 1960, p.2-3) 

Alguns autores levantam questionamentos sobre a existência de um maior nível de legibilidade 

nas cidades até o final do século XIX, onde há o predomínio da forma urbana tradicional (GEHL, 

2013; REIS, 2014). O estudo de Holston (1993) apresenta algumas observações de moradores do 

Plano Piloto de Brasília sobre a dificuldade de orientação espacial, o que os levou a reaprenderem 

os códigos da locomoção urbana. Ainda, Kohlsdorf (1996) apresenta em estudo comparativo do 

desempenho de cinco tecidos urbanos distintos quanto à orientação espacial (duas áreas do 

Plano Piloto em Brasília, Planaltina, Taguatinga e a Vila Planalto - um assentamento irregular). 

Evidências provenientes deste estudo indicam que tecidos urbanos tradicionais tendem a facilitar 

a orientação espacial em comparação com implantações modernistas. Bently et al. (1985) 

argumentam que a forma urbana modernista, produzida especialmente no pós-Segunda Guerra 

Mundial, parece reduzir a legibilidade com a implantação de blocos similares que apresentam 

pouca (ou nenhuma) relação com o sistema viário, dificultando a identificação dos acessos e, 

consequentemente a orientação espacial. Esta possibilidade de replicar a cidade como um modelo 

padronizado, desconsiderando as diversidades socioculturais, foi um dos pontos mais criticados 

do urbanismo moderno. A semelhança e repetição dos blocos geram uma monotonia na leitura de 

conjunto, fator de dificuldade para os visitantes se orientarem e encontrarem seu destino (REIS et 

al., 2006a; REIS et al., 2006b).  

Estudantes de pesquisa realizada na Universidade da Arábia Saudita enfatizaram que a falta de 

diferenciação nas edificações dificulta a orientação espacial tanto para os estudantes calouros 

como para aqueles que estão familiarizados com o campus (GARLING et al.,1986 in ABU-

GHAZZEH, 1996). Este aspecto vem ao encontro dos resultados encontrados por Locatelli (2007) 

e Mano (2016), sobre a facilidade de orientação espacial em campi universitários no Brasil. Ainda, 

verifica-se a necessidade de um aprofundamento destas questões no contexto brasileiro, que 

relacionem, especificamente, implantações distintas em campi universitários e suas implicações 

para a orientação espacial. Assim, o objetivo deste artigo é avaliar a orientação espacial em campi 

universitários com implantações distintas, modernista e tradicional, através da percepção de 

alunos calouros da UFRGS, que diferem quanto ao gênero e grau de familiaridade com o espaço.  

METODOLOGIA 

O estudo foi realizado em dois campi universitários da UFRGS apresentados nas Figuras 1 e 2, 

respectivamente, o Campus Centro e Campus do Vale, ambos localizados na cidade de Porto 

Alegre, Brasil/RS. O Campus Centro representa um modelo de implantação mais tradicional, ou 

seja, melhor inserido na malha urbana da cidade. Enquanto o Campus do Vale possui 

características físico-espaciais que remetem ao urbanismo modernista. A coleta de dados foi 

realizada em dois momentos: Etapa 1) levantamento de arquivo, identificação dos prédios 

frequentados pelos alunos calouros e suas características físico-espaciais, entrevistas e aplicação 

de questionário piloto, os quais serviram como base para a segunda etapa; Etapa 2) questionários 

e mapa de percurso dos alunos no Campus Centro, indicando trajeto na primeira semana de aulas 

e após três meses de aulas.  
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Figura 1: Campus Centro Figura 2: Campus do Vale 

Fonte: (1) e (2) Google Earth, 2014 

1ª Etapa de coleta de dados  

Foi realizado o levantamento de arquivos, que consistiu na coleta de informações provenientes de 

mapas e projetos relacionados com o Campus Centro e Campus do Vale da UFRGS. A 

implantação dos campi foi fornecida pela SUINFRA (Superintendência de Infraestrutura da 

UFRGS) em arquivos digitais, os quais foram atualizados no programa AutoCAD com uma 

imagem de satélite do Google Earth (2016). Ainda, realizou-se um levantamento fotográfico dos 

prédios em que os alunos de cada curso têm aula, identificando suas características físico-

espaciais e relações com as vias públicas dos campi. Após, elaborou-se um questionário piloto 

composto por perguntas fechadas de escolhas simples, cuja variação corresponde de “muito fácil” 

a “muito difícil” para verificar a facilidade de orientação espacial percebida pelos alunos nos 

campi. Ainda, questões de múltipla escolha foram adotadas para compreender a relação entre as 

características urbanas e a orientação espacial. Foram aplicados 13 questionários em sala de aula 

em novembro de 2014, com alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRGS (2º 

semestre), com o propósito de verificação de falhas, imprecisões e/ ou falta de clareza. No 

momento em que os questionários físicos foram aplicados, os alunos do curso de Arquitetura e 

Urbanismo haviam frequentado três meses o Campus do Vale e nove meses o Campus Centro 

(exceto uma aluna que havia iniciado outro curso no Campus do Vale durante um ano). 

2ª Etapa de coleta de dados  

Considerando que os questionários físicos respondidos na 1ª etapa não sofreram alterações na 

sua estrutura e composição das questões, os questionários foram disponibilizados virtualmente, 

com endereço de acesso informado em rede social e via e-mail, totalizando uma amostra de 35 

respondentes. Quando disponibilizados os questionários, os alunos tinham experiência em ambos 

campi de pelo menos quatro a dez meses. A baixa participação nos questionários, 

correspondendo a 16,51% (35 de 212) dos alunos dos 4 cursos, pode ter ocorrido devido à 

disponibilização tardia dos links para resposta, coincidindo com os exames finais de semestre. 

Abaixo estão relacionados os cursos de graduação que fizeram parte da amostra e a frequência 

com que utilizam os campi (Tabela 1). 

Tabela 1: Cursos selecionados e frequências dos estudantes por campi 

Curso de Graduação 
Campus Centro Campus do Vale 

Frequência de Quantidade de Frequência de uso Quantidade de 
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uso prédios em que 

ocorrem as aulas 

prédios em que 

ocorrem as 

aulas 

Arquitetura e Urbanismo 
3 vezes por 

semana 
2 1 vez por semana 2 

Enfermagem 
3 vezes por 

semana 
2 1 vez por semana 2 

Eng. Elétrica 
2 vezes por 

semana 
3 3 vezes por semana 2 

Eng. Mecânica 
2 vezes por 

semana 
2 3 vezes por semana 3 

Fonte: www.ufrgs.br 

Para a coleta dos mapas de percursos, a pesquisadora solicitou aos alunos que desenhassem o 

trajeto realizado (desde a chegada ao campus até o prédio de sala de aula) em dois momentos: 

na primeira semana de aulas e após três meses de aulas no Campus Centro. Cada curso utiliza 

prédios específicos nos campi, identificados na Tabela 2. Ainda uma entrevista não-estruturada 

questionando os alunos sobre a dificuldade/facilidade de indicar os percursos em mapa impresso. 

 

Tabela 2: Identificação dos prédios de aulas por curso nos campi. 
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Os dados obtidos através de entrevistas não-estruturadas e mapas de percurso foram analisados 

qualitativamente e os dados provenientes dos questionários físicos e via internet foram tabulados 

e analisados no programa SPSS/PC, através de testes estatísticos não-paramétricos. 

ANÁLISE DE RESULTADOS 

A existência de problemas de orientação espacial relacionados ao gênero  

Considerando o total da amostra (35 respondentes), observa-se que a maioria dos respondentes 

avaliou o percurso realizado na primeira semana de aulas no Campus do Vale como difícil ou 

muito difícil (54,3% - 19 de 35), enquanto apenas uma pequena parcela avaliou como fácil ou 

muito fácil (22,9% - 8 de 35) (Tabela 3). Foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas entre os dois grupos que diferem quanto ao gênero acerca da facilidade de 

orientação espacial (M-W, U=63,500, sig.=0,005), indicando que, a princípio, o grupo masculino 

teria uma maior facilidade de orientação espacial no Campus do Vale em relação ao grupo 

feminino. Contudo, verificou-se que dois alunos do grupo masculino que avaliaram como muito 

fácil (5,7% - 2 de 35) revelaram que foram auxiliados por veteranos durante o percurso e dos seis 

alunos que avaliaram como fácil (17,2% - 6 de 35), um aluno (do grupo masculino) disse que tinha 

“explorado o campus antes das aulas" e dois alunos (um do grupo masculino e um do feminino) já 

haviam iniciado outra graduação no Campus do Vale. Outro dado relevante diz respeito à 

frequência de uso do Campus do Vale: a maioria dos respondentes do grupo feminino utiliza o 

campus somente uma vez por semana (57,1% - 20 35), enquanto a maioria dos respondentes do 

grupo masculino utiliza três vezes ou mais (31,4% - 11 de 35). Embora os resultados tenham 

indicado a existência de uma diferença estatisticamente significativa entre gêneros e a capacidade 

de navegação, verificou-se que, a princípio, o gênero interfere muito pouco no tocante à facilidade 

de orientação espacial, a qual tende a ser superada à medida que os respondentes utilizam o 

local. 

Tabela 3: Nível de facilidade de orientação (primeira semana de aulas) no Campus do Vale 

por gênero dos usuários 

Gênero dos 
usuários 

Nível de facilidade de orientação no Campus do Vale (primeira semana de aulas) 

Total 
Muito difícil Difícil 

Nem fácil, 
nem difícil 

Fácil Muito fácil mvo (M-W) 

Feminino 5 (14,3) 11 (31,4) 5 (14,3) 1 (2,9) 0 14,39 22 (62,9) 

Masculino 2 (5,7) 1 (2,9) 3 (8,6) 5 (14,3) 2 (5,7) 24,12 13 (37,1) 

Total 7 (20) 12 (34,3) 8 (22,85) 6 (17,2) 2 (5,7) - 35 (100) 

Notas: os valores entre parênteses referem-se aos percentuais das amostras individuais em relação ao total 
de respondentes dos gêneros feminino e masculino; mvo M-W=média dos valores ordinais obtidos através 
do teste Mann-Whitney (M-W) realizado com as duas amostras de usuários, sendo que quanto maior este 
valor, maior a facilidade de orientação do grupo. 

Com relação à facilidade de orientação espacial na primeira semana de aulas no Campus Centro, 

observa-se que a maioria avaliou o percurso realizado na primeira semana de aulas como fácil ou 

muito fácil (54,3% - 19 de 35), enquanto apenas uma pequena parcela avaliou como difícil ou 

muito difícil (11,5% - 4 de 35) (Tabela 4). Não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas entre os grupos que diferem quanto ao gênero acerca da facilidade de orientação 

espacial (M-W, U=140,500, sig.=0,928). Ainda, verificou-se que duas alunas, que avaliaram como 

difícil ou muito difícil a navegação no Campus Centro, indicaram dificuldades para identificar a 

entrada do prédio. De fato, o Instituto de Ciências Básicas da Saúde (Figura 3), é o único prédio 

de aulas utilizado pelos respondentes cujo acesso é realizado pelos fundos do prédio e não pela 

entrada principal voltada para as vias públicas. 
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Tabela 4: Nível de facilidade de orientação (primeira semana de aulas) no Campus Centro 
por gênero dos usuários 

Gênero dos 
usuários 

Nível de facilidade de orientação no Campus Centro (primeira semana de aulas) 

Total 
Muito difícil Difícil 

Nem fácil, 
nem difícil 

Fácil Muito fácil mvo (M-W) 

Feminino 1 (2,9) 1 (2,9) 8 (22,9) 9 (25,7) 3 (8,6) 18,11 22 (62,9) 

Masculino 0 2 (5,7) 4 (11,4) 5 (14,3) 2 (5,7) 17,81 13 (37,1) 

Total 1 (2,9) 3 (8,6) 12 (34,3) 14 (40) 5 (14,3) - 35 (100) 

Notas: os valores entre parênteses referem-se aos percentuais das amostras individuais em relação ao total de 
respondentes dos gêneros feminino e masculino; mvo M-W=média dos valores ordinais obtidos através do teste Mann-
Whitney (M-W) realizado com as duas amostras de usuários, sendo que quanto maior este valor, maior a facilidade de 
orientação do grupo. 

  

(A) Fachada principal da edificação, acesso não 

utilizado. 

(B) Acesso secundário voltado para o interior do 

quarteirão 

Figura 3: Instituto de Ciências Básicas da Saúde (antiga Faculdade de Medicina) 

Logo, pode-se concluir que o gênero do respondente não é um fator determinante na percepção e 

avaliação da orientação espacial nos campi. Ainda, tanto o grupo feminino como o grupo 

masculino avaliaram o Campus do Vale negativamente quanto à facilidade de orientação espacial.  

A existência de problemas de orientação espacial relacionados ao grau de 
familiaridade 

Verifica-se que a maioria dos respondentes superou as dificuldades de orientação espacial no 

Campus do Vale após 3 meses de aula, avaliando como muito fácil ou fácil (71,4% - 25 de 35), 

entretanto um respondente do grupo que utiliza o campus uma vez por semana ainda considera 

difícil e uma parcela que não pode ser desprezada avaliou como nem fácil, nem difícil (25,7% - 9 

de 35) (Tabela 5). Os resultados indicam que mesmo após 3 meses de aula, estes alunos não se 

sentem seguros para afirmar que a orientação espacial no Campus do Vale foi superada. Foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos que diferem quanto à 

frequência de uso (M-W, U=58,500, sig.=0,002), verifica-se que os respondentes do grupo que 

utiliza o campus três vezes por semana ou mais são aqueles que possuem uma maior facilidade 

de orientação espacial no Campus do Vale.  

Tabela 5: Nível de facilidade de orientação (após 3 meses de aulas) no Campus do Vale por frequência de 
uso 

Frequência Nível de facilidade de orientação espacial no Campus do Vale (após 3 meses de Total 
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de uso por 
semana 

aulas) 

Muito difícil Difícil 
Nem fácil, 
nem difícil 

Fácil Muito fácil mvo (M-W) 

Uma vez 0 1 (2,9) 7 (20) 11 (31,4) 3 (3,6) 14,16 22 (62,9) 

Três vezes 0 0 2 (5,7) 1 (2,9) 10 (28,6) 24,50 13 (37,1) 

Total 0 1 (2,9)  9 (25,7) 12 (34,3) 13 (37,1) - 35 (100) 

Notas: os valores entre parênteses referem-se aos percentuais das amostras individuais em relação ao total de 
respondentes dos grupos que freqüentam uma vez por semana e três vezes por semana ou mais; mvo M-W=média dos 
valores ordinais obtidos através do teste Mann-Whitney (M-W) realizado com as duas amostras de usuários, sendo que 
quanto maior este valor, maior a facilidade de orientação do grupo. 

Em relação ao Campus Centro, observa-se que a expressiva maioria avaliou o percurso realizado 

após 3 meses de aulas como fácil ou muito fácil (97,1% - 34 de 35) (Tabela 6). Não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos que diferem quanto à 

frequência de uso (M-W, U=129,000, sig.=0,513). Em relação às médias dos valores ordinais (mvo 

M-W), observa-se que o grupo que utiliza o campus duas vezes por semana apresenta maior 

facilidade de orientação espacial do que o grupo que utiliza três vezes por semana ou mais: o 

grupo que utiliza duas vezes por semana circula por mais prédios, enquanto aqueles utilizam três 

vezes por semana ou mais utilizam menos prédios.  

Tabela 6: Nível de facilidade de orientação (após 3 meses de aulas) no Campus Centro 

por frequência de uso 

Frequência 
de uso por 

semana 

Nível de facilidade de orientação espacial no Campus Centro (após 3 meses de 
aulas) 

Total 

Muito difícil Difícil 
Nem fácil, 
nem difícil 

Fácil Muito fácil mvo (M-W) 

Duas vezes 0 0 1 (2,9) 1 (2,9) 11 (31,4) 19,08 13 (37,1) 

Três vezes 0 0 0 6 (17,1) 16 (45,7) 17,36 22 (62,9) 

Total 0 0 1 (2,9) 7 (20) 27 (77,1) - 35 (100) 

Notas: os valores entre parênteses referem-se aos percentuais das amostras individuais em relação ao total de 
respondentes dos grupos que frequentam duas vezes por semana e três vezes por semana ou mais; mvo M-W=média 
dos valores ordinais obtidos através do teste Mann-Whitney (M-W) realizado com as duas amostras de usuários, sendo 
que quanto maior este valor, maior a facilidade de orientação do grupo. 

Características físico-espaciais que afetam o grau de legibilidade das implantações 
modernista e tradicional 

Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre as justificativas acerca dos 

níveis de facilidade de orientação espacial no Campus do Vale: ausência de sinalização (M-W, 

U=52,500, sig.=0,001), prédios próximos são similares (M-W, U=62,500, sig.=0,002),difícil 

identificar a entrada do prédio (M-W, U=74,500, sig.=0,009),difícil identificar o prédio a partir da 

rua (M-W, U=67,000, sig.=0,007), ausência de pontos de referência (M-W, U=57,000, sig.=0,002), 

endereço e nº do prédio difíceis de identificar (M-W, U=66,500, sig.=0,007) (Tabela 7).  

Tabela 7: Justificativas para facilidade orientação espacial no Campus do Vale 

Justificativas para 

avaliação de 

orientação espacial 

Nível de facilidade de orientação no Campus do Vale  

(na primeira semana de aulas) 

Total 

Muito 

difícil 
Difícil 

Nem fácil, 

nem 

difícil 

Fácil 
Muito 

fácil 

mvo  

(M-W) 

sig. 

Ausência de 

sinalização 
5 (14,3) 

11 

(31,4) 
4 (11,4) 0 0 13,13 

0,00

1 
20 (57,1) 
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Prédios próximos são 

similares 
7 (20) 6 (17,1) 4 (11,4) 1 (2,9) 0 12,97 

0,00

2 
18 (51,4) 

Difícil identificar a 

entrada do prédio 
4 (11,4) 8 (22,9) 3 (8,6) 0 0 12,97 

0,00

9 
15 (42,9) 

Ausência de pontos 

de referência 
5 (14,3) 6 (17,1) 2 (5,7) 0 0 11,38 

0,00

2 
13 (37,1) 

Endereço e nº do 

prédio difíceis de 

identificar 

4 (11,4) 7 (20) 2 (5,7) 0 0 12,12 
0,00

7 
13 (37,1) 

Difícil identificar o 

prédio a partir da rua 
5 (14,3) 5 (14,3) 3 (8,6) 0 0 12,15 

0,00

7 
13 (37,1) 

Outro(s) 1 (2,9) 1 (2,9) 2 (5,7) 3 (8,6) 
2 

(5,7) 
25,00 

0,01

4 
9 (25,7) 

Alto movimento de 

pessoas 
1 (2,9) 1 (2,9) 4 (11,4) 3 (8,6) 0 22,56 

0,11

0 
9 (25,7) 

Baixo movimento de 

pessoas 
1 (2,9) 1 (2,9) 1 (2,9) 0 0 13,67 

0,42

8 
3 (8,6) 

Presença de pontos de 

referência 
0 1 (2,9) 0 1 (2,9) 0 22,00 

0,55

7 
2 (5,7) 

Endereço e nº do 

prédio fáceis de 

identificar 

0 0 2 (5,7) 0 0 23,50 
0,41

9 
2 (5,7) 

Fácil identificar a 

entrada do prédio 
0 0 1 (2,9) 1 (2,9) 0 27,00 

0,18

6 
2 (5,7) 

Presença de 

sinalização 
0 0 1 (2,9) 1 (2,9) 0 27,00 

0,18

6 
2 (5,7) 

Prédios próximos são 

diferentes 
0 1 (2,9) 0 0 0 13,50 

0,64

5 
1 (2,9) 

Notas: os valores entre parênteses referem-se aos percentuais das amostras individuais em relação ao total de 
respondentes; mvo M-W=média dos valores ordinais obtidos através do teste Mann-Whitney (M-W) realizado com as 
justificativas (indicadas ou não) em relação ao nível de facilidade de orientação espacial, quanto maior este valor, maior 
a facilidade de orientação; os valores destacados apresentam diferenças significativas entre justificativa e nível 
de orientação espacial. 

Em relação aos níveis de facilidade de orientação espacial no Campus Centro, as justificativas 

que apresentaram uma significância estatística são: fácil identificar a entrada do prédio (M-W, 

U=83,000, sig.=0,014), fácil identificar o prédio a partir da rua (M-W, U=87,500, sig.=0,024), 

prédios próximos são diferentes (M-W, U=74,500, sig.=0,007),presença de pontos de referência 

(M-W, U=85,500, sig.=0,038) e ausência de sinalização (M-W, U=29,000, sig.=0,000) (Tabela 8).  

Tabela 8: Justificativas para facilidade orientação espacial no Campus Centro 

Justificativas para 

avaliação de orientação 

Nível de facilidade de orientação espacial no Campus Centro 

(na primeira semana de aulas) 

Total 
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espacial 
Muito 

difícil 
Difícil 

Nem fácil, 

nem difícil 
Fácil 

Muito 

fácil 

mvo  

(M-W) 

sig. 

Fácil identificar a 

entrada do prédio 
0 0 4 (11,4) 10 (28,6) 3 (8,6) 22,12 

0,01

4 
17 (48,6) 

Fácil identificar o 

prédio a partir da rua 
0 0 4 (11,4) 9 (25,7) 3 (8,6) 22,03 

0,02

4 
16 (45,7) 

Prédios próximos são 

diferentes 
0 0 3 (8,6) 10 (28,6) 3 (8,6) 22,84 

0,00

7 
16 (45,7) 

Presença de pontos de 

referência 
0 0 4 (11,4) 5 (14,3) 4 (11,4) 22,42 

0,03

8 
13 (37,1) 

Ausência de 

sinalização 
1 (2,9) 3 (8,6) 7 (20) 1 (2,9) 0 8,92 

0,00

0 
12 (34,3) 

Alto movimento de 

pessoas 
1 (2,9) 0 3 (8,6) 5 (14,3) 3 (8,6) 20,75 

0,22

5 
12 (34,3) 

Endereço e nº do prédio 

fáceis de identificar 
0 0 2 (5,7) 3 (8,6) 3 (8,6) 23,81 

0,05

3 
8 (22,9) 

Outro(s) 0 1 (2,9) 1 (2,9) 2 (5,7) 1 (2,9) 18,70 
0,86

1 
5 (14,3) 

Presença de sinalização 0 0 1 (2,9) 1 (2,9) 1 (2,9) 22,33 
0,41

8 
3 (8,6) 

Prédios próximos são 

similares 
1 (2,9) 1 (2,9) 1 (2,9) 0 0 4,83 

0,01

4 
3 (8,6) 

Baixo movimento de 

pessoas 
0 1 (2,9) 1 (2,9) 0 0 6,75 

0,09

1 
2 (5,7) 

Difícil identificar a 

entrada do prédio 
1 (2,9) 2 (5,7) 0 0 0 2,33 

0,00

3 
3 (8,6) 

Endereço e nº do prédio 

difíceis de identificar 
1 (2,9) 0 1 (2,9) 1 (2,9) 0 11,67 

0,23

6 
3 (8,6) 

Ausência de pontos de 

referência 
1 (2,9) 1 (2,9) 0 0 0 2,00 

0,01

6 
2 (5,7) 

Difícil identificar o prédio 

a partir da rua 
1 (2,9) 0 0 0 0 1,00 

0,07

5 
1 (2,9) 

Notas: os valores entre parênteses referem-se aos percentuais das amostras individuais em relação ao total de 
respondentes; mvo M-W=média dos valores ordinais obtidos através do teste Mann-Whitney (M-W) realizado com as 
justificativas (indicadas ou não) em relação ao nível de facilidade de orientação espacial, quanto maior este valor, maior 
a facilidade de orientação; os valores destacados apresentam diferenças significativas entre justificativa e nível 
de orientação espacial. 

Dentre os alunos que avaliam a orientação espacial no Campus do Vale como difícil ou muito 

difícil, a maioria indica que a ausência de sinalização justifica os problemas de orientação (57,1% - 

20 de 35). Apesar da Universidade contar com um sistema de codificação que identifica cada 

prédio de acordo com sua posição geográfica (UFRGS, 1991), a mesma parece não auxiliar os 

alunos durante a navegação (Figura 4B). Conforme revelaram os entrevistados, algumas placas 

existentes no Campus do Vale estão com a nomenclatura antiga por letras (Figura 4A), a qual 
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ainda é usada como referência pelos alunos, tanto que alguns prédios foram identificados 

manualmente para auxiliar a orientação espacial (Figura 4C). Esta informação coincide com os 

dados do questionário: a expressiva maioria dos respondentes não soube informar o Setor em que 

estão localizados os prédios (97,1% - 34 de 35), nem mesmo aqueles em que ocorrem as aulas 

do seu curso (94,3% - 33 de 35). Parte dos respondentes avaliaram que saber a qual Setor o 

prédio pertence não ajuda a encontrá-lo (37,1% - 13 de 35) ou consideram que esta informação é 

indiferente (40% - 14 de 35). Quanto ao Campus Centro, existe uma diferença estatisticamente 

significativa acerca da ausência de sinalização (M-W, U=29,000, sig.=0,000), porém foi 

mencionada por um número menor de respondentes (34,3% - 12 de 35), sendo que quase metade 

destes alunos têm aula no Instituto de Ciências Básicas da Saúde (41,66% - 5 de 12), cujo acesso 

é realizado pelos fundos do prédio (Figura 3B), o que pode explicar a necessidade dos 

dispositivos de sinalização. 

 

(A) Sinalização indicativa antiga 

no Campus do Vale. 

(B) Placa indicativa com a 

nomenclatura atual de 

números  

 

(C) Detalhe da indicação feita 

em giz por aluno. 

Figura 4: Exemplos de sinalização existente no Campus do Vale 

Enquanto a similaridade entre os blocos no Campus do Vale foi identificada pelos alunos como 

justificativa para as dificuldades de orientação espacial (51,4% - 18 de 35) (Tabela 8), a variedade 

dos prédios do Campus Centro foi apontada para explicar a facilidade de orientação espacial 

(45,7% - 16 de 35). Estes resultados são corroborados pelos depoimentos dos alunos, sobre a 

dificuldade de indicar os trajetos realizados nos mapas: 

Encontrei dificuldades para diferenciar os prédios no Campus do Vale porque são 
todos muito parecidos. No primeiro dia de aula a turma desceu na segunda parada 
do Campus do Vale [próxima ao Instituto de Informática] e acabamos nos 
perdendo no caminho até a sala de aula de Topografia, perto da Matemática. A 
gente se atrasou um monte naquele dia (Aluno de Arquitetura e Urbanismo, 28 
anos). 
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(A) Restaurante Universitário – Campus do Vale 

(B) Instituto de Letras – Campus do Vale 

Figura 5: Edificações identificadas nos mapas cognitivos do Campus do Vale 

O Restaurante Universitário 3 (Figura 5A) é um dos prédios do Campus do Vale que difere do 

conjunto, além de ser utilizado com frequência pelos respondentes (34,3% - 12 de 35). Já o 

Instituto de Letras apresenta uma similaridade com os outros prédios, contudo sua localização é 

diferenciada: próxima a uma via de circulação do campus, além de ser o primeiro prédio 

visualizado quando os alunos acessam o campus pela entrada principal (Figura 5B). Nenhum 

aluno apresentou dificuldades para identificar os prédios onde ocorrem as aulas no Campus 

Centro. A relação entre a dificuldade de orientação espacial e a repetição de blocos idênticos 

apresentou significância estatística, indicando que esta característica físico-espacial afeta 

negativamente a legibilidade. 

A dificuldade de identificar a entrada do prédio no Campus do Vale (42,9% - 15 de 35) apresenta 

uma diferença estatisticamente significativa (M-W, U=74,5000, sig.= 0,009). Em contrapartida, no 

Campus Centro a situação é inversa: é a facilidade de identificar a entrada dos edifícios que foi 

mencionada pela maioria dos respondentes como facilitadora da orientação espacial (48,6% - 17 

de 35) com uma diferença estatisticamente significativa (M-W, U=83,000, sig.=0,014). Apesar de 

mais da metade dos alunos avaliarem como fácil ou muito fácil a orientação espacial no Campus 

Centro (54,3% - 19 de 35), a dificuldade de encontrar a entrada do prédio foi apontada por dois 

respondentes do curso de Enfermagem, cujo acesso é feito pelos fundos do Instituto de Ciências 

Básicas da Saúde. Estas observações são confirmadas pelos resultados dos mapas de percursos 

em que os únicos alunos que encontraram dificuldades de chegar até o prédio de salas de aula 

foram justamente os do curso de Enfermagem (Figura 6). No Campus do Vale, o acesso aos 

prédios de sala de aula ocorre através de corredores cobertos, cuja única identificação são as 

placas indicativas com o nome e código do prédio. Outro complicador para identificar a entrada 

dos prédios foi mencionado pelos alunos durante as entrevistas: alguns edifícios são 

compartilhados, como é o caso do prédio 43124, que abriga o Instituto de Matemática-Biblioteca e 

a Secretaria de Educação à Distância, possui dois acessos distintos realizados através de 

corredores e o prédio não possui conexão interna.  

A falta de uma relação mais direta entre prédios e espaço público está entre os motivos mais 

indicados pelos respondentes para dificuldade de orientação no Campus do Vale: difícil identificar 

o prédio a partir da rua (37,1% - 13 de 35) e endereço e número do prédio difíceis de identificar 

(37,1% - 13 de 35). A situação oposta é encontrada no Campus Centro, em que a facilidade com 
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que os respondentes identificam o prédio a partir da rua foi considerada como uma das 

características físico-espaciais para facilidade de orientação (45,7% - 16 de 35), apresentando 

uma diferença estatisticamente significativa (M-W, U=87,500, sig.=0,024). No mapa de percursos 

realizado no Campus Centro na primeira semana de aulas (Figura 6), observa-se que os alunos 

utilizam as ruas para deslocamento, reforçando a importância destes elementos para a orientação 

espacial, ou seja, constituem elementos significativos para a estruturação e representação mental 

do ambiente construído (LYNCH, 1960). Ainda assim, este último considerou a tarefa de desenhar 

o trajeto no Campus Centro mais fácil: 

O Centro é bem mais fácil, tem mais ruas e pontos de referência. Achei o Vale 
mais difícil porque além da presença de muita vegetação é ruim perceber a 
relação entre os caminhos e ruas.” (Aluno de Engenharia Mecânica, 22 anos) 

 

Notas: mapa com o somatório de percursos realizados na primeira semana de aulas pelos alunos dos cursos de 

Arquitetura e Urbanismo, Enfermagem, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica, desde a chegada no 

Campus Centro até o prédio de salas de aula; (A-1) percurso do aluno que dirigiu-se até a entrada principal do 

prédio e (B-1) percurso do aluno que ficou desorientado no Campus Centro. 

Figura 6: Mapa de percursos realizados (primeira semana de aulas no Campus Centro) 

De acordo com os dados provenientes dos questionários, 37,1% (13 de 35) dos respondentes 

mencionam a ausência de pontos de referência para justificar a dificuldade de orientação espacial 

no Campus do Vale (M-W, U=57,000, sig.=0,002). Foi encontrada uma diferença estatisticamente 

significativa entre a presença de pontos de referência no Campus Centro e a facilidade com que 

os alunos se orientam no local (M-W, U=85,500, sig.=0,038), indicada por 37,1% (13 de 35) 

alunos. Os marcos ou pontos de referência são aqueles elementos urbanos que contribuem para 

a formação da imagem mental do ambiente, segundo Lynch (1960) podem variar de acordo com a 

familiaridade que o indivíduo tem com o espaço, desde uma edificação até um detalhe 

arquitetônico ou um uso em particular.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Este artigo procurou avaliar a existência de problemas de orientação espacial relacionados ao 

grau de legibilidade de espaços urbanos com implantações distintas por meio de estudo de caso, 

em campi universitários, Campus do Vale e Campus Centro da UFRGS, localizados em Porto 

Alegre/RS. A investigação a partir da abordagem acerca das percepções dos alunos calouros da 

UFRGS permitiu concluir que a forma urbana tradicional apresenta maior grau de legibilidade do 

que a forma urbana modernista, respondendo melhor às necessidades dos usuários em obter e 

compreender as informações do ambiente facilitando a orientação espacial.  

A maioria dos alunos consideram a orientação espacial no Campus Centro como fácil ou muito 

fácil, entre as justificativas mais mencionadas estão a facilidade em identificar a entrada do prédio, 

a facilidade de identificar o prédio a partir da rua e a presença de prédios diferentes que compõem 

o conjunto. Estas características estão presentes na forma urbana tradicional, em que as 

edificações possuem uma relação mais direta com as vias públicas e observa-se uma maior 

variedade de exemplares arquitetônicos. Por outro lado, o nível de facilidade de orientação no 

Campus do Vale foi considerado difícil ou muito difícil pela expressiva maioria de respondentes, os 

quais mencionaram como principais motivos a ausência de sinalização, similaridade entre os 

prédios e dificuldade de identificar a entrada. Neste sentido, os resultados corroboram Lynch 

(1960) acerca da importância da legibilidade urbana para a orientação espacial, facilitando ou 

dificultando a apreensão do espaço urbano. 

No que diz respeito às diferenças entre as percepções dos grupos avaliados quanto à maior ou 

menor facilidade de orientação, observa-se que os grupos masculino e feminino não apresentam 

diferenças no desempenho; sugerindo que diferenças entre gênero não explicam a maior ou 

menor facilidade de orientação. Estes dados não confirmam algumas pesquisas que sugerem que 

indivíduos do gênero masculino apresentam melhor desempenho para encontrarem seus destinos 

do que os indivíduos do gênero feminino (CHEBAT et al., 2005; CUBUKCU; NASAR, 2005). Por 

outro lado, corroboram estudos sobre a ausência de diferenças entre gêneros no desempenho 

quanto à facilidade de orientação espacial (GOLLEDGE; STIMSON, 1997; CHOI et al., 2006).  

O grau de familiaridade do indivíduo com o espaço tende a explicar a facilidade de orientação 

espacial: quanto maior o grau de familiaridade do indivíduo com o espaço, maior facilidade de 

orientação espacial, reafirmando estudos prévios (WEISMAN, 1981; BASKAYA et al., 2004). 

Enquanto a expressiva maioria dos alunos consideram fácil ou muito fácil se orientar no Campus 

Centro após três meses de aula, os mesmos alunos ainda consideram difícil a orientação espacial 

no Campus do Vale após o mesmo período.  Em outras palavras, mesmo após 3 meses de aula, 

nem todos alunos sentem-se seguros para afirmar que a dificuldade de orientação espacial no 

Campus do Vale foi superada, revelando que a forma urbana modernista apresenta características 

físico-espaciais que interferem na legibilidade, dificultando a orientação espacial mesmo para os 

indivíduos que apresentam um maior grau de familiaridade com o espaço.  

Logo, os resultados reforçam a ideia de que o projeto urbanístico deveria ser elaborado a partir de 

aspectos importantes para os seus usuários, tal como a orientação espacial no espaço urbano. 

Desta forma, as características de implantações modernistas, como abandono da estrutura de 

quarteirão, repetição e uniformidade entre os prédios, e a falta de relação direta entre a rua e o 

acesso principal deveriam ser evitados porque prejudicam a legibilidade urbana e dificultam a 

orientação espacial. 
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RESUMO: 

Estudar mobilidade urbana requer conhecimento não só sobre engenharia de tráfego, mas 
também sobre ciências sociais. A condição da circulação das cidades brasileiras, atualmente, não 
consegue extrair uma solução exclusivamente técnica, pois a complexidade das relações que 
circundam essa temática impõe sobre o espaço características culturais, que estimulam ou inibem 
o uso dos modos de transporte. Logo, por meio de revisão bibliográfica e de pesquisa documental, 
visa-se estabelecer relações entre mobilidade urbana, lógica capitalista e a incerteza do termo 
“direito à cidade”’, a fim de explicitar os entraves existentes na construção de espaço viário no 
Brasil. A pesquisa direciona-se para um viés ambientalmente consciente, que estimula os modos 
de transporte sustentáveis como o transporte público, o caminhar e, sobretudo, a bicicleta, pois é 
o meio de transporte que mais sofre pela insegurança viária e pela falta de espaço físico 
destinado a sua circulação. Como resultado, extrai-se que o discurso de inclusão social produzido 
através da bicicleta e do transporte público é pertinente somente ao se pensar em um direito à 
cidade exclusivamente de locomoção. Ao passo que, esse conceito aplicado no campo da 
mobilidade é impotente para oferecer um direito à cidade global. 
 

PALAVRAS-CHAVE: urbanismo contemporâneo; morfologia urbana; mobilidade urbana; 

capitalismo comercial; direito à cidade. 
 

ABSTRACT: 
An urban mobility study requires knowledge not only in traffic engineering area, but also in social 
sciences. The traffic condition in brazilian cities, today, cannot extract an exclusively technical 
solution. The reason is because the complexity of the relation surround this theme imposes on the 
space cultural characteristics, which stimulates or inhibit the use of the modes on transport. 
Therefore, through a bibliographical review and a documentary research, the aim of this paper is to 
establish relations between urban mobility, logic of capitalist and the uncertainty of the term “right 
to the city”, in order to make explicit the obstacles in the construction of road space in Brazil. The 
focus of this research is the environmental consciouns that stimulates stainable modes of transport 
such as public transportation, walking and, above all, cycling. This mode is the means of 
transportation that suffers most from road insecurity and lack of physical space intended for your 
own circulation. As a result, the discourse of social inclusion, produced through bicycle and public 
transport, is pertinent only when one thinks of right to the city exclusively for locomotion. 
Wherefore, this concept applied in mobility area is powerless to offer a right to the global city. 
 

KEYWORDS: Contemporary urbanism; urban morphology; urban mobility; commercial 

capitalism; right to the city. 
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INTRODUÇÃO 

A produção de conhecimento sobre mobilidade urbana no Brasil, em nível nacional, limita-

se, principalmente, a duas entidades governamentais que trabalham/trabalhavam para a 

melhora nas condições de circulação das cidades. São estas: o Grupo Executivo para 

Integração Política de Transportes, GEIPOT, e o Ministério das Cidades (MCidades) com 

uma secretaria destinada ao Transporte e Mobilidade Urbana. 

O GEIPOT criado em 1965 tinha o objetivo de desenvolver estudos sobre transportes, 

visto o reconhecimento dos problemas de circulação já existentes na época. O grupo 

elaborou em 1976, e reeditou em 1980, um Manual de Planejamento Cicloviário: Uma 

Política para as Bicicletas, o qual foi novamente atualizado em 2001, com a justificativa do 

número crescente de experiências cicloviárias surgidas no Brasil e no mundo (GEIPOT, 

2001a). Outro documento citado por diferentes pesquisadores (CHAPADEIRO, 2011) é o 

relatório Planejamento Cicloviário: Diagnóstico Nacional, que foi um levantamento do uso 

da bicicleta em diferentes cidades, obtidos através de questionários, fotografias, relatórios 

estatísticos e técnicos sobre o volume de tráfego e acidentes (GEIPOT, 2001b). 

Já o MCidades, criado em 2003 por um governo de esquerda, possuía cinco Secretarias 

Nacionais: Habitação, Saneamento Ambiental, Transportes e Mobilidade Urbana e 

Programas Urbanos.  Esse Ministério teve uma participação importante para política 

urbana brasileira, visto que incitou diálogos abertos com as comunidades locais através 

das Conferências das Cidades realizadas esporadicamente nos municípios. Além disso, 

publica variados cadernos sobre: planos de mobilidade (BRASIL, 2007a, 2016d), 

planejamento da mobilidade (BRASIL, 2013), projetos cicloviários (BRASIL, 2007b, 

2016b, 2017) e de sistemas de prioridade ao ônibus (BRASIL, 2016a), bem como sobre 

transportes de média a alta capacidade como os veículos leves sobre trilhos (BRASIL, 

2016c). 

Entretanto, os conteúdos desses materiais têm como principal enfoque as questões 

técnicas de caraterísticas físicas, dimensionamentos, conforto e de segurança dos 

projetos. Desde os cadernos técnicos, que possuem esse fim, até os manuais mais gerais 

que auxiliam na elaboração de planos de mobilidade.  

Isto é, ao ler tais documentos, os planejadores urbanos se capacitam para projetar 

infraestruturas cicloviárias e de transportes de maneira correta. Todavia, não há garantias 

de que estas sejam eficientes na sua funcionalidade, pois o uso de tais instalações 

depende da receptividade da população.  

Acredita-se que já exista uma demanda reprimida por transporte cicloviário nas cidades. 

Porém, esta não é suficiente para inovar a maneira como se desloca no Brasil, visto às 

questões culturais que cercam o transporte individual motorizado. Criar somente 

infraestrutura para os ciclistas atuais garante maior conforto e maior segurança viária, 

mas é também necessário criar atrativos para motivar os condutores a trocar de modo de 

transporte. 
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É por meio do transporte público, da mobilidade por bicicleta e a pé que se melhora a 

circulação urbana nos grandes e pequenos centros, já que, em uma comparação, a 

mesma quantidade de pessoas transportadas por um ônibus, pode ser transportada de 

bicicleta ou a pé sem ocupar um espaço viário muito superior. No entanto, se estas forem 

transportadas de carro, considerando uma ocupação média veicular de 1,5, a quantidade 

de espaço requerida para seu tráfego é excessivamente maior. Comprovação que 

demonstra a irracionalidade desse modo de transporte como prioritário em um 

planejamento da mobilidade. 

Apesar dos materiais publicados no Brasil sobre mobilidade sustentável, não há, na 

grande maioria das cidades, malhas cicloviárias e instalações de transporte público que 

cumpram os requisitos necessários para serem considerados eficientes. Logo, nota-se 

uma resistência à implantação desses projetos, já que a discussão sobre os problemas de 

circulação urbana iniciaram ainda na década de 1960 no Brasil, com a criação do 

GEIPOT. 

Em função disso, uma das principais indagações que será discutida nesse estudo é a 

relação entre mobilidade urbana e lógica capitalista, pois, devido a determinados 

personagens, os veículos individuais motorizados tornaram-se indicadores de ascensão 

da economia nacional. Isto é, vendem-se mais carros e mais próspero será o país 

economicamente, mesmo que haja consequências como a segregação espacial de 

classes inteiras da população. De modo semelhante, esses grupos ainda criaram uma 

simbologia de progresso e bem-estar vinculada ao consumo de automóveis. Discussão 

que remete, e se faz questionar, sobre o termo “direito à cidade”. Direito de quem? Ou 

cidade para quem? 

Por meio de uma revisão bibliográfica e de pesquisa documental, visa-se estabelecer 

relações entre mobilidade urbana, lógica capitalista e a incerteza do termo “direito à 

cidade”’, a fim de explicitar os entraves existentes na construção de espaço viário no 

Brasil. A delimitação do estudo tem um enfoque na mobilidade por bicicleta, pois se 

acredita que existe um potencial desse transporte não explorado pela população, em 

razão da insegurança viária e social aliada à falta de espaços exclusivos e propícios à 

circulação de ciclistas. Aspectos que influem, por sua vez, em um consenso sobre a visão 

da bicicleta para o cidadão brasileiro. 

Ademais, o tema de transportes não deve ser segregado por modalidades, uma vez que a 

mobilidade é um sistema único, em que cada forma de deslocamento cumpre um papel 

importante para a dinâmica do conjunto global de uma cidade. Desse modo, discutir sobre 

mobilidade por bicicleta envolve também discutir sobre um transporte público de 

qualidade e acessível, bem como, sobre rotas de calçadas agradáveis, seguras e 

convidativas.  

O COMPLEXO CONTEXTO URBANO 

Conforme Lamas (2004), o espaço urbano é composto de elementos morfológicos. São 

eles: solo, edifícios, lote, quarteirão, fachada, logradouro, traçado ou rua, praça, 
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monumento, vegetação e mobiliário urbano. Sabe-se que a mobilidade urbana é 

influenciada por todos os elementos citados, mas, supõe-se que há elementos que 

influenciam na mobilidade mais que outros. Por essa razão, destaca-se o quarteirão, a rua 

e o mobiliário urbano. 

O quarteirão é delimitado pelo cruzamento de três ou quatro vias, é ele que estabelece a 

forma de organização de outros elementos morfológicos como lote, edifício e rua. Assim, 

a partir da definição do quarteirão, podem-se desenhar os lotes e seus edifícios, de 

maneira a estabelecer uma relação entre espaço público e espaço privado na cidade. 

O traçado ou a rua, por sua vez, é indispensável para orientação de qualquer cidade, na 

medida em que, “é o traço que define um plano”, de modo a intervir na organização da 

forma urbana em diferentes dimensões (LAMAS, 2004, p.100). Este elemento apresenta 

contornos históricos que formam uma colcha de malhas urbanas distintas, cada uma 

referenciada pela maneira como se produzia espaço em tempos pretéritos. 

Já o mobiliário urbano, situa-se em uma escala próxima, importante para o desenho da 

cidade. Atribui qualidade ao espaço através da distribuição de seus equipamentos, de 

maneira a influenciar no conforto e comodidade sentidos pela população. 

Nesse sentido, há, portanto, três dimensões espaciais principais para a cidade (LAMAS, 

2004): setorial, urbana e territorial. A dimensão setorial é a pequena unidade, de edifícios, 

fachadas, árvores, traçado, pavimentação e mobiliário urbano. Denominada como escala 

da rua. A dimensão urbana pressupõe a estrutura das vias, as praças, os quarteirões, os 

monumentos, os jardins e as áreas verdes; denominada de escala de bairro. E, por fim, a 

dimensão territorial estrutura-se a partir do entrelaçamento de diferentes formas da 

dimensão urbana. Isto é, definida como escala da cidade, caracteriza-se pela distribuição 

de seus bairros, grandes infraestruturas viárias e grandes zonas verdes, os quais se 

relacionam ao perfil geomorfológico da paisagem. 

De modo paralelo, existem as três fases do planejamento, em que os projetos são 

dispostos em etapas, normalmente, crescentes às dimensões espaciais. Tais fases, de 

maneira geral, iniciam pela dimensão setorial em um curto prazo. Já em médio prazo, 

conforme os projetos se aplicam a mais de uma rua, avança-se para uma dimensão 

urbana. Nesta todas as ruas de um bairro podem ter sofrido alterações, por exemplo.  

Logo, quando são cumpridas as especificações para curto e médio prazo, tem-se um 

plano maior para a cidade, em que os projetos envolvem a dimensão global dos limites da 

zona urbana. Esta, portanto, poderia ser considerada uma estratégia de teste para 

verificar se um projeto é eficaz quanto as suas proposições. Todavia, as fases do 

planejamento não se limitam apenas a essa aplicabilidade, pois também podem envolver 

cronogramas com escalas, tanto locais, quanto globais para cada um dos períodos do 

processo de transformação urbana. 

Apesar das divisões espaço-temporais aqui expostas para a cidade, Vainer (1986) discute 

uma dimensão transescalar, em que o planejamento teria que cumprir ações políticas em 
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escalas locais e também globais de maneira simultânea. Assim, defende que: somente 

em níveis amplos, existe a possibilidade de resistência à lógica econômica produzida pelo 

sistema capitalista, já que, esta é o “principal determinante das condições de vida das 

classes subalternas em nossa sociedade, e somente mudanças estruturais profundas são 

capazes de abrir possibilidades para uma reversão do quadro de desigualdades e de 

miséria social” (VAINER, 1986, p. 26). 

No outro extremo, o nível local tem a potencialidade – senso comum – de constituir a 

escala mais pertinente para o exercício da cidadania, em razão de ser o local, a cidade, 

ou o município, onde vive o cidadão (VAINER, 1986). Ademais, essa dimensão 

caracteriza-se como mais concreta e tangível pelo indivíduo.  

A Lei Federal nº 12.587, aprovada em 2012 (BRASIL, 2012), prescreve a importância de 

se pensar mobilidade urbana no espaço e no tempo, visto a obrigatoriedade que impõe a 

municípios com mais de 20 mil habitantes de elaborarem um plano de mobilidade urbana. 

O plano tem como princípio a gestão democrática e o controle social do planejamento e 

avaliação da Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU), de modo a priorizar os 

transportes ativos e públicos. Ou seja, é necessário tanto que a população participe, 

quanto controle o processo de construção do planejamento da mobilidade. Logo,  

(...) o controle social [define-se] como “a capacidade que tem a sociedade 

organizada em interferir nas políticas públicas, interagindo com o Estado na 

definição de prioridades e na elaboração dos planos de ação do município, estado 

ou do governo federal, avaliando objetivos, processos e resultados das atividades 

políticas” (BRASIL, 2013, p. 27). 

O Brasil, portanto, reconhece o planejamento de dimensões transescalares e reforça que 

haja uma inclusão social de organizações autônomas da sociedade civil, como 

associação de moradores, conselhos democráticos e entidades públicas e privadas, para 

discutir prioridades e futuros objetivos desejados em nível municipal, estadual e federal. 

Por outro lado, as instruções basicamente tecnicistas dos materiais brasileiros sobre 

transportes e mobilidade oferecem o conhecimento sobre como devem ser projetadas tais 

infraestruturas, quais as formas de participação social e outras questões que circundam a 

elaboração dos planos diretores e da mobilidade.  

Percebe-se também uma lucidez das políticas brasileiras sobre a relação do tráfego com 

o uso do solo, nos dizeres: “o tráfego é o resultado conjunto dos usos do solo e da 

capacidade do sistema de transporte. Qualquer variação no uso do solo repercute, 

inevitavelmente, nos modelos de tráfego” (BRASIL, 2013, p. 16). Além disso, há 

consciência sobre o círculo vicioso da mobilidade e do desenvolvimento urbano 

relacionado à crescente taxa de motorização, a qual é fortemente influenciada pela 

existência de áreas centrais: 

Pode-se descrever o “círculo vicioso” da seguinte maneira: as políticas públicas 

não conseguem deter o avanço indiscriminado da taxa de motorização. Por outro 

lado, o planejamento urbano adota um modelo de urbanização disperso, espraiado 

e de baixa densidade com ineficiente fiscalização urbanística por parte dos órgãos 
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municipais, o que provoca assentamentos humanos em áreas de reserva 

urbanística ou em muitos casos em áreas de risco. (...) 

Quando o sistema de transporte público apresenta queda na demanda, uma das 

medidas mais frequentemente adotadas pelos operadores, em sistemas com 

baixa regulamentação, é a redução da frequência ofertadas dos serviços e o 

aumento da tarifa. Nestes casos, a operação das rotas tende a se concentrar em 

linhas de alta demanda e eixos rentáveis. 

Como consequência, há perda na permeabilidade de rede e, consequentemente, 

uma redução drástica da acessibilidade global. As principais consequências das 

elevadas taxas de motorização são a baixa taxa de ocupação dos veículos 

privados e o aumento da densidade veículo/km, impactando diretamente na 

infraestrutura urbana produzindo maiores índices de congestionamento veicular 

[entre centro e periferia principalmente nos horários de pico] (BRASIL, 2013, p.16-

17). 

Nessas condições, há dois caminhos possíveis a serem seguidos: o primeiro é 

permanecer no cenário estático em que se vive desde a década de 1980. Convive-se com 

congestionamentos, exclusão social, falta de acessibilidade, entre outros problemas 

urbanos atuais. E, em oposição, o segundo cenário seria tomar uma postura corajosa 

para tentar tratar as “origens do problema” de forma inteligente e estruturada, com o 

envolvimento da comunidade, e com políticas municipais a federais que priorizem o 

transporte público e os modos ativos de deslocamento (BRASIL, 2013). 

No entanto, para tratar as “origens do problema”, primeiramente, é necessário identificar 

quais são estas, uma vez que o Estado brasileiro não reconhece – de maneira explicita - a 

sua submissão à lógica econômica do capital, que tanto impede o avançar da mobilidade 

urbana. A aplicação da técnica e a construção de infraestruturas cicloviárias dignas, 

sozinhas, não são suficientes para melhorar a problemática dos transportes existente, já 

que, é imprescindível trocar a escolha modal elegida pelos condutores de veículos 

individuais motorizados. Pré-requisito que se associa com questões culturais, ligadas à 

bicicleta e também ao veículo individual motorizado; a atratividade das rotas para ciclistas 

e à qualidade do serviço oferecido pelo transporte público (acessibilidade, rapidez, 

confiabilidade e frequência de viagens perante a demanda efetiva). 

Segundo bibliografia internacional (GTZ; SUTP; I-CE, 2009), para construir infraestruturas 

cicloviárias atrativas não basta apenas o conforto do pavimento e as barreiras físicas de 

segurança viária, mas também a linearidade das rotas, a coerência da rede, a integração 

da bicicleta com o transporte coletivo, a qualidade ambiental, a prioridade dada ao 

pedestre e ao ciclista e, sobretudo, a conexão de pontos de geração de viagem 

importantes para a população local e urbana. Dessa forma, foi possível inserir a 

mobilidade por bicicleta no cotidiano das cidades europeias ainda durante o século XX. 

Porém, a cultura do automóvel (MARTINS, 2014) não é tão presente nessa sociedade 

como o é no contexto norte-americano e brasileiro. 

MOBILIDADE URBANA E LÓGICA CAPITALISTA 
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Não foi desde os primórdios das aglomerações urbanas que a cidade foi concebida como 

um organismo complexo, pois essa abordagem surge, mais intensamente, a partir de 

teorias pós-modernas. Logo, a complexidade advém dos inumeráveis elementos que se 

relacionam entre si no ambiente urbano, de maneira a aflorar distintas conexões com 

variadas intensidades. Em outras palavras, a cidade torna-se um conjunto de difícil 

apreensão a partir do momento em que passa por mudanças profundas em sua estrutura; 

quando o relacionamento entre as partes de um sistema não mais age de maneira linear e 

previsível, mas cria novas conexões. 

No âmbito dos transportes, a indústria automobilística não somente produziu um novo 

meio de transporte, mas também criou uma nova divisão social do trabalho 

(BRAVERMAN, 1987), e se tornou o epicentro das transformações sociais e urbanas 

(MARTINS, 2014). A citação exemplifica melhor tal relação: 

Muitas décadas depois, tais juízos nos ajudam a compreender que o automóvel e 

a indústria constituída em torno dele têm importância e complexidade muito 

maiores que um estudo setorial (estritamente econômico, ou político, por exemplo) 

possa supor. Pois a partir da indústria automobilística também se 

consubstanciaram profundas transformações na urbanização. Afinal, pouco antes 

de Le Corbusier declarar “precisamos matar a rua!” (...), 15 milhões de Ford 

Modelo T já haviam deixado claro que a massificação do uso do automóvel 

impunha uma ruptura na experiência não só da rua, mas da própria vida urbana. A 

indústria automobilística redefiniu profundamente as sociedades porque também 

alcançou efetivamente a vida cotidiana (MARTINS, 2014, p. 7). 

Dentre as consequências desse modelo urbano está o espraiamento de uma malha 

urbana pouco densa e a delimitação de uma hierarquia dos modos de transporte como 

protagonistas no desenho urbano. Sobre esta última, haveria, hoje, duas concepções: 

uma vinculada à cultura do automóvel e outra relativa aos princípios da sustentabilidade. 

A Figura 1 apresenta ambas as hierarquias em uma estrutura piramidal, em que o topo 

representa os modos de transporte mais sustentáveis, devido à baixa emissão de CO2 

consumida, conforme apresentado pelo laboratório dinamarquês de inovação tecnológica 

– Bicycle Inovation Lab (2012). 

A pirâmide B da Figura 1 demonstra como se dá a produção do espaço de circulação 

ainda nas cidades brasileiras, cuja forma permite o livre deslocamento de veículos 

individuais, por meio da substituição do espaço público em espaços privados. Nesse 

contexto, o pedestre é o único que persiste com algum espaço destinado à sua exclusiva 

circulação, ressaltando que este deve estar em sua plena capacidade física para enfrentar 

as irregularidades do pavimento. Já o ciclista é obrigado a trafegar junto com veículos 

incompatíveis com sua velocidade e volume, de maneira a estar suscetível a acidentes 

fatais. O mesmo se aplica a deficientes físicos, idosos e pessoas com mobilidade 

reduzida, os quais são excluídos da vida urbana em razão dos inúmeros obstáculos 

limitadores de sua mobilidade. 

Em contradição, a pirâmide A é coerente com a PNMU e com as soluções teóricas para 

resolver os problemas de tráfego, levando em considerações os princípios da 
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sustentabilidade. Assim, os protagonistas do desenho urbano, segundo essa concepção, 

seriam o pedestre e o ciclista (incluso todas as suas tipologias), enquanto que os veículos 

individuais motorizados seriam os últimos meios de transporte a tomarem frente no 

processo. Por consequência, a liberdade de deslocamento privilegiaria os transportes que 

danificam menos o ambiente, ao mesmo tempo, em que solucionam os problemas de 

tráfego e reestabelecem a vida em comunidade por meio da inclusão social (BRASIL, 

2013, 2007a, 2016d). 

 
Figura 31: Comparação entre as hierarquias dos modos de transporte segundo a mobilidade urbana 

sustentável (A) e segundo a mobilidade urbana real brasileira (B). O topo representa os meios de transporte 

mais sustentáveis com menos emissão de CO2. 

Fonte: autoria própria. 

Apesar da simplicidade com que foram apresentadas as duas estruturas piramidais, uma 

mudança de paradigma do desenho urbano atual, para um que leve em consideração a 

hierarquia inversa, enfrenta barreiras culturais complexas. À vista disso, diferentes 

autores (LUDD, 2005; MARTINS, 2014) abordam a relação de propriedade existente entre 

o indivíduo e seu veículo individual motorizado. Esta vai além do prazer de consumir, 

representa uma ascensão econômica, um sonho de se tornar uma pessoa estabilizada 

economicamente e possuidora do que se pode chamar de um “direito à cidade”. 

Obviamente corrompido, pois, a velocidade rápida do deslocamento e o afastamento 

entre indivíduo e cidade revelam uma não-vivência do espaço urbano, que é, por sua vez, 

simultânea e contrária à liberdade de ir e vir, mediada por um automóvel. 

Em contrapartida, os indivíduos não possuidores de veículos individuais e que, por 

consequência, são usuários do transporte público, pedestres e ciclistas, são vistos pela 

sociedade com indiferença, já que, em sua maioria, são também agentes sociais 

excluídos pertencentes a classes vulneráveis da sociedade sem poder aquisitivo para o 

consumo de bens e de imóveis. Ou seja, vistos como fracassados, o que evidencia o 

domínio das relações econômicas sobre as sociais, presentes na discrepante 

desigualdade entre classe média e pobre no Brasil. 

Essa visão marginalizada dos modos de transporte sustentáveis, aliada a ideia de 

progresso vinculada ao veículo, impede que políticas públicas em favor da mobilidade por 
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bicicleta sejam aplicadas em nível municipal, visto que exigem um confronto direto com a 

classe média brasileira.  

O próprio automóvel possui uma simbologia de riqueza, satisfação e poder, consiste em 

um signo esculpido pelo marketing como uma forma de empoderamento em uma 

sociedade desigual. Além de servir como alternativa ao transporte público lento e de difícil 

acesso. A Figura 2 ilustra essa ideologia, a qual extrapola as classificações sociais, para 

representar uma propriedade cultural camuflada de lógica economia capitalista. 

 
Figura 32: A concepção cultural do automóvel na sociedade atual. 

Fonte: Singer e Ghent (2017). 

Apesar da irracionalidade social e ambiental de eleger os veículos individuais como 

prioritários no processo de produzir cidade, a questão econômica e política parecem ser 

mais importantes. Desse modo, a desconstrução desse padrão materializado na forma 

urbana e enraizado na cultura da sociedade, requer um movimento social de grandes 

forças, que atue, acima de tudo, contra o marketing da indústria automobilística 

relacionado ao prazer da velocidade (MARTINS, 2014) e à conquista do poder 

socioeconômico (LUDD, 2005). 

Assim, a estrutura da cidade atual emerge uma ordem instável de forças produtivas, as 

quais produzem espaço urbano de forma diversificada. Adicionalmente, há uma tensão 

constante entre aqueles grupos que detêm maior poder econômico ou político, de maneira 

a distanciar da discussão aqueles que não o possuem como, por exemplo, os agentes 

sociais excluídos, usuários do transporte público. O fato ocorre, justamente, porque se 

vive em uma sociedade em que atuam um marco jurídico não neutro (CORRÊA, 2005) e 

uma ordem moral produzida pela cultura urbana (GOTTDIENER, 2010) que influencia as 

ações políticas estatais. 

O discurso sobre inclusão social impresso nas políticas de transportes no Brasil se 

apresenta, por esse motivo, mais como um conceito de exclusão social das classes já 

vulneráveis. Sentença que, por sua vez, estende-se para além da pobreza - relativa à 

capacidade da população de adquirir bens e serviços – e toma proporções críticas de 

privação coletiva à cidade, devido a segregação social, a não-equidade dos transportes e 

a negação de direitos sociais de participação (BRASIL, 2013). 
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Diante desse contexto, com definir o termo direito à cidade? Certamente, não como 

Lefèbvre (1972) que o apresenta como a produção do espaço que se dá gradativamente 

pela vida cotidiana, que modifica a forma e a cultura da sociedade, enquanto direito de 

fazer cidade.  

Já Harvey (2012) descreve tal direito como um desfrute dos espaços públicos por todos 

os indivíduos que ajudaram na sua constituição enquanto forma, inclusive pela classe 

trabalhadora, segregada espacialmente das áreas centrais. Em contradição, o autor 

também mostra que essa concepção comunitária do termo, recai sobre um conceito vazio, 

uma vez que é dependente de quem se apropria deste. Ou seja, tanto os agentes sociais 

excluídos, quanto os grandes grupos capitalistas podem reivindicá-lo em prol de objetivos 

próprios de cada um. Logo, trata-se de uma disputa não só por espaço urbano, espaço 

viário e comunitário, mas uma disputa pela própria definição de “direito à cidade”. 

CONCLUSÕES 

A sustentabilidade urbana, segundo o MCidades (2013), baseia-se em um tripé 

econômico, ambiental e social, em que se estabelece uma íntima relação entre 

desenvolvimento urbano, mobilidade e meio ambiente. Como princípio fundamental para 

solução dos problemas de circulação, deve-se priorizar planos e projetos de transporte 

público, mobilidade por bicicleta e a pé, em detrimento do declínio de privilégios aos 

veículos individuais motorizados. 

No entanto, como apresentado no artigo, as relações estabelecidas entre circulação 

urbana e a lógica econômica emergiram uma essência cultural que valoriza mais o veículo 

mais do que a própria condição humana da sociedade. Ideologia consentida por todas as 

classificações sociais, desde a classe média brasileira, até os próprios agentes sociais 

excluídos, já que, estes têm como anseio a compra de um automóvel, mais do que têm 

aspiração por um transporte público de qualidade. 

Logo, pergunta-se: como se implanta infraestruturas cicloviárias e se investe no transporte 

público se a maioria da população não reconhece a importância dessa política urbana, 

materializada pela Lei Federal nº 12.587? A discussão sobre a conjuntura congestionada 

das cidades atuais é antiga, porém as possíveis soluções apresentadas, inclusive pelo 

Estado, não têm o consentimento popular e, por isso, enfrentam uma barreira cultural 

potente a favor das relações econômicas individualistas e excludentes. 

Ao encontro desse raciocínio, faz-se uma explanação sobre a noção de sustentabilidade 

relacionada à mobilidade urbana. Esta é comumente empregada para resolver o tráfego 

urbano por meio do adensamento de áreas de urbanização rarefeita, prioridade aos 

modos públicos de deslocamento com implantação de corredores de alta capacidade, e a 

diversificação do uso do solo no entorno das estações. A técnica usada por esses 

métodos de engenharia de tráfego, normalmente, manifesta sobre o espaço áreas de 

maior centralidade distribuídas sobre o território, a qual mantém a estrutura centro-

periferia, mesmo que em uma poli nucleação urbana. Por consequência, mantém-se a 

organização formal do território estabelecida pelo capital, porém se modifica o acesso à 
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cidade pelos agentes excluídos. Melhor dizendo, oferece-se uma melhor qualidade de 

vida com relação à circulação urbana, através do direito à acessibilidade universal. 

Em contrapartida, o direito aos serviços urbanos, ao solo e a inclusão social enquanto 

espaço – habitação e infraestrutura pública – não é contemplada pela sustentabilidade 

dos transportes, de maneira a conservar as desigualdades espaciais do território entre 

classes no Brasil. Por essa razão, ressalta-se a importância de pensar a cidade em escala 

global e local simultaneamente, pois assim, é possível, em nível local, introduzir conceitos 

e difundir conhecimentos sobre a mobilidade pública e fluida do transporte coletivo, da 

bicicleta e a pé, a fim de desconstruir a cultura do automóvel. Ao mesmo tempo em que, 

em nível global, confronta-se a estrutura social, econômica e política que atua entre as 

escalas nacionais e internacionais, de modo a principiar uma mudança cultural nas bases 

profundas da desigualdade e de miséria social. 

Por fim, o discurso de inclusão produzido através da bicicleta e do transporte público é 

pertinente ao se pensar sobre um direito à cidade exclusivamente de locomoção. Ao 

passo que, esse conceito aplicado no campo da mobilidade é impotente para oferecer um 

direito à cidade global – de participação em discussões, ao desfrute dos espaços, a não-

segregação espacial e a inclusão na vida urbana propriamente concebida por Lefèbvre. 
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RESUMO: 

Algumas cidades de fronteira entre o Brasil e o Uruguai apresentam continuidade espacial 
como se fossem uma cidade apenas. Este trabalho estuda as malhas urbanas de 
Sant’Ana do Livramento e Rivera, que são contíguas espacialmente. Supõe-se que no 
tecido intraurbano a localização comercial ocorre com influência da morfologia urbana das 
cidades contínuas ou por lógicas internas de cada uma. Assim, estabelecimentos 
comerciais livres de impostos e os demais foram mapeados e classificados de acordo 
com seus portes, transcritos num Sistema de Informação Geográfica e comparados com 
uma medida morfológica de centralidade. Levantamentos de tráfego auxiliaram na 
calibração dos modelos construídos no programa Urban Metrics® e legitimaram os 
resultados para centralidade. A comparação das localizações dos estabelecimentos com 
a centralidade foi realizada através de correlação matemática, indicando quais estão 
regidas por lógicas conjuntas ou separadas. Os estudos revelam que estabelecimentos 
livres de impostos são mais influenciados pelo conjunto das cidades e localizados nas 
áreas mais centrais do lado uruguaio. Os outros estabelecimentos de grande porte são 
influenciados pelo conjunto das cidades e localizados nas áreas de maior centralidade, 
porém do lado brasileiro. Os de médio porte nas centralidades máximas das cidades 
separadas. Já os de pequeno porte nas centralidades baixas das cidades separadas. Os 
resultados sugerem que estabelecimentos livres de impostos buscam proximidade aos 
mais altos potenciais de encontro, que os de grande porte visam atender ambas as 
cidades, que os de médio porte focam na própria cidade e que os de pequeno porte 
pulverizam-se pelas cidades absorvendo mercados remanescentes. 

 

PALAVRAS-CHAVE: cidades de fronteira; estrutura intraurbana; uso comercial; morfologia 

urbana; centralidade.  
 

ABSTRACT: 
Some border cities between Brazil and Uruguay should be located as if they were a single 
city. This dissertation studies the meshes Sant'Ana do Livramento and Rivera, which are 
spatially contiguous. It is assumed that in the intra-urban fabric the commercial location 
occurs with influence of the urban morphology of the continuous cities or by internal logics 
of each one. Common shops and duty-free shops were mapped and sorted according to 
their size, were passed on to a program with Geographic Information System technology 
and compared to a morphological measure of centrality. The traffic surveys helped to set 
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the models built in the Urban Metrics® program and legitimized the results for the 
centrality. The comparison of the locations of the establishments with the centrality was 
made through mathematical correlation, indicating which of them are managed by joint or 
separate logics. The studies showed that tax-free establishments are the most influenced 
by the set of cities and are located in the most central roads of the Uruguayan side. The 
large establishments are also more influenced by the group of cities and they are located 
in the most central ways. The midsize ones are located in the largest center of the 
separate cities. The small ones in the low centralities of the separated cities. These results 
suggest that tax-free establishments intend to have proximity to the highest potential of 
gathering, that the other large intend to serve both cities, that the medium-sized ones are 
focused on the city and the small establishments are pulverized throughout the cities 
reaching the remaining markets with necessities items. 
 

KEYWORDS: frontier cities; intraurban structure; commercial use; urban morphology; centrality.   

INTRODUÇÃO 

Cidades de fronteira podem apresentar características peculiares, com continuidade 

espacial como se fossem uma cidade apenas, porém são administradas de modo 

independente, sendo que as localizadas entre o Brasil e o Uruguai não são diferentes. 

Braga (2013) diz que esse fenômeno pode estar associado a limites entre zonas 

morfológicas, descontinuidades espaciais e barreiras físicas que aconteçam 

simultaneamente à fronteira geopolítica e até mesmo produzir diferenças nos padrões de 

espaço ao estabelecer limites aos potenciais e controle sobre o movimento e fluxos na 

vida cotidiana destas áreas. 

Este fenômeno interfere diretamente na formação de cada cidade, estabelecendo uma 

interdependência que as levou a serem tratadas como cidades-irmãs e até mesmo 

cidades-gêmeas. No entanto tais definições não serão utilizadas, já que em morfologia 

urbana elas não retratam a realidade e os estudos sobre estabelecimentos comerciais 

desenvolvidos demonstrarão as distinções existentes no tecido intraurbano de cada 

cidade destes pares fronteiriços tão específicos. 

Tais pares são as cidades brasileiras de Aceguá, Chuí e Sant’Ana do Livramento, que 

formam contiguidades espaciais com malhas urbanas das cidades uruguaias de Acegua, 

Chuy e Rivera, respectivamente. Por estar inserido num estudo maior, aqui serão tratadas 

apenas as cidades de Sant’Ana do Livramento e Rivera. Será necessário entender 

dinâmicas comerciais e estratégias de localização, assim como reflexos e impactos que 

esses elementos causam no espaço. A morfologia urbana possui influência na 

composição dessa dinâmica e o estudo demonstra que variáveis como área disponível 

(tamanho de lote) e potencial de fluxo em determinadas vias são altamente relevantes 

nesta estruturação.  

Dessa maneira, será salientada a localização da função comercial que interfere 

diretamente na organização do espaço urbano, apresentando o estoque construído 

destinado ao comércio, contextualizando-o juntamente aos processos, fluxos, potenciais e 
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agentes, a fim de identificar padrões de organização espacial e avaliar as suas 

implicações na dinâmica de composição do espaço intraurbano. 

Tema 

O tema explorado é o da localização do uso do solo comercial nos tecidos intraurbanos de 

cidades de fronteira seca entre os países Brasil e Uruguai, ou seja, a distribuição dos 

estabelecimentos que comercializam produtos sem incidência de impostos e os com 

incidência na malha urbana de cada cidade de fronteira.  Sob o viés da morfologia urbana 

serão tratadas diferenças e semelhanças entre as estruturas espaciais dos sistemas 

urbanos e com o auxílio da modelagem urbana serão abordadas as cidades juntas e 

separadas, uma vez que se configuram como situações únicas por apresentarem 

continuidade entre suas malhas urbanas sobre limite de fronteira. 

Problema 

Embora as cidades sejam desenhadas e planejadas separadamente, alguns usos 

comerciais parecem estar vinculados a uma estruturação intraurbana que depende da 

continuidade espacial do tecido urbano. No entanto, isso não está demonstrado e não é 

sabido se todos ou somente alguns usos comerciais são afetados por essa continuidade 

do tecido entre as cidades. 

Dessa maneira, o principal problema desta pesquisa é se há influência da continuidade de 

malhas urbanas de cidades de fronteira na localização dos estabelecimentos que 

comercializam produtos com e sem incidência de impostos no tecido intraurbano. 

Estabelecimentos classificados a partir de seus tipos e portes dentro do aparelho 

comercial varejista e atacadista, assim como os livres de impostos, mesmo que se tratem 

de elementos particulares em todo seu processo de elaboração. 

Objetivo 

Identificar lógicas espaciais de localização de estabelecimentos comerciais, através do 

enfoque da morfologia urbana, diferenciando o tecido urbano através da medida 

morfológica de centralidade espacial e relacionando os resultados com a continuidade 

espacial das cidades de fronteira seca entre Brasil e Uruguai. 

Hipóteses 

Supõe-se que há sim a influência da continuidade entre malhas urbanas para a 

localização do uso do solo comercial, atuando de maneiras diferentes em cada tipo e 

porte de estabelecimentos comerciais aqui analisados.  

Espera-se que os estabelecimentos livres de impostos sejam influenciados pelo conjunto 

das cidades e localizados nas áreas de maior centralidade do lado uruguaio. Do mesmo 

modo os estabelecimentos comuns (onde há incidência de impostos sobre os produtos) 

de grande porte, também influenciados pelo conjunto das cidades e localizados nas áreas 

de maior centralidade. Acredita-se que os de médio porte sejam influenciados pelas 
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cidades separadas, localizando-se em centralidades máximas. Por fim os de pequeno 

porte influenciados pelas cidades separadas, pulverizando-se principalmente nas 

centralidades baixas. 

MORFOLOGIA URBANA 

Cidade é um elemento físico, um objeto concreto e táctil – assim como os edifícios que 

ela contém – mas também é articulação, conexão, integração e dinamismo. Sua 

interpretação passa por seu entendimento como sociedade, não somente como 

representação social, já que ela não é apenas uma projeção, mas sim integra a própria 

sociedade, sendo uma das maneiras que ela se apresenta (MEDEIROS, 2006).  

A morfologia urbana identificada como possível campo de investigações, segundo Krafta 

(2014), se deu ainda no século XIX, mas foi em meados do século XX, com as escolas 

italiana, francesa e inglesa, que ocorreram os avanços que embasaram o entendimento 

de cidade. Em todas estas escolas é entendido que alguns elementos básicos compõem 

a forma da cidade e levam ao desenvolvimento do chamado tecido urbano, o qual se 

compreende como a combinação dos componentes construídos, públicos e privados, 

relacionados a partir de seus domínios. Para Krafta (2014) estes elementos podem se 

apresentar de diversas maneiras, articulando-se e tendendo à criação de espaços únicos. 

O estudo das relações interpartes é a investigação da estrutura viária, mas não 
com o entendimento que se aplica na engenharia de tráfego a partir da contagem 
veicular ou de pedestres. Procura-se avaliar o movimento – e seus padrões, 
hierarquias e associações – distribuído no espaço, a partir da forma do espaço, e 
de que maneira a distribuição está contextualizada com a dinâmica urbana: o 
achado de centralidades, a definição de áreas integradas e segregadas, o 
encontro de concentrações e dispersões de usos do solo, etc.(MEDEIROS, 2006, 
p.98). 

Panerai (2014) em seu livro Análise Urbana, após tratar de caminhos urbanos 

radiocêntricos, traz à tona a discussão dos caminhos enquanto organizadores do 

território, fato que no Brasil é sabido que caminhos historicamente utilizados se 

consolidaram como as principais rodovias e eixos de desenvolvimento do país, e com eles 

também municípios importantes se estabilizaram enquanto sistemas urbanos. No entanto, 

em zonas de fronteira esse cenário pode se alterar, de modo que nas cidades entre Brasil 

e Uruguai os limites é que parecem organizar o território e posteriormente, sobre eles, é 

que surgem os principais caminhos. Contudo, há de se levar em consideração também a 

possibilidade de que justamente pela existência de tais caminhos é que tenham se dado 

os limites de jurisdição de cada Estado Nacional. 

Sobre a descrição do espaço urbano é interessante dizer que a maioria das redes começa 

e termina em formas construídas por, na maioria dos casos, serem origem e destino dos 

percursos diários. Essas formas construídas possuem trajetos internos e cadeias geradas 

apenas no âmbito privado que – somado ao fato de não haver elementos relativos às 

formas construídas no meio de qualquer cadeia – torna possível a simplificação dos 

sistemas de representação espacial urbana, substituindo-as por apenas uma célula 
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representativa de toda a edificação. Além disso, esclarece-se que o foco de investigações 

em morfologia urbana se coloca essencialmente no espaço público e sua interface com as 

formas construídas. 

Segundo Medeiros (2006) o espaço urbano pode ser descrito através de alguns critérios 

pré-estabelecidos como por espaços convexos, isovistas e representação linear. Krafta 

(2014) amplia as possibilidades ao trazer métodos de descrições por nodalidade, 

denominação, homogeneidade, predominância, visibilidade, conectividade e finalmente 

por axialidade. Aqui a descrição por axialidade foi admitida como a mais adequada por ser 

compreendida como a extensão máxima em linha reta de uma via, assim a descrição 

pode ser feita pelo mínimo possível de elementos retilíneos que tornam viável o percurso 

pelas vias públicas. As linhas axiais, como são conhecidas, representam também as 

entidades curvilíneas, mas sem deixar de lado sua característica linear, apresentando 

quantas entidades retilíneas forem necessárias para tal (KRAFTA, 2014). 

MODELAGEM URBANA 

Para Panerai (2014) o tratamento das cidades a partir da modelagem urbana se deu no 

momento em que não mais apenas as plantas baixas eram levadas em consideração para 

estudos da forma urbana, mas também os perfis e elevações de bairros inteiros que 

estavam em desenvolvimento e/ou análise. Daquele período até atualmente as 

concepções avançaram, os métodos evoluíram e para Batty (2009), modelagem urbana é 

o processo de identificação e desenvolvimento, através de teorias adequadas, de 

programas computacionais relevantes que, traduzidos de um modelo matemático ou 

formal, possam ser confrontados com dados compilados por outros meios no sentido de 

calibra-lo e o validar antes da sua utilização. 

Dessa maneira, Hillier e Hanson (1984) desenvolveram a Teoria da Sintaxe Espacial, que 

consiste em descrever a configuração do tecido urbano e a relação entre espaços 

públicos e privados, através de potenciais quantitativos que viabilizam o entendimento de 

aspectos dos sistemas urbanos, como a distribuição de usos do solo, dentre eles o 

comercial. Alguns conceitos valem ser citados como a linha axial, a conectividade, a 

integração, o núcleo integrador e o movimento natural. Segundo Saboya (2007), o 

movimento natural demonstra que os usos seguem a configuração e não o contrário, o 

que desmistifica a ideia de inserir estabelecimentos comerciais em determinadas áreas 

para atrair movimento, uma vez que o comércio, por si só, não gerará fluxos, apenas se 

localizado em áreas que naturalmente concentram pessoas. Assim, almejar que usos 

comerciais tenham bom desempenho em áreas segregadas, sem potencial de atração de 

pessoas, não dará certo.   

Logo, o entendimento das atividades aliadas aos fluxos estabeleceu a noção de 

movimento natural, onde o padrão de movimentos que a configuração do espaço gera 

independe da morfologia assumida pelos espaços privados, principalmente se a 

localização estratégica de alguns espaços tiver preferência em relação aos usos. Isso 

significa dizer que os padrões de movimentos urbanos são essencialmente 
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configuracionais, pois assumem que a continuidade dos espaços públicos abertos ao 

determinar os fluxos, direciona também a localização dos atratores urbanos, entre eles os 

estabelecimentos comerciais (HILLIER et al., 1993). 

Antes da operacionalização de softwares alguns modelos matemáticos necessários e 

relevantes foram alcançados por Freeman (1977 e 1979), que nunca fez aplicações 

diretamente relacionadas ao contexto urbano, mas contribuiu preponderantemente, a tal 

ponto que estudiosos interessados em tal assunto puderam observar seus avanços e 

identificaram que poderiam os utilizar em outros contextos, como no de sistemas urbanos. 

Em seus estudos Krafta (1994) obteve importante avanço com desenvolvimento e 

experimentações de softwares assim como com o aprimoramento da medida morfológica 

de Centralidade que levou à denominada Centralidade Freeman-Krafta, que se baseia 

originalmente na medida de Centralidade por Perpasse concebida por Freeman (1977) – 

de modo que também está fundamentada na ideia de que um vértice é central na 

proporção em que participa dos menores caminhos entre pares de vértices – a medida 

considera os estoques construídos como os geradores das tensões em cada vértice que 

representa o espaço físico (FARIA, 2010). 

O software Medidas Urbanas, que descreve o comportamento do sistema como um todo e 

também da forma individualizada de seus componentes em função da estrutura global do 

sistema (FARIA, 2010), foi aperfeiçoado no intuito da obtenção de resultados 

especializados no grafo que representasse o sistema, de maneira a permitir também 

análises estatísticas complementares, alcançando-se assim o software Urban Metrics® 

(POLIDORI E SARAIVA, 2016). Este instrumento é considerado de especial relevância 

neste trabalho devido ao seu modelo computacional ser baseado na Teoria de Grafos e 

possibilitar a modelagem urbana através de medidas morfológicas, como conectividade e 

acessibilidade, mas principalmente da centralidade, que se mostra compatível com seus 

objetivos e é identificada como a que melhor poderá destacar quesitos de manuseio do 

espaço urbano, possibilitando quantificar intensidades dos atributos de estoques 

construídos (Urban Load) e sistema viário (Impedance). 

METODOLOGIA 

Este trabalho está na linha de modelagem urbana, que desenvolve modelos 

computacionais traduzidos de experimentos matemáticos e os confronta com dados 

compilados por outros meios a fim de valida-los (BATTY, 2009), seguindo metodologia 

científica convencional, ou seja, identificou-se o problema de que alguns usos comerciais 

parecem estar vinculados à estruturação intraurbana que depende da continuidade 

espacial do tecido urbano, fez-se perguntas como se há influência desta continuidade de 

malhas urbanas na localização de estabelecimentos comerciais e traçaram-se hipóteses 

como a de que haja sim essa influência, a qual atua de maneiras diferentes em cada tipo 

e porte de estabelecimento comercial, que, por fim, serão sujeitadas a testes para verificar 

suas validades. 
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 Deste modo, num panorama geral as cidades serão descritas pelos espaços abertos 

(eixos), terão seus potenciais de centralidade medidos junto e separadamente através do 

Urban Metrics®, que será calibrado para cada modelagem com o auxílio dos 

levantamentos de tráfego e legitimados através do coeficiente de correlação linear, já que 

alguns eixos possuirão valores de unidade veicular padrão (UVP) e de potencial de 

centralidade que poderão ser correlacionados. Na sequência, a localização do comércio 

será descrita num ambiente SIG, onde cada via demonstrará a presença de 

estabelecimentos classificados e quantificados por tipo e porte. A quantificação específica 

de estabelecimentos em cada via será realizada de acordo com as hipóteses traçadas e 

cotejada com a medida de centralidade, já validada anteriormente, também através do 

coeficiente de correlação linear. Com isso, as hipóteses poderão ser testadas e 

confirmadas ou não, possibilitando que conclusões sejam extraídas a respeito da 

influência da continuidade de malhas urbanas na localização dos estabelecimentos que 

constituem o uso do solo comercial urbano de cidades de fronteira.  

Inicialmente, com viés de contribuir nas análises e de legitimar suas conclusões, 

contagens de tráfego organizadas com auxílio do Manual de Estudos de Tráfego (DNIT, 

2006), foram realizadas in loco por observação direta, assinalando os fenômenos de 

trânsito tal como são, sem perturba-los. Assim, a contagem volumétrica registrou a 

quantidade e a composição dos fluxos que passam por vários pontos selecionados entre 

intersecções do sistema viário, já que o objetivo foi identificar o fluxo de determinadas vias 

em dada unidade de tempo. Desse modo, o levantamento de tráfego exibe a alocação de 

pontos por toda extensão da malha urbana, que carregados numa plataforma SIG 

demonstram a trafegabilidade de diversos modais no horário das 13 horas, que, por 

descoberta da pesquisa, apontou ser o de maior representatividade de dados.  

Através do método de contagem manual com apoio de fichas previamente construídas, foi 

classificada como uma contagem global onde se busca o número total de veículos e 

transeuntes, independente do sentido, agrupando-os por classes e critérios com base nas 

semelhanças entre características, veiculares ou não, com intuito de preparar mapas de 

fluxo e de tendências de tráfego. Esses diversos modais de deslocamento foram 

organizados conforme a Tabela 1 e possibilitaram através da Equação 1, o alcance de 

uma UVP global de cada ponto, que por sua vez proporcionou a construção dos mapas 

de tendência de tráfego por interpolação de pontos. 

    (         )  (            )  (           )  (             )
 (                     )  (                )  (          ) 

Equação 1: Unidade Veicular Padrão.  

 

 

 

Ponto Carro Pedestre Moto Camionete Ônibus e Bicicleta Outros UVP 
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Caminhão 

X 41 12 8 26 8 4 0 140 

Y 12 14 4  9 9 0 0 81 

Z 9 16 8 7 1 0 2 47 

Tabela 1: Exemplo de contagem de tráfego global com a UVP resultante para pontos aleatórios. 

Fonte: Elaborada pelos autores.  

Logo após, a operação de modelos e suas aplicações junto ao ambiente urbano, com 

papel destacado da medida morfológica de centralidade, assim como dos instrumentos de 

trabalho, a Teoria de Grafos e o programa computacional Urban Metrics®, nortearam 

resultados, discussões e descobertas para os estabelecimentos de uso comercial em 

Sant’Ana do Livramento e Rivera. Para tal, fez-se necessário estabelecer um critério para 

relacionar as UVP’s levantadas e a medida de centralidade, a fim de calibrar os modelos e 

logo após seguir para a relação entre os potenciais de cada eixo e as localizações dos 

estabelecimentos comerciais, testando assim as hipóteses. Tal critério adotado é o 

coeficiente de correlação linear, representado pela letra r, que mede o grau de associação 

linear entre duas variáveis e assume valores existentes entre -1 e 1. 

   
   (     ̅)(     ̅)

√   (     ̅) (     ̅) 

 

Equação 2: Coeficiente de Correlação Linear.  

Onde x e y são integrantes de um conjunto i de valores independentes e  ̅ e  ̅ representam as suas 

médias. 

Hinkle et al. (1988) estabeleceram uma escala de magnitude de correlação, onde valores 

próximos a +1 representam correlação crescente e a -1 correlação decrescente, 

fracionando-a em cinco faixas, onde de 0 a 0,2 a correlação é considerada muito fraca, 

0,2 a 0,4, fraca, 0,4 a 0,6, moderada, 0,6 a 0,8, forte e de 0,8 a 1, muito forte. Tal escala 

contribuirá para a calibração dos modelos de simulação da medida morfológica de 

centralidade e também para a correlação final entre potencial de centralidade e 

localização comercial, que embasará as conclusões. 

Já os levantamentos de estabelecimentos comerciais realizados através de idas a campo 

nas cidades, pela manipulação do recurso Google Street View, que possibilita vistas 

panorâmicas horizontais e verticais a partir do nível do observador, foram transcritas e 

sistematizadas em um programa compatível com tecnologia SIG. Tais estabelecimentos 

foram classificados em dois tipos: com e sem incidência de tributos; e em três portes: 

pequeno, médio e grande. Para essa classificação, utilizaram-se pesquisas de Cachinho 

(1994) e Barata salgueiro (1996) no auxílio à determinação dos portes de 

estabelecimentos comuns com incidência de impostos e de Detoni et al. (2016, no prelo), 

para os portes dos livres de tributação, assim como a classificação nacional de atividades 

econômicas (IBGE, 2007). 
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A cidade de Sant’Ana do Livramento (Brasil), localizada na porção sudoeste do estado do 

Rio Grande do Sul que faz divisa com o país vizinho – Uruguai –, possuía 82.464 

habitantes em 2010 com estimativa de redução de 0,18% até 2017, resultando em 82.312 

moradores (IBGE, 2017) e também apresenta continuidade espacial com a cidade de 

Rivera (Uruguai) que possui 63.990 habitantes (INE, 2011). Rivera foi a primeira cidade a 

receber estabelecimentos que comercializassem produtos livres de impostos na faixa de 

fronteira em 1986, devido às grandes extensões territoriais urbanizadas e alta população 

absoluta, características consideradas relevantes para os agentes que atuam e regem 

este setor.  

Contagem de tráfego 

O levantamento de tráfego exibe a alocação de pontos por toda extensão da malha 

urbana, que carregados com valores apurados in loco numa plataforma SIG demonstram 

a trafegabilidade de diversos modais dentro das cidades de fronteira Sant’Ana do 

Livramento/Rivera. A Figura 1 apresenta a imagem de satélite das cidades inserida na 

interface do programa QGIS e a linha de divisa entre os países. 

 

Figura 1: Imagem aérea de Sant’Ana do Livramento e Rivera, a nordeste e a sudoeste da linha de divisa.  
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Fonte: Elaborada pelos autores. 

O procedimento descrito foi realizado apenas em dias úteis de segunda a sexta-feira, ou 

seja, em dias típicos de circulação intraurbana, buscando fluxos regulares e compatíveis 

com a rotina local, evitando dias atípicos para a pesquisa, como os sábados, que 

poderiam apresentar possíveis picos excessivos de movimento e domingos, com 

imagináveis quedas drásticas no tráfego de tais cidades.  

A contagem de tráfego contou com o apoio de dois colaboradores, já que foram 

necessários 33 horários para alcançar um resultado satisfatório no levantamento, onde 

cada horário foi fracionado em períodos de 15 minutos de efetiva contagem e 5 de 

intervalo para deslocamento, resultando em 3 pontos de contagem para cada horário e 99 

no total para este par de cidades (Figura 2). 

 

Figura 2: Inserção de pontos para contagem de tráfego no horário das 13 horas para Sant’Ana do Livramento/Rivera.  

Fonte: Elaborada pelos autores. 

A escala de Unidade Veicular Padrão (UVP) entre 101 e 233, juntamente com a 

interpolação dos pontos gerou a Figura 3, onde as cores frias tendendo ao azul 

representam baixos índices e cores quentes tendendo ao vermelho, altos índices. Para 

facilitar a identificação das diferenças entre as UVP’s foram geradas isolinhas – linhas que 
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ligam um conjunto de pontos com o mesmo valor – de 10, 15 e 20 metros de afastamento 

entre si, onde a de 20 foi a que melhor demonstrou sem poluir o resultado da 

interpolação. 

 

Figura 3: Levantamento de tráfego com posterior interpolação de pontos para Sant’Ana do Livramento/Rivera no 

horário das 13h e isolinhas com afastamento de 20 metros entre si.  

Fonte: Elaborada pelos autores. 

Logo, observa-se nos resultados que os eixos situados sobre ou próximos à linha de 

divisa recebem maior fluxo de usuários, no entanto essa mesma intensidade é constatada 

em outros pontos das cidades, principalmente ao sul de Rivera na saída para a Ruta 5 

que leva à Montevidéu e aonde existe um aglomerado de grandes estabelecimentos 

comerciais livres de impostos. Médios fluxos se apresentam na porção norte de Sant’Ana 

do Livramento, na central de Rivera e também no porto seco instalado a leste, afastado 

da trama de eixos mais densa do tecido. Por fim, os fluxos menores se dão nos eixos que 

formam espaços fragmentados, justamente por serem pouco conectados à parcela 

principal da malha urbana. 

Centralidade 
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Nas cidades de Sant’Ana do livramento/Rivera, consideradas de forma contínua, o 

limite entre os países expõe médio potencial de centralidade antes da calibração do 

modelo, que conta com um total de 1623 eixos. Ao pondera-lo com carregamentos e 

impedâncias de valor um (1), observa-se na Figura 4 a variação da medida de 

centralidade entre 957 e 50048 – após normalização entre 0 e 1 obteve-se 0,02 e 1 – com 

mais vias apresentando alto potencial no lado uruguaio do que no brasileiro. 

 

Figura 4: Simulação da medida de centralidade das cidades de Sant’Ana do Livramento/Rivera, consideradas de 

maneira contínua com carregamentos e impedâncias ponderados com valor um (1). 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

Os eixos numerados sofreram alterações de impedâncias e/ou carregamentos (Tabela 2) 

a fim de calibrar o modelo aproximando-o da interpolação obtida a partir dos dados 

levantados na contagem de tráfego, resultando na Figura 5. O coeficiente de correlação 

linear obtido entre UVP’s e centralidade foi de 0,964710, que representa uma magnitude 

muito forte de correlação e confirma a calibração do modelo. 

 Parâmetros Inalterados (=1) Parâmetros Alterados 

Eixo Centralidade Normalizada Carregamento Impedância Central. Normal. 

146 15.203 0,30 1 0,5 14.733 0,30 

164 21.868 0,44 5 1 25.198 0,51 

165 26.468 0,53 5 1 26.722 0,54 

616 30.722 0,61 1 5 2.389 0,05 

640 46.832 0,94 1 5 12.179 0,25 
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1297 34.134 0,68 1 5 1.285 0,03 

1374 8.063 0,16 1 5 399 0,01 

1418 27.409 0,55 10 1 33.737 0,69 

Tabela 2: Centralidade e centralidade normalizada dos eixos que sofreram alterações em seus carregamentos e 

impedâncias e, anterior a isso, com os parâmetros inalterados (iguais a 1). 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

 

Figura 5: Simulação da grandeza morfológica de centralidade das cidades de Sant’Ana do Livramento/Rivera, 

consideradas de maneira contínua, com carregamentos e impedâncias com valores calibrados.  

Fonte: Elaborada pelos autores. 

Houve variação da medida de centralidade entre 868 e 49162 – após normalização entre 

0 e 1 obteve-se 0,02 e 1 –, onde as vias com maiores potenciais encontrados após a 

calibração do modelo foram as localizadas sobre a linha divisória, mas também os eixos 

perpendiculares, como a BR-158 (“ID” 1297) que leva ao norte do Brasil, a Ruta 5 (“ID” 

165) que leva à capital uruguaia e principalmente a Avenida Sarandí (“ID” 653), na qual se 

localizam os principais estabelecimentos livres de impostos da cidade do Rivera.  

A cidade de Sant’Ana do Livramento, considerada individualmente e antes de calibrar o 

modelo que conta com 972 eixos, exibe uma escala de centralidade entre 349 e 17368 – 
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após normalização entre 0 e 1 obteve-se 0,02 e 1 – ao pondera-lo com carregamentos e 

impedâncias de valor um (1). Não houve concentração de potencial nas vias que dividem 

os países, assim como quando as cidades foram analisadas em conjunto, estando 

distribuídos principalmente em eixos que levam a bairros fragmentados e à saída da 

cidade na BR-158. Os médios potenciais se encontram em vias perimetrais e no traçado 

ortogonal mais adensado ao sudoeste da cidade. Já os baixos potenciais são constatados 

majoritariamente em vias internas aos bairros com perfil de fragmentação (Figura 6). 

 

Figura 6: Simulação da grandeza morfológica de centralidade da cidade de Sant’Ana do Livramento, considerada de 

forma individualizada com carregamentos e impedâncias ponderados em um (1).  

Fonte: Elaborada pelos autores. 

Os eixos numerados sofreram alterações de impedâncias e/ou carregamentos (Tabela 3) 

a fim de calibrar o modelo, aproximando-o do levantamento de tráfego, resultando na 

Figura 7, onde os eixos não salientados mantiveram seus inputs em valor unitário. O 

coeficiente de correlação linear obtido entre UVP’s e centralidade foi de 0,96804, que 

representa muito forte correlação e confirma a calibração do modelo. 

 Parâmetros Inalterados (=1) Parâmetros Alterados 

Eixo Centralidade Normalizada Carregamento Impedância Central. Normal. 

97 4.560 0,26 10 0,5 60.203 1 

98 679 0,04 10 0,5 28.849 0,48 

99 2.204 0,13 5 0,5 41.473 0,69 

134 3.359 0,19 5 0,5 45.452 0,75 

141 626 0,03 5 0,5 34.741 0,58 

142 768 0,05 10 0,5 30.399 0,50 
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148 696 0,04 5 0,5 35.105 0,58 

149 930 0,06 5 0,5 38.476 0,64 

Tabela 3: Centralidade e centralidade normalizada dos eixos que sofreram alterações em seus carregamentos e 

impedâncias e, anterior a isso, com os parâmetros inalterados (iguais a 1).  

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

 

Figura 7: Simulação da grandeza morfológica de centralidade da cidade de Sant’Ana do Livramento, considerada de 

forma individualizada, com carregamentos e impedâncias com valores calibrados. 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

Houve variação da medida de centralidade entre 854 e 60203 – após normalização entre 

0 e 1 obteve-se 0,01 e 1 –, em que os eixos com maiores potenciais de centralidade após 

a calibração do modelo foram os localizados na porção sudoeste da malha, próximos, 

mas não sobre a linha de divisa, como a Rua dos Andradas (“ID” 97), que detêm passeios 

públicos largos que priorizam o pedestre em detrimento do veículo, aumentando assim 

seu índice de UVP e consolidando a permanência de estabelecimentos comercias na via. 

As médias centralidades se concentraram nos eixos que levam aos bairros afastados, que 

anteriormente possuíam altos potenciais e as baixas se mantiveram nos eixos internos 

aos bairros com características de fragmentação. 

A cidade de Rivera, considerada individualizadamente e antes da calibração do modelo 

que conta com 680 eixos, expõe uma escala de centralidade entre 230 e 11775 – após 

normalização entre 0 e 1 obteve-se 0,02 e 1 – ao pondera-lo com carregamentos e 
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impedâncias de valor um (1). As maiores centralidades tenderam ao centro geométrico da 

porção da malha com grande ortogonalidade e à Ruta 5 que destina à Montevidéu (Figura 

8), ou seja, há redução da medida nas amostragens pouco conectadas a esta parcela do 

tecido, semelhante ao que aconteceu nas cidades em continuidade e com valores 

ponderados em 1. 

 

Figura 8: Simulação da grandeza morfológica de centralidade da cidade de Rivera, considerada de forma 

individualizada com carregamentos e impedâncias ponderados com valor um (1). 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

Os eixos numerados sofreram alterações de impedâncias e/ou carregamentos (Tabela 4) 

a fim de calibrar o modelo, resultando na Figura 9, onde os eixos não salientados 

mantiveram seus inputs em valor unitário. O coeficiente de correlação linear obtido entre 

UVP’s e centralidade foi de 0,964626, que representa muito forte correlação e confirma a 

calibração do modelo. Importante frisar que os modelos são únicos, onde o número que 

identifica cada eixo não tem relação com simulações anteriores. 

 Parâmetros Inalterados (=1) Parâmetros Alterados 

Eixo Centralidade Normalizada Carregamento Impedância Central. Normal. 

69 456 0,04 10 0,5 9.271 0,63 

72 9.713 0,82 5 0,5 14.787 1 

369 1.395 0,12 10 0,5 10.480 0,71 

640 10.254 0,87 1 5 1.382 0,09 

642 1.822 0,15 1 0,5 14.004 0,95 

Tabela 4: Centralidade e centralidade normalizada dos eixos que sofreram alterações em seus carregamentos e 

impedâncias e, anterior a isso, com os parâmetros inalterados (iguais a 1). 
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Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

 

Figura 9: Simulação da grandeza morfológica de centralidade da cidade de Rivera, considerada de forma 

individualizada, com carregamentos e impedâncias com valores calibrados.  

Fonte: Elaborada pelos autores. 

Houve variação da medida de centralidade entre 267 e 14787 – após normalização entre 

0 e 1 obteve-se 0,02 e 1 –, em que as vias com maiores potenciais de centralidade após a 

calibração do modelo foram a Avenida Sarandí, a Ruta 5 e a Calle 33 Orientales. Houve 

redução de tráfego conforme distanciamento para sudoeste e noroeste. Salienta-se a 

Ruta 5 que se conecta à BR-158 e é formada por eixos que atravessam Rivera, 

alcançando altos e médios potenciais devido ao fluxo de veículos de carga e transporte de 

passageiros. A Ruta 5 também passa a receber estabelecimentos comerciais de grande 

porte como os atacadistas, que cada vez mais preferem se instalar às margens de vias 

com grande fluxo veicular em áreas afastadas do setor mais denso e caro. 

Assim, os estudos manifestam algumas diferenças na medida de centralidade ao 

considerar as cidades de fronteira Sant’Ana do Livramento/Rivera conjunta e 

separadamente. Quando unidas, os altos potenciais da medida de centralidade estão nos 

eixos perpendiculares à linha divisória, como a Avenida Sarandí e a Rua dos Andradas, 

secundariamente em vias que conectam os dois países e possuem alta concentração 

comercial ou trânsito pesado. Quando separadas a grande diferença se dá em Sant’Ana 

do Livramento, que apesar do alto potencial sobre a linha divisória demonstra 

principalmente nos eixos paralelos mais próximos. Já as centralidades intermediárias nas 



Anais do Encontro Internacional Cidade, Contemporaneidade e Morfologia Urbana 2018.

 

378 
 

cidades unidas se mostram distribuídas em vários setores da malha e se separadas 

apresentam menor dispersão da medida. Por fim os eixos com baixos potenciais, que se 

distribuem desde as áreas centrais até os bairros mais fragmentados do sistema, nas 

cidades consideradas conjunta e separadamente. Noutro aspecto, o número superior de 

eixos em Sant’Ana do Livramento revela uma cidade mais fragmentada se comparada a 

Rivera, tendo em vista que ambas possuem geografia e populações semelhantes. O forte 

padrão ortogonal no traçado da cidade uruguaia explica tal comportamento. 

Localização do uso do solo comercial 

Com o uso do solo comercial classificado e agregado por tipo e porte (Tabela 5), observa-

se que as cidades em conjunto possuem quase a metade do total de estabelecimentos 

sendo de pequeno porte, com percentual expressivo para os de médio porte (38%) e 

quando separadas, salienta-se que Sant’Ana do Livramento possui quase o dobro de 

estabelecimentos de grande porte em relação a Rivera. Os livres de impostos 

predominam em pequeno e médio porte e com baixo percentual sobre o total de 

estabelecimentos comercias (4%), no entanto em Rivera existem duty-free shops com 

áreas construídas enormes, que mesmo assim foram considerados apenas um 

estabelecimento. 

 Livres de Impostos Com Incidência de Impostos 

 Pequeno Médio Grande Pequeno Médio Grande 

Sant’Ana do 

Livramento 
*N.A. *N.A. *N.A. 590 532 215 

Total *N.A. 1337 

Rivera 39 40 20 590 419 114 

Total 99 1123 

Sant’Ana do 

Livramento/Rivera 
39 40 20 1180 951 329 

Total 99 2460 

Tabela 5: Quantificação do levantamento de estabelecimentos comerciais livres de impostos e dos demais (vendem 

produtos com tributação) nas cidades de Sant’Ana do Livramento e Rivera. 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

*Não se Aplica (N.A.). 

A localização do comércio em Sant’Ana do Livramento/Rivera é apresentada nas áreas de 

abrangência das malhas urbanas das duas cidades na Figura 10, onde o comércio se 

concentra dentro do perímetro recortado, com poucos estabelecimentos detectados fora. 
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Figura 10: Localização do comércio em Sant’Ana do Livramento/Rivera.  

Fonte: Elaborada pelos autores. 

Na aproximação a seguir esclarecem-se os núcleos que mais recebem estabelecimentos 

comerciais nas duas cidades, identificando também as cores da classificação por porte e 

tipo de cada estabelecimento, conforme Tabela 6. Há relevância no complexo ao sul da 

Figura 11 que reúne alguns estabelecimentos livres de impostos de grande porte e tem 

poder de atração de fluxo mesmo estando afastados da porção mais adensada do tecido 

urbano, conforme demonstra o levantamento de tráfego. 

Porte / Tipo Livres de Impostos Com Incidência de Impostos 

Pequeno Ocre  Azul Claro (Turquesa)  

Médio Laranja  Azul Escuro (Cerceta)  

Grande Vermelho  Roxo  

Tabela 6: Cores que demonstrarão a classificação dos estabelecimentos comerciais por porte e tipo.  

Fonte: Elaborada pelos autores. 
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Figura 11: Localização do comércio em Sant’Ana do Livramento/Rivera. Aproximação “A”. 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

Na aproximação delimitada na imagem anterior contida na Figura 12, constata-se que os 

núcleos comerciais destas cidades ficam próximos, onde a Avenida Sarandí e a Rua dos 

Andradas são suas principais estruturantes, lembrando que ambas são conectadas e 

trocam seus nomes devido à linha de fronteira. Importante frisar como o comércio na 

cidade brasileira se apropria de praticamente todo o uso do solo existente sobre a linha de 

fronteira, demarcando com clareza a divisa, diferentemente do observado na uruguaia. 
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Figura 12: Localização do comércio em Sant’Ana do Livramento/Rivera. Aproximação “B”. 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

A Figura 13 demonstra que os estabelecimentos normais de médio e grande porte 

predominam na cidade brasileira em relação à uruguaia, uma vez que acabam 

suplantados pelos livres de impostos. Nota-se que normais dos três portes se dispersam 

por boa parte do recorte apresentado em Sant’Ana do Livramento, diferentemente de 

Rivera que concentra e diversifica seu comércio apenas em torno dos duty free shops. 

Salienta-se o estabelecimento livre de impostos localizado a sudeste no recorte, o qual 

difere do citado na Figura 11 por estar próximo dos núcleos comerciais das cidades, mas 

é uma exceção já que também demandou grandes áreas para depósito/estoque de 

produtos e estacionamento de veículos. Tais aspectos com certeza dificultaram sua 

inserção a tão pouca distância das aglomerações comerciais, mas por não ser necessária 

a geração de um novo polo este estabelecimento é considerado privilegiado. 
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Figura 13: Localização do comércio em Sant’Ana do Livramento/Rivera. Aproximação “C”. 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

Na Figura 14 se constata a concentração dos estabelecimentos normais em Sant’Ana do 

Livramento, aproveitando-se da dominância que os livres de impostos exercem no 

comércio de Rivera, que por sua vez estão polarizados linearmente na Avenida Sarandí. 

 

Figura 14: Localização do comércio em Sant’Ana do Livramento/Rivera. Aproximação “D”. 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

Hipóteses X Resultados 
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A primeira questão será testada tanto para Sant’Ana do Livramento quanto para Rivera, 

uma vez que a suposição foi embasada na lógica das cidades separadas. Desse modo, 

na cidade brasileira a hipótese não se confirma, mesmo apresentando 45,45% dos 

estabelecimentos de pequeno porte com tributação em baixas centralidades. Isto ocorre 

devido à concentração comercial se dar nas faixas de potencial mais alta e mais baixa, 

culminando num coeficiente linear positivo ser de 0,115927, ou seja, muito fraca 

correlação entre baixa centralidade de eixos e elevado número de pequenos comércios. 

Em Rivera a hipótese apresenta resultados que a confirmam, já que concentra 55,25% 

dos pequenos estabelecimentos comerciais com tributação em baixas centralidades da 

sua malha, também por apresentar correlação linear negativa de -0,340478, mesmo que o 

coeficiente seja fraco.  

A segunda hipótese também será testada para as duas cidades por fazer parte da lógica 

das malhas urbanas separadas. Em  an ’ na  o Li ramen o a suposição está 

confirmada pela concentração de estabelecimentos de médio porte com tributação em 

altas centralidades ser de 46,05% e pelo coeficiente de correlação linear positivo de 

0,887453, o qual sinaliza muito forte analogia entre comércios de médio porte e vias que 

apresentam faixas de potencial que compõem a alta centralidade. 

Já Rivera não confirma a hipótese ao apresentar fraca correlação linear positiva de 

0,376289, em decorrência da equivalente concentração dos estabelecimentos comerciais 

de médio porte com tributação tanto em vias de alta quanto de baixa centralidade. 

A terceira questão levantada é validada com 41,85% dos estabelecimentos de grande 

porte com tributação se localizando em altas centralidades e com forte coeficiente de 

correlação linear positivo de 0,649663, levando à confirmação da hipótese de que 

grandes comércios de Sant’Ana do Livramento se estabelecem em altas centralidades 

das malhas consideradas continuamente. 

A última hipótese é confirmada pelo percentual de 69,70% dos estabelecimentos livres 

de tributação de todos os portes de Rivera se situando em vias de alta centralidade dos 

tecidos urbanos considerados em continuidade, ainda que a muito forte correlação linear 

positiva de 0,806375 não seja tão próxima ao valor um (1) quanto outras já demonstradas. 

Fato que se dá justamente pela grande concentração em apenas uma faixa de potencial. 

CONCLUSÕES 

Sobre os problemas de pesquisa, conclui-se que de fato há influência da continuidade 

dessas malhas urbanas de cidades de fronteira na localização de estabelecimentos 

comerciais, no entanto não para todos os tipos e portes de comércios, onde para cada 

resultado se podem extrair conclusões. Tais inferências serão esmiuçadas a seguir, mas 

anteriormente algumas formulações gerais sobre os resultados alcançados. 
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Em Rivera há uma diferença entre os processos para uma concentração de 

estabelecimentos sem tributação ao sul da malha e para o único estabelecimento de 

grande porte com incidência de impostos da cidade. Apesar de apresentar vias com 

médias centralidades a nova localização do complexo de duty-free shops criou seu 

próprio aparato, gerando fluxo que antes não ocorria, diferente do que o estabelecimento 

por atacado, que se instalou próximo a Ruta que já detinha tráfego veicular, mas que 

ainda disponibilizava grandes áreas às suas margens. Isto se dá, pois os centros 

comerciais possuem complementariedades que desvinculam a necessidade prévia de que 

outros comércios ocorram nas suas proximidades. Estes centros também gerarão 

aumento nos potenciais de centralidade ao melhorar sua infraestrutura e condições de 

acesso, não dependendo da demanda dos usuários que residem nas proximidades. 

Observa-se que os estabelecimentos se localizam mais em formações lineares, muito 

pelo fato da linha divisória entre os países. Vários tipos e portes tem esse comportamento 

para poder absorver também os mercados da cidade vizinha, culminando em localizações 

de vias com alta centralidade, onde as malhas urbanas são consideradas em 

continuidade. Neste aspecto, Rivera apresenta uma peculiaridade com a Avenida 

Sarandí, que se estrutura perpendicularmente à linha divisória, mas apresenta alta 

centralidade e também grande concentração comercial, principalmente dos comércios 

livres de tributos. Isto se dá pela importância do eixo dentro do contexto configuracional 

das duas malhas em continuidade. 

Partindo para as conclusões acerca das hipóteses levantadas, os estabelecimentos 

comerciais de pequeno porte que vendem produtos com incidência de impostos 

apresentam comportamentos dissonantes, localizando-se nas centralidades baixas das 

cidades separadas e também em altas das cidades contínuas, ou seja, pulverizam-se 

pelas cidades absorvendo mercados remanescentes com itens de primeira necessidade, 

mas, em paralelo, concentram-se para aproveitar o fluxo dos demais estabelecimentos 

em áreas centrais. Assim, ao passo que até mesmo os pequenos comércios buscam 

melhores localizações para se instalarem, num âmbito de cidades unidas, constata-se a 

interdependência comercial entre elas. O próprio epicentro da concentração destes 

estabelecimentos se dá praticamente sobre a linha de fronteira, onde a quantidade em 

Sant’Ana do Livramento/Rivera, por coincidência, é exatamente igual. 

Em Sant’Ana do Livramento, com a confirmação da hipótese de que os estabelecimentos 

comerciais de médio porte com incidência de impostos se localizam em altas 

centralidades dos tecidos urbanos regidos por lógicas das cidades separadas, conclui-se 

que comércios de materiais de construção, farmácias, restaurantes, vestuário e bazar 

visam, prioritariamente, os consumidores da cidade em que se situam. 

Já Rivera expõe comportamento diferenciado, uma vez que com a equivalência de 

localização em altas e baixas centralidades a hipótese não foi confirmada. Infere-se que 

isso se dê pelo esgotamento de estoque construído em altas centralidades, onde a 

maioria já foi ocupada pelos de grande porte e, principalmente, pelo livres de impostos  e 
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até mesmo pelos de médio porte que possuam maior capacidade financeira pra escolher 

seu local de inserção.  

Desse modo, constata-se que comércios médios encontram dificuldades por 

apresentarem demanda superior por área, o que obviamente não ocorre com os 

pequenos, que encontram estoques com pouca metragem quadrada e custo reduzido 

mesmo em vias com alta centralidade, e também por não possuírem capacidade de 

competir com os grandes e nem mesmo com os duty-free shops, por isso acabam 

distribuídos também em baixas centralidades. 

A hipótese dos estabelecimentos de grande porte, com tributação sobre os produtos que 

comercializam, localizarem-se nas vias de alta centralidade regidas por lógicas de malhas 

urbanas contínuas sendo confirmada, leva à conclusão que lojas de móveis e 

eletrodomésticos, supermercados varejistas e atacadistas, concessionárias de veículos e 

postos de combustíveis almejam atrair e suprir a demanda dos consumidores das duas 

cidades de fronteira consideradas. 

Identificou-se também um comportamento peculiar deste tipo e porte comercial ao se 

localizar em rodovias brasileiras e rutas uruguaias. Conclui-se que passam a preferir se 

estabelecer nesses locais, pois oferecem mais área disponível e com menor custo se 

comparados a espaços urbanos mais centralizados, que são mais caros e com pouca 

oferta de metragem quadrada para suprir a demanda de grandes empreendimentos. 

Por fim, a hipótese de que os comércios de todos os portes e livres de impostos são 

influenciados pelas malhas urbanas contínuas e localizados nas vias de maior 

centralidade do lado uruguaio, também se confirmou. Com isso, conclui-se que os duty-

free shops são diretamente destinados a consumidores brasileiros, mas como só podem 

se situar no Uruguai buscam altas centralidades considerando ambos tecidos como 

apenas um, e como possuem poderio econômico para tal, de fato o colocam em prática. 

No entanto, esta inferência já era conhecida parcialmente, até porque cidadãos uruguaios 

não podem consumir nestes estabelecimentos instalados no território de seu país, 

deixando claro o público-alvo destes comércios. 

Desta maneira, conclui-se que a morfologia urbana pôde auxiliar na compreensão das 

influências da continuidade ou separação dos tecidos urbanos em estabelecimentos 

comerciais de cidades de fronteira com suas fórmulas e métodos de análise utilizados. O 

seu modo de entender a cidade como expressão da sociedade, como dinamismo, 

articulação e integração entre setores e conexão entre vias, demonstraram-se eficazes 

para o tema em questão, onde o próprio programa utilizado só se fez viável a partir destas 

concepções. Assim, o estudo da forma urbana desde a escala micro dos lotes, 

perpassando pela análise das condições das vias, até as compreensões globais do 

sistema como compactação ou fragmentação urbana, também da continuidade ou 

separação das malhas, foi capaz de auxiliar na formulação do tema e das hipóteses, no 

desenvolvimento do trabalho e também das conclusões, sempre baseados nos 
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conhecimentos da morfologia urbana e, nesse caso, com aplicações operadas em 

programas computacionais que a complementaram. 
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ÁREA TEMÁTICA 1: MORFOLOGIA URBANA: ESTUDOS SOBRE A FORMA, 

ESTRUTURAS E TRANSFORMAÇÕES DA CIDADE  

(X) 1.Morfologia Urbana ( ) 2.Cartografia Urbana ( ) 3.Teoria Urbana ( ) 4.Mulher e cidade 

RESUMO: 

Inserido na temática da Morfologia Urbana, o presente artigo tem como objeto de estudo o centro 
da cidade de José de Freitas, no interior do estado do Piauí, analisando o conceito de urbanidade, 
através da identificação dos aspectos morfológicos e de planejamento que podem propiciar a 
melhoria de tal característica na área em estudo. José de Freitas é um município piauiense, 
atualmente, com 37 095 habitantes, segundo dados do IBGE (2010), sendo o 5º município mais 
populoso da RIDE (Região Integrada de Desenvolvimento) da Grande Teresina. O trabalho se 
desenvolveu com o intuito de identificar conceitos levantados por teóricos das áreas da Morfologia 
e Urbanidade no contexto espacial de uma cidade em processo de crescimento. Dessa forma, o 
estudo foi viabilizado por meio de visita de campo, fotografias e pesquisa bibliográfica sobre a 
temática. A partir dos dados levantados, pode-se constatar que a cidade José de Freitas 
apresenta ruas e calçadas tanto que favorecem quanto que desestimulam a interação social. E 
que de forma geral, a porção mais central da cidade, bem como algumas das vias que passam 
pelo centro, compõem a superfície urbana com maior concentração de usos, enquanto as vias que 
vão se afastando dessa zona abrigam predominantemente residências. Observou-se também 
aspectos em relação à promoção de urbanidade por meio de instrumentos legais por parte dos 
governantes municipais. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: morfologia urbana; urbanidade; José de Freitas.  

 

ABSTRACT: 
Inserted in the theme of urban morphology, the present article has as its object the study of the city 

center of José de Freitas, in the interior of the state of Piauí, analyzing the concept of urbanity, 

through the identification of the morphological and planning aspects that can promote improvement 

of this characteristic in the study area. José de Freitas is a municipality of Piauí, currently with 

about 37,095 inhabitants, according to IBGE (2010), being the 5th most populous municipality of 

RIDE (Integrated Development Region) of Grande Teresina. The work was developed in order to 

identify concepts raised by Morphology and Urbanity theorists in the spatial context of a growing 

city. In this way, the study was made possible through field visits, photographs and bibliographic 

research on the subject. From the data collected, it can be seen that the city José de Freitas 
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presents streets and sidewalks that both favor and discourage social interaction. And, in general, 

the most central portion of the city, as well as some of the roads that pass through the center, 

make up the urban area with the greatest concentration of uses, while the roads that are moving 

away from this zone shelter predominantly residences. It was also observed aspects related to the 

promotion of urbanity through legal instruments by the municipal authorities. 

KEYWORDS: urban morphology; urbanity; José de Freitas.   

INTRODUÇÃO 

Compreender a sociedade que forma um determinado centro urbano é fundamental para 

se determinar os objetivos comuns, bem como as medidas para alcançar tais propósitos. 

A respeito disso, Enrique Peñalosa, ex-prefeito de Bogotá, na Colômbia, afirmou que “(...) 

para saber que tipo de cidade queremos, temos que saber como pretendemos viver, pois 

uma cidade nada mais é do que um meio para o nosso estilo de vida” (FIGUEIREDO, 

2012). No entanto, como uma sociedade é composta por diferentes pessoas, cada qual 

com interesses distintos, um objetivo comum seria a garantia do exercício dessas 

vontades particulares dentro do ambiente urbano.  

Sobre esse tema, Corrêa (1995) analisou os chamados “agentes sociais” e os identificou 

como sendo: os proprietários dos meios de produção, proprietários latifundiários, 

promotores imobiliários, grupos sociais excluídos e o Estado. De acordo com o autor, os 

proprietários dos meios de produção são os grandes consumidores de espaço, pois 

necessitam de terrenos amplos e baratos para realizar as atividades de suas empresas. 

Já os proprietários de terras atuam no intuito de obterem a maior renda fundiária de suas 

propriedades. Entende-se, também, como promotores imobiliários um conjunto de 

agentes que realizam operações de: incorporação; financiamento, construção, 

comercialização ou transformação de imóveis. Ainda segundo Corrêa (1995), os grupos 

sociais excluídos são aqueles que não possuem renda para pagar o aluguel de uma 

moradia digna e muito menos para comprar um imóvel. Por fim, o Estado atua também na 

organização espacial da cidade, e para isso dispõe de um conjunto de instrumentos 

urbanísticos como o direito de desapropriação, os impostos fundiários, a regulamentação 

do uso do solo, dentre outros. 

Dentro dessa linha de raciocínio, (FIGUEIRÊDO, 2012) observou que esses agentes 

apresentam diferentes níveis de poder dentro da sociedade, o que se reflete, 

consequentemente, numa desigualdade de participação no processo de construção da 

cidade. Um nítido exemplo é a verticalidade nas relações jurídicas entre Estado e a 

sociedade civil, uma vez que, constitucionalmente, deve haver a supremacia do interesse 

público sobre o privado.  

Retomando a divisão elaborada por Corrêa (1995), e considerando os proprietários, 

promotores imobiliários e os grupos sociais excluídos como uma única grande esfera: a 

esfera privada, pode-se perceber que há uma divisão básica da sociedade em dois 

âmbitos: público e privado.   
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No entanto, não somente os agentes sociais podem ser enquadrados nessa divisão, mas 

também o espaço físico da cidade. Corrêa (1995) definiu espaço urbano como sendo o 

conjunto de diferentes usos da terra, ou seja, formado tanto por locais de uso restrito a 

particulares quanto por áreas de uso comum, sendo que, a percepção de uma cidade 

como boa ou ruim para se viver advém da sensação que as pessoas apreendem ao 

estarem nessas áreas comuns (JACOBS, 2009).  

Partindo do entendimento de “urbanidade” de (FIGUEIRÊDO, 2012) como sendo a 

condição de uma cidade na qual suas estruturas políticas e físicas atuam para promover o 

encontro e a interação entre as pessoas, evitando com que determinados estilos de vida 

inviabilizem outros, depreende-se a partir disso que, a urbanidade está intrinsicamente 

envolvida com as condições do espaço público, sem desconsiderar as influências do 

privado sobre essa questão. 

Portanto, a partir da importância desse tema para a construção de cidades que ofereçam 

a seus habitantes a possibilidade de desempenharem seus diferentes estilos de vida 

dentro de um contexto coletivo favorável, o presente artigo visa analisar a promoção da 

urbanidade no centro da cidade de José de Freitas, Piauí, abordando os aspectos 

morfológicos e de planejamento relacionados a esse processo. O município que tem 

37.095 habitantes, segundo dados do IBGE (2010), é uma cidade pequena do interior do 

estado do Piauí. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, considerou-se os pensamentos de teóricos sobre o 

tema, e em seguida tais conceitos serviram como parâmetros para a análise da cidade em 

estudo. Uma das autoras utilizada no embasamento teórico, Janes Jacobs (2009), 

destacou-se por trazer uma análise mais humanística, sendo que seus estudos se 

voltaram para o contexto das grandes cidades: 

Concentrei-me nas cidades grandes e em suas áreas internas porque essa é a 

questão mais constantemente negligenciada na teoria urbanística [...]. No entanto, 

espero que o leitor não entenda minhas observações como um guia do que ocorre 

nas cidades, nas pequenas cidades ou nos subúrbios que se mantêm periféricos. 

Cidades, subúrbios e até mesmo cidadezinhas são organismos totalmente 

diferentes das metrópoles. (JACOBS, 2009, p.15) 

Apesar dessa afirmação de que cidades pequenas e subúrbios possuem algumas 

características peculiares, foram utilizados alguns conceitos da autora neste trabalho, 

contudo, na seleção dos critérios morfológicos para o estudo, buscou-se usar proposições 

que se aplicassem ao espaço urbano em geral. Então, considerou-se também as 

observações de outros autores como Jan Gehl (2013), Netto et al. (2015), dentre outros. 

 

MORFOLOGIA URBANA 

De acordo com (OPITZ, 2004, p. 5-7 apud ROSANELI, 2009), o termo “morfologia” surgiu 

no século XVIII, inicialmente relacionado a investigações sobre plantas. Posteriormente, o 
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termo foi registrado publicamente como o estudo da forma. Apesar da denominação 

antiga, a aplicação da morfologia no âmbito urbano veio ocorrer, significativamente, 

somente em meados do século XX, nesse período, em alguns países foram 

desenvolvidas linhas de pensamento distintas dentro da área de estudo do espaço físico 

urbano. 

Essas diferentes correntes da Morfologia Urbana foram denominadas “escolas”, cada uma 

com sua própria metodologia e forma de abordar o tema. Dentro dessa diversidade de 

interpretações, o presente artigo será guiado pela definição de Morfologia Urbana de 

(LARKHAM & JONES, 1991, p.55 apud ROSANELI, 2009), como sendo: “o estudo do 

tecido físico (ou construído) da forma urbana, assim como das pessoas e processos que o 

molda”. 

Tendo em vista que a cidade pode ser lida e analisada através da sua forma física 

(MOUDON, 2002, apud ROSANELI, 2009), este trabalho irá analisar a cidade de José de 

Freitas buscando relacionar os aspectos morfológicos do centro urbano com a promoção 

de vitalidade. 

Ainda segundo Moudon (1997, apud ROSANELI, 2009), a forma urbana é composta de 

três elementos físicos essenciais: os edifícios e seus espaços abertos correlatos, os lotes 

urbanos e as ruas. Dentre esses elementos, a rua se destaca por seu caráter 

essencialmente público, uma vez que todos os outros elementos podem adquirir função 

privativa, contudo, esta não.  

A respeito das ruas, Janes Jacobs (2009, p.29) afirma que elas detêm diversas funções 

além de comportar veículos, do mesmo modo, as calçadas - a parte das ruas que cabe 

aos pedestres - servem a muitos fins, não apenas de abrigá-los”. As duas desempenham 

suas funções conjuntamente, e participam diretamente na produção de qualidade de vida 

da sociedade, visto que são áreas comuns da cidade, nas quais seus habitantes transitam 

todos os dias. A autora complementa dizendo que: 

As ruas e suas calçadas, principais locais públicos de uma cidade são seus 

órgãos mais vitais. Ao pensar numa cidade, o que lhe vem à cabeça? Suas ruas. 

Se as ruas de uma cidade parecerem interessantes, a cidade parecerá 

interessante; se elas parecerem monótonas, a cidade parecerá monótona. [...] se 

as ruas da cidade estão livres da violência e do medo, a cidade está, portanto, 

razoavelmente livre da violência e do medo. (JACOBS, 2009, p.29) 

Logo, fica notória a importância desses espaços na promoção de sensação de segurança, 

vitalidade e, consequentemente, de urbanidade.  

 

URBANIDADE 

A partir da década de 1960, com o trabalho de Janes Jacobs, houve um crescente 

acúmulo de argumentos de que os arranjos espaciais possuem a capacidade de produzir 

impactos sobre as possibilidades de interação social na cidade. A autora trouxe à tona 
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uma discussão acerca da vitalidade urbana, importante componente da urbanidade, bem 

como da consideração de aspectos sociais no planejamento e gestão urbana. Essa 

temática também foi, posteriormente, ampliada por autores como Jan Gehl (2013), Netto 

et al. (2015). 

Janes Jacobs (2009) abordou a importância do uso das calçadas e elencou estratégias 

que considerava as mais adequadas para criar “vizinhanças bem-sucedidas”. Dentre 

essas conclusões, a autora considerou como importantes, o uso das calçadas, a 

permeabilidade visual entre as pessoas no interior das edificações e os transeuntes, bem 

como a diversidade de usos e existência de quadras pequenas.   

Estudos mais recentes vêm promovendo uma revisão e aprofundamento dessa pesquisa 

como, por exemplo, o trabalho desenvolvido por Renato T. de Saboya, Vinicius M. Netto e 

Júlio Celso Vargas (2015) sobre os aspectos morfológicos da vitalidade urbana. Este, 

trouxe uma abordagem quantitativa acerca das proposições trazidas por Janes Jacobs 

(2009) e Jan Gehl (2013) com o intuito de verificar as conclusões dos autores:  

Não se trata aqui, obviamente, de menosprezar a contribuição desses autores aos 

estudos urbanos, nem de defender uma primazia dos estudos empíricos sobre 

outros tipos de métodos para a geração de conhecimento. Trata-se, antes, de 

reconhecer as limitações desses métodos e contribuir para superá-los através da 

crítica e teste de suas conclusões em outros contextos e através de metodologias 

mais rigorosas do ponto de vista científico. (NETTO et al., 2015) 

Netto et al. (2015) obtiveram resultados que puderam reafirmar bem como refutar alguns 

dos pensamentos anteriormente apresentados por Jacobs (2009). Os dados da pesquisa 

demostraram que os recuos frontais dos edifícios urbanos estão negativamente 

correlacionados com a vitalidade dos espaços públicos. A continuidade das fachadas 

(entendida como a proporção entre o tamanho da fachada e o tamanho da testada do 

lote) está positivamente correlacionada com a vitalidade urbana, assim como a 

permeabilidade entre público e privado ao nível térreo, ou seja, a opção de entrar e sair 

da edificação diretamente a partir do espaço público também está intimamente 

relacionada. Além disso, eles mensuraram que a permeabilidade visual entre o interior da 

edificação e os espaços públicos contribuem para o processo da vitalidade da cidade. 

A partir disso, pode-se perceber a existência de aspectos físicos que acabam por 

incentivar a sociabilidade em um centro urbano. Logo, tais aspectos precisam ser 

considerados no processo de produção da cidade.  

 

JOSÉ DE FREITAS 

 Localização e Histórico 

José de Freitas é uma cidade do interior do Piauí, Brasil (figura 1), sendo o 5º município 

mais populoso da RIDE (Região Integrada de Desenvolvimento) da Grande Teresina. A 

cidade foi fundada no dia 7 de abril de 1878 e nasceu da fazenda de criação de gado 
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chamada Boa Esperança. No dia 23 de março de 1877 deixou de ser chamada de Boa 

Esperança passando a ser nomeado de Vila do Livramento, com o passar dos anos 

tornou-se cidade, recebendo a denominação José de Freitas. Atualmente conta com uma 

área de 1538 km², tem 37 095 habitantes, segundo censo do IBGE (2010), além disso, o 

município apresenta densidade de 24,12 hab./km². 

 

Figura 1: Esquema da localização da cidade de José de Freitas. Fonte: Wikipédia, Adaptado a partir de 

FERREIRA & OLIVEIRA, 2018.  

 

Economia 

A economia da cidade de José de Freitas é movimentada principalmente pelos setores de 

serviços e comércio (com destaque para empresas como Carvalho, Paraíba, e outras do 

ramo de confecções) e também pelo setor público. Não obstante, as áreas de indústria, 

metalurgia e cerâmica também fornecem empregos para os habitantes locais. Apesar 

disso, a capital do Piauí ainda é a grande responsável por receber a mão de obra dos 

moradores de José de Freitas, de modo que pela rodoviária passam, em média, 2400 

pessoas, diariamente em direção à Teresina (informação fornecida pela rodoviária da 

cidade de José de Freitas).  

Já os principais itens produzidos pelo município, segundo o IBGE, são cana de açúcar, 

arroz, limão, laranja, manga, melancia e feijão. Ainda de acordo com o Instituto, no ano de 

2015, o salário médio mensal dos trabalhadores formais era de 1,6 salários mínimos e a 

proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 7,7%, 

contabilizando 2954 trabalhadores. Já Teresina, no mesmo período, apresentava salário 

médio mensal de 2,8 salários entre os trabalhadores formais e 37% da sua população 

ocupada. Comparando os dados das duas cidades pode-se entender a tendência de fluxo 

cotidiano dos habitantes do município do interior em busca de empregos e melhores 

salários. 

Uma das maiores riquezas de do município de José de Freitas são os seus recursos 

hídricos, os quais se preservados e aproveitados corretamente poderão ser potenciais 

geradores de renda para o município. Já os principais problemas que a cidade enfrenta 

Município no estado Estado no país Município 
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são a poluição dos açudes e a dependência da capital piauiense, Teresina, com relação a 

serviços de saúde e educação de nível superior. 

 Sistema Viário  

Figura 2: Esquema das principais vias da cidade de José de Freitas. Fonte: FERREIRA, 2018. 

As principais vias da cidade são as avenidas Petrônio Portela, Paulino Pacífico, e as ruas 

Edgar Gaioso, Hugo Napoleão e Gentil Freitas (Figura 2). A avenida Paulino Pacífico é a 

via que permite a saída para Teresina, já no prolongamento da avenida Petrônio Portela, 

pela PI-113, chega-se até a cidade vizinha de Barras. 

Observando o mapa da cidade (Figura 2), nota-se que a área urbana não apresenta 

traçado rigidamente ortogonal. Enquanto a região ao norte possui características mais 

regulares, ao sul, as vias apresentam maior irregularidade, possivelmente em decorrência 

de um processo de urbanização espontâneo. Outro aspecto relevante é que as principais 

vias conduzem ou cruzam o centro da cidade, de modo que a área central recebe fluxo 

não só dos moradores locais, mas também de veículos que cortam o município em 

direção a outras regiões do estado.  
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RECORTE DA ÁREA DE ESTUDO 

Figura 3: Recorte espacial para estudo - cidade de José de Freitas. Fonte: Google Earth, Adaptado 

a partir de FERREIRA & OLIVEIRA, 2018. 

Durante o levantamento de dados acerca da cidade de José de Freitas, não foi 

disponibilizado o mapa oficial com a delimitação dos bairros pela prefeitura do município. 

Então, como recorte espacial de estudo, foi escolhida uma área circular com diâmetro de 

1km, tendo como centro a praça Pedro Freitas em frente à igreja Nossa Senhora do 

Livramento, uma das mais antigas da cidade, localizada na região central do município  

(Figura 3). 

Os tópicos aqui analisados correspondem àqueles levantados pela pesquisa de Netto et 

al. (2015), ou seja, a densidade das aberturas para a rua, a proporção de usos 

residenciais, a diversidade de usos e a continuidade das fachadas. A área escolhida 

compreende uma diversidade de vias, desse modo, o estudo será apresentado por meio 

de grupos de ruas em que foram observados aspectos morfológicos semelhantes. 

ANÁLISE- ASPECTOS MORFOLÓGICOS 

Área de estudo 

na zona urbana 

500m 

PRAÇA PEDRO 

FREITAS 
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TIPO 1- As Avenidas Paulino Pacífico e Petrônio Portela correspondem aos trechos da PI-

113, que corta a cidade, em virtude disso, são vias com fluxo de veículos muito intenso. 

Ambas são asfaltadas e permitem o deslocamento de carros em dois sentidos (Figura 4).  

Figura 4: Avenidas Paulino Pacífico e Petrônio Portela dentro do recorte. Fonte: Google Earth,  

Adaptado a partir de FERREIRA & OLIVEIRA, 2018. 

Em relação à Avenida Paulino Pacífico, por sua extensão ir desde a entrada até área mais 

central da cidade, percebe-se que a largura das calçadas varia ao longo desse trajeto. A 

parte da avenida na região mais periférica, menos urbanizada, não apresenta calçadas 

bem delimitadas, estas, só aparecem perto do centro de José de Freitas.  Do mesmo 

modo, os lotes encontram-se afastados da via, e vão se aproximando dela à medida que 

se está no centro da cidade. (Figura 5) 

A parte da Avenida Paulino Pacífico inserida no recorte em estudo contém edificações 

com uma maior densidade de aberturas voltadas para a rua, garantindo uma melhor 

permeabilidade visual, fato positivo para a vitalidade urbana (Netto et al, 2015). Já a 

proporção do uso residencial na área é reduzida, pois outros usos como o comercial e de 

serviços vão ganhando espaço nos terrenos. As fachadas se tornam mais contínuas à 

medida que os pontos comerciais passam a ocupar toda a testada do lote.  

Ângulo de visão 

da Figura 5. 

AV. PETRÔNIO PORTELA 
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A Avenida Petrônio Portela possui também muitas dessas características, de modo que 

as duas vias formam um conjunto com muita diversidade de lojas e estabelecimentos 

prestadores de serviços na região do centro da cidade.  

Figura 5: Avenida Paulino Pacífico (Via de acesso à cidade e que cruza o centro do município). Fonte: 

OLIVEIRA, 2018. 

Apesar de parecer positiva, essa densidade de tipologias comerciais foi criticada por 

Janes Jacobs (2009), segundo a autora, tal situação esconde uma problemática: 

Para descobrir o que está errado, basta aparecer em qualquer loja comum e 

observar o contraste entre a multidão da hora do almoço e a monotonia em outros 

horários. Basta observar a quietude mortal que se abate sobre o distrito depois 

das cinco e meia e nos sábados e domingos inteiros”. [...]“De que maneira isso 

contribui para o conforto e o bem-estar [...]? Muito pouco”. (JACOBS, 2009. p. 

170-171) 

TIPO 2- As ruas Antônio Costa, Jaime Fortes, Edgar Gaioso, Hugo Napoleão e Américo 

Celestino são vias asfaltadas que apresentam médio tráfego veicular, e que também se 

caracterizam ou por comunicar diferentes pontos da cidade com a região central, ou por 

atravessarem grande parte do tecido urbano da cidade. (Figura 6) 

Av. Paulino Pacífico 

Estabelecimentos comerciais 
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Figura 6: Trechos das ruas Antônio Costa, Jaime Fortes, Edgar Gaioso, Hugo Napoleão e Américo 

Celestino dentro do recorte. Fonte: Google Earth, Adaptado a partir de FERREIRA & OLIVEIRA, 2018. 

As características das calçadas, nesses trechos, apresentam grande variação, sendo 

possível encontrar desde passeios largos e em boas condições de manutenção, até 

estreitos e obstruídos por entulhos. 

Em relação à densidade das aberturas das construções nessas ruas, observou-se a 

existência de tipologias arquitetônicas antigas, as quais ainda mantêm esquadrias 

voltadas diretamente para o espaço público, de maneira que, a permeabilidade visual só é 

prejudicada pelas residências construídas mais recentemente, pois, em maioria, elas 

estão sendo edificadas com recuo frontal e muros fechados. Logo, pode-se perceber que 

vem ocorrendo uma tendência de diminuição da interação visual entre as calçadas e as 

edificações, o que poderá prejudicar a sensação de segurança dos usuários desse 

espaço público. 

No que se refere aos usos, essas ruas em pauta dispõem de uma porção significativa de 

residências. Além disso, estão distribuídos ao longo dos trechos em análise usos 

religiosos e institucionais (escolas, órgãos públicos e unidades básicas de saúde). Acerca 

disso, SABOYA e al. (2015) afirmam que esses equipamentos possuem potencial de 

“animar os espaços públicos”, por isso, sua localização tem grande capacidade de 

favorecer a vitalidade urbana, caso aproveitada de modo conveniente. 

Outra característica interessante é que, além da diversidade de usos, essas vias estão 

próximas ou se comunicam com outras, que possuem usos comerciais. Ou seja, essa 
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região se torna um local de grande atratividade para os moradores locais, como também 

para os de outros bairros. 

TIPO 3- As próximas ruas a serem examinadas exemplificam vias locais, em geral, em 

calçamento e com baixo fluxo de carros. São elas: Ruas Professor Santana Filho, Antônio 

Florêncio, José Lages, Tenente Doroteu, do Livramento e Pedro Craveiro. (Figura 7) 

Figura 7: Trechos das ruas analisadas, dentro do recorte. Fonte: Google Earth, Adaptado a partir de 

FERREIRA & OLIVEIRA, 2018. 

Na maior parte dos casos, as calçadas não estão delimitadas, poucas são largas e em 

bom estado físico. Em alguns trechos elas não existem, sendo que o fato de muitos 

terrenos estarem desocupados contribui para essa situação, bem como para a 

descontinuidade das fachadas.  

Outro fato observado foi o predomínio de moradias, das quais, muitas possuem muros e 

pouca visibilidade para a rua. A quantidade de outras tipologias não é significativa, logo 

observa-se que essas áreas possuem menor vitalidade do que as outras regiões 

estudadas.  

 

 

ANÁLISE- ZONEAMENTO 
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José de Freitas possui um Plano Diretor, contudo não apresenta uma legislação que 

regulamente o zoneamento da cidade. Através da observação do local e da análise de 

mapas, foi possível visualizar que a área urbana dispõe de um zoneamento espontâneo, 

de maneira que o centro da cidade concentra a maior parte dos usos comercial, público e 

de serviços, enquanto as áreas residenciais se encontram ao redor. Mesmo assim, a área 

central abriga moradias, contudo, percebe-se que o setor de comércio tem predominado 

na ocupação desse espaço. (Figura 8) 

Figura 8: Esquema ilustrando o zoneamento espontâneo da zona urbana de José de Freitas. Fonte: 

FERREIRA, 2018. 

 

A ausência da elaboração de um mapa de zoneamento por parte dos gestores sugere a 

falta de preocupação com a disposição dos diferentes usos no território urbano. Uma vez 

que tal instrumento legal poderia direcionar a ocupação do solo incentivando a 

diversidade, característica fundamental para a geração da urbanidade. Janes Jacobs 

(2009, p.42) já defendia que a variedade tanto de tipologias arquitetônicas, quanto de 

gostos e propósitos pessoais é benéfica para a sociedade: “quanto maior e mais 

diversificado o leque de interesses legítimos (no estrito sentido legal) que a cidade e as 

empresas possam satisfazer, melhor para as ruas, para a segurança e para a civilidade 

das cidades.” 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos dados levantados, pode-se concluir que a porção mais central da área urbana 

de José de Freitas, bem como algumas das vias que passam pelo centro, compõem  a 

superfície urbana com maior concentração de usos (comercial, institucioal, religioso e de 

serviços)  e as vias que vão se afastando dessa zona abrigam predominantemente 

residências.  

A região mais central da cidade, onde passam as Avenidas Paulino Pacífico e Petrônio 

Portela (TIPO 1), acumula o maior número de estabelecimentos comerciais e de serviços, 

apresentando aspectos morfológicos favoráveis à vitalidade como: alta densidade de 

aberturas nas edificações, permeabilidade entre público e privado ao nível térreo, 

continuidade das fachadas e grande diversidade de usos ao longo das vias.  

As ruas (TIPO 2) são as que possuem mais características favoráveis à utilização dos 

espaços públicos pelos pedestres, visto que, além da diversidade de usos (institucional e 

religioso), essas vias se comunicam com ruas que apresentam uso comercial, bem como 

apresentam maior quantidade de residências, viabilizando vitalidade nas calçadas mesmo 

em horário não comercial. 

Já as ruas (TIPO 3) abrigam alto índice de uso residencial, sendo que, as casas mais 

recentes têm se caracterizado por possuírem poucas aberturas que permitam o contato 

visual com as calçadas. Consequentemente, o convívio social nas áreas públicas se torna 

desvalorizado. 

Observou-se também a inexistência de legislações municipais relacionadas à questão da 

variedade de usos. Um mapa de zoneamento da cidade poderia ser utilizado pelos 

gestores da cidade como forma de induzir a instalação estratégica de usos, e com isso, 

aumentar o número de vias que estimulam o contato entre diferentes cidadãos. Portanto, 

a geração de vitalidade em toda a área urbana é uma forma de promover urbanidade, já 

que através de espaços urbanos vitalizados, as pessoas são convidadas a interagirem e a 

exercerem seus respectivos estilos de vida sem inviabilizar outros.  

Do mesmo modo, outras legislações urbanas precisam incentivar a adoção de 

caracteríticas arquitetônicas que contibuam para a surgimento da sensação de segurança 

e, consequentemente, favoreçam o uso das calçadas. Atitudes, essas, necessárias não 

apenas nas metrópoles, mas também em cidades pequenas, como forma de permitir um 

crescimento que objetive a urbanidade, promovendo qualidade de vida a toda a 

sociedade. 
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RESUMO: 

O espaço urbano é um grande e variado ambiente onde o homem produz relações de 
vivência social, gerando um complexo sistema de comunicação no seu cotidiano. É 
também um acúmulo de signos que contextualizam o ambiente, qualificando o espaço e 
sua consequente identificação física, social, cultural e econômica. Estas características de 
identificação da cidade, seu uso, suas transformações e suas relações podem ser 
apreendidas pela Semiótica e quando mapeadas e analisadas tornam-se importante 
instrumento para o planejamento urbano. Assim, o presente estudo tem por objetivo 
analisar, a partir da semiótica cognitiva, a paisagem urbana da Avenida Frei Serafim, a 
partir de três vertentes: qualidade, relação e significação. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Semiótica; Morfologia Urbana; Paisagem Urbana; Avenida Frei Serafim; 

Teresina. 
 

ABSTRACT: 
The urban space is a great and varied environment where the man produces relations of 
social experience, generating a complex communication system in his daily life. It is also 
an accumulation of signs that contextualize the environment, qualifying the space and its 
consequent physical, social, cultural and economic identification. These characteristics of 
identification of the city, its use, its transformations and its relations can be apprehended 
by Semiotics and when mapped and analyzed, they become an important tool for urban 
planning. Thus, the present study aims to analyze, from the cognitive semiotics, the urban 
landscape of Avenida Frei Serafim, from three aspects: quality, relationship and 
significance. 
 

KEYWORDS: Semiotics; Urban Morfology; Urban landscape. Frei Serafim Avenue. 
Teresina 
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INTRODUÇÃO 

 

Um dos principais desafios dos dias de hoje é identificar os novos meios de pensar as 

cidades, procurando formas de inserir as tecnologias para valorizar o individual e o coletivo e 

construir significados que se originam no comportamento humano. 

A partir do entendimento do comportamento, precisa-se representá-lo, ou pelo menos 

traduzi-lo. Normalmente, um desenho urbano é eficaz no processo de planejamento das cidades. 

Entretanto, toda leitura de significados permite uma subjetividade na construção das imagens, 

sejam elas individuais ou coletivas. As pessoas pensam e percebem diferentemente umas das 

outras, e geram entendimentos que podem gerar resultados diferentes. 

Essas organizações de pensamento levam às manifestações de linguagens como as 

propostas por Peirce (1999), através da qualidade, relação e significação. 

Observadas essas teorias de análise do espaço urbano, percebe-se que elas possuem 

convergência em níveis de organização de pensamento, levando à interpretação dos significados 

segundo uma ordem, caracterizada em aspectos de qualidade, de relação e de significação. Seu 

entendimento possibilita analisar a ação dos signos projetados e os formados com os significados 

resultantes da experiência humana. 

Assim, discutir o modo pelo qual o ambiente urbano opera seu significado, ou seja, o 

processo que envolve a arquitetura e a experiência humana na construção de conhecimento é 

essencial para propor e planejar o urbanismo das cidades. 

A hipótese que orienta a presente discussão se baseia nos significados formados no 

processo de pensamento, que se iniciam na percepção da paisagem, provocam a memória, 

geram emoções e promovem ações, imprevisíveis no entendimento de cada indivíduo. Desta 

forma, busca-se, neste artigo, analisar, a partir da semiótica cognitiva, a Avenida Frei Serafim, 

desde o ano da sua construção, até o ano de 2018, através de três aspectos: Sintático (Forma); 

Semântico (Função) e o Pragmático (Uso). 

 

SEMIÓTICA COGNITIVA 

Para conhecer e entender o mundo e levar o saber aos outros, o homem precisa 

transformar as experiências em signos, que possam ser transmitidos através da 

linguagem. Entender como esse processo se dá e quais as suas consequências para o 

indivíduo, para a sociedade onde vive e para a humanidade é o desafio que as chamadas 

ciências cognitivas, integradas por diferentes áreas do conhecimento, dentre as quais a 

linguística e a semiótica se propõem enfrentar. 38   

Os questionamentos sobre a natureza da significação deram origem a um campo 

de pesquisas que, embora relativamente recente, tem se mostrado bastante fértil: as 

chamadas ciências cognitivas. De acordo com Bizzochi (s/d) 

 

trata-se acima de tudo de um campo multi e transdisciplinar, que reúne os 

esforços de diversas ciências, tanto naturais quanto sociais, que vão desde 

                                                           
38 BIZZOCCHI, Aldo.  - Como Pensamos o Mundo: A Semiótica e a Cognição Humana. Disponivel em: 

<http://www.filologia.org.br/ixfelin/trabalhos/pdf/20.pdf
>. Acesso em 15.mai.2018.
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a biologia molecular, a genética e a neurofisiologia até a psicologia e as 

ciências da linguagem, com a linguística e a semiótica à frente.  

 

Ainda segundo Bizzochi, a semiótica cognitiva explora as relações entre as 

representações mentais e as operações de inferência efetuadas sobre essas 

representações; os sistemas semióticos e as tecnologias que lhe servem de suporte e os 

diferentes tipos de mediação social.  

 

SEMIÓTICA COGNITIVA NA PAISAGEM URBANA 

 

A paisagem é uma composição de signos, não tendo, necessariamente, natureza 

de linguagens estabelecidas, pois essas podem ser resultantes, por exemplo, da ação e 

reação, da emoção ou da imaginação. Possui também códigos de naturezas distintas, nos 

quais não são perceptíveis sinais de sua existência, como os de uma linguagem sincrética 

(NIEMEYER, 2003). 

As linguagens da paisagem relacionam condicionantes sensoriais, culturais e 

temporais, que se interpõem na relação do observador e realidade observada, sendo 

entendidas nas interações com o meio (TURIN, 2007). 

Assim, a leitura das linguagens pode admitir questão de subjetividade, na 

construção de imagens tanto individualizadas quanto coletivas (PANERAI; DEPAULE; 

DEMORGON, 2005). 

Pela teoria da semiótica de Peirce (1999), os signos estão representados em três 

tipos: ícone, índice e símbolo. Todavia, dificilmente se pode constatar a ocorrência do 

signo em apenas uma dessas categorias. Nesse sentido, Pignatari (2004) discute como a 

mensagem arquitetônica é desencadeada por meio de signo icônico — tridimensional e 

visível —, passando à configuração de índice e símbolo a partir de suas inter-relações. 

No processo cognitivo, a percepção de um signo gera novos signos e novos 

significados, livres na interpretação do indivíduo. Assim, ainda com base em Pignatari 

(2004), as formas do espaço urbano constituem um mundo icônico, sendo que a partir 

delas se efetuam, sistematicamente, novas leituras e novas interpretações. 

Assim, no nível chamado por Peirce (1999) como primeiridade, têm-se as 

qualidades perceptíveis do meio que provocam sensações no indivíduo, abrangendo tanto 

a percepção visual, quanto as demais. De acordo com Santaella (2005, p. 69), 

constituem-se  

[...] qualidades abstratas, decorrentes da cognição produzida pelos signos, 

gerando sentimentos no processo de pensamento do indivíduo, tais como 

leveza, fragilidade, pureza e força, oriundas da composição da forma, 

cores, linhas, volumes, dimensão, textura, luminosidade, dentre outras. 

 

No nível da secundidade — conforme Peirce (1999) — encontram-se traços, 

rastros ou indícios que denunciam a intenção, indicando a existência real, formados por 

signos entendidos na composição, forma, tamanhos ou matéria, vistos em função da 

manipulação ou uso. Para Pignatari (2004), esse é o nível da semântica, em que 
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coexistem as relações entre o significado dos signos e o contexto ao qual pertencem, 

indicando sua origem, hábito de uso ou usuário a que se destinam. 

Enfim, na função simbólica, tem-se na paisagem urbana um entendimento 

convencionado pela população, formando uma imagem coletiva de algo que não é 

perceptível pelos sentidos. Enquanto pragmática, nesse nível tem-se um ponto de vista 

sociológico na paisagem, como na definição de quem usa um lugar ou em que situação é 

utilizado. 

Para tanto, a análise proposta neste estudo segue um roteiro conceitual construído 

com base em Santaella (2005) e definido em um processo de pensamento sob a lógica 

cognitiva. Nessa abordagem, distinguem-se três componentes de interpretação semiótica 

— primeiridade, secundidade e terceiridade (PEIRCE, 1999), que são indissociáveis, mas 

que podem ser considerados isoladamente para fins de estudo. Adota-se um primeiro 

nível de análise: qualitativo icônico — qualidades visíveis, abstratas e produzidas; um 

segundo nível: singular indicativo — traços da existência, aspectos de relação e de 

comparação; e um terceiro nível: convencional simbólico — interpretante imediato, 

dinâmico e final (SANTAELLA, 2005). Esses três níveis podem também ser denominados, 

no processo sígnico e na ordem do primeiro para o terceiro, como sintático, semântico e 

simbólico. O sintático se refere às relações das qualidades formais do signo; o semântico 

aborda a existência concreta do signo, onde a leitura se dá por indícios que proporcionam 

significados de função e uso; o simbólico ou pragmático trata das relações significantes 

com aquele que se utiliza dos signos – conforme se depreende da compreensão de 

Pignatari (2008).  

 

A AVENIDA E A FORMAÇÃO DE SUA PAISAGEM URBANA  

ANOS 1900 – DÉCADA DAS CHÁCARAS 

Coplan (1969) e Franco (2015), contam que a avenida Frei Serafim foi situada fora 

do perímetro urbano original da cidade e teve como primeira ocupação de seu entorno 

chácaras e quintas, como mostra a Figura 01. 
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Figura 01 – Avenida Frei Serafim no início de sua construção (1909) 

Fonte: Arquivo Público do Estado do Piauí 

 

No início do século XX a cidade de Teresina era pouco habitada, e o perímetro 

urbano não alcançava o chamado “Alto da Jurubeba”, onde fica localizada a Igreja de São 

Benedito, cuja sagração havia sido realizada em 1886. Tudo fora dessa área urbanizada 

era repleta de mata fechada, casebres de palha e cercas que demarcavam algumas 

localidades rurais: as chácaras. A antiga Estrada Real (Avenida Frei Serafim), por 

exemplo, encontrava-se cheia de terrenos cercados até as proximidades do Rio 

Poti. Chegava-se a eles por meio de veredas de puro carroçal (MATOS, 2017) 

É dessa época a construção de um cruzeiro no canteiro Central da Avenida Frei 

Serafim (1861). O cruzeiro servia como local para peregrinação tendo a cruz por 

milagrosa, de modo que que a população passou a pedir graças e pagar promessas 

(NUNES, 1994). 

A estratégia política da época era distribuir quadras, na Avenida Frei Serafim, a 

todos aqueles que desejassem morar na cidade. Muitos que vieram trouxeram consigo 

hábitos rurais de plantar fruteiras, criação de animais, “construir casarões com alpendre e 

dar nomes às quadras, chamadas de quintas” (MATOS, 2017, p. 253). 

As quadras, onde ficavam as chácaras, normalmente eram demarcadas por cercas 

e eram grandes áreas e um casarão ao centro, como mostra a Figura 02. O casarão era 

sempre cercado de ferro e muretas com colunas de tijolos. A maioria das casas da região 

eram feitas de palha. 
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Figura 02 - Chácara Lavinópolis (1906), da ocupação inicial da avenida 

Fonte: Revista do Norte-MA /Acervo digital Teresina Antiga / Foto por: Teixeira - Tipografia Teixeira) 

 

 Foi nesse período, também, que surge a intenção da construção do Colégio das 

Irmãs, inaugurado em 1906 (Figura 03). Na construção original com apenas um 

pavimento, a Capela ficava no lado esquerdo do prédio principal da escola até o ano de 

1925, quanto foi inaugurada a nova capela do lado direito. Mas mesmo a nova capela não 

possuía as atuais torres neogóticas que só foram construídas depois. (CSCJ,1933) 

 

 

Figura 03 – Colégio das Irmãs, em foto de 1906 
Fonte: Acervo Colégio Sagrado Coração de Jesus – Teresina  

 

 

ANOS 1930/1950 – PERÍODO RESIDENCIAL 
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Durante a época da ditadura de Getúlio Vargas, em Teresina foram construídas as 

edificações que mais se destacam pela sua grandeza. A Avenida Frei Serafim recebeu 

alguns desses prédios: o edifício do Hospital Getúlio Vargas (HGV) e o Convento dos 

Capuchinhos (Convento São Benedito) (MATOS, 2017). Esses prédios diferiam em sua 

arquitetura das poucas edificações grandes existentes em Teresina, como as igrejas, o 

Palácio do Karnak — sede do Governo estadual — e o Colégio das Irmãs (MATOS, 

2017). 

Na década de 1930, o modelo urbanístico de Teresina era questionado por 

políticos da época. Discutia-se a largura das ruas, o tamanho das quadras, a importância 

da arborização, a circulação dos veículos, os espaços para a implantação de parques e 

praças.  

Em 1932, quando o engenheiro Luís Pires Chaves assumiu o cargo de prefeito, 

finalmente, estaria selado o início de uma nova era para a capital. É a Chaves que Silva 

(2011) atribui a responsabilidade pelo importante processo de urbanização, iniciado na 

sua gestão como prefeito e intensificado a partir de 1939, quando ele já era diretor de 

obras públicas. Assim, foi elaborado um novo Código de Postura, aprovado em 1939, 

seguindo tendências urbanísticas provenientes da Europa (Figura 04). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04 – Configuração da Avenida Frei Serafim por volta de 1939 

Fonte: http://comunicacaoorganizacionalufpi.blogspot.com.br/2015/10/quando-eu-passar-na-frei-

serafim.html 

Mas apesar de consideráveis medidas para dar à cidade uma melhor infraestrutura 

urbana terem sido tomadas antes de 1939, novas medidas foram notadamente 

intensificadas a partir de então, e o Código de Posturas de 1939, promulgado através do 
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decreto-lei de nº54 de 3 de abril de 1939, foi um marco nesse sentido, buscando 

regulamentar a cidade em seus mais variados aspectos.  

Nesse sentido, Luis Pires Chaves torna público, no ano de 1941, o Plano 

Regulador de Teresina, onde estabelecia diretrizes diversas para sanar problemas de 

trânsito e circulação nas vias, que Silva (2011, p. 124) resume a seguir:  

 

a) diante da impossibilidade de se alargar as estreitas ruas do centro urbano 
(11,00 metros), a municipalidade adotou os alargamentos progressivos para 
as novas construções das vias em toda a cidade; 

b) considerando que o excesso de cruzamentos e a pequena dimensão das 
quadras do centro da cidade (Plano Saraiva) - 70,00 x 70,00 a 90,00 x 90,00 
metros - implicavam em muitos cruzamentos viários potencializando a 
ocorrência de acidentes com veículos, e que demandavam maior extensão 
das redes de serviço (água, esgoto e energia elétrica) e maior despesa para a 
manutenção das vias existentes – e das calçadas - (pavimentação, 
conservação e limpeza), o plano estabeleceu a circulação de mão única em 
cada via do Plano Saraiva, o que permitiu o alargamento dos passeios 
existentes e espaço para a implantação das redes de serviço;  

c) definiu algumas medidas relacionadas à salubridade pública, sobretudo em 
face ao clima quente da região:  sombreamento das vias públicas através do 
plantio de árvores, arborização de praças, alargamento das ruas, retificação e 
abertura de novas vias públicas com dimensões especificadas e 
regulamentadas pela Diretoria de Obras Públicas Municipais;  

d) determinou que as áreas de expansão deveriam remover as moradias de 
palhas e apresentar o seguinte traçado: uma avenida central, com 30m; ruas 
com largura mínima de 18m; quarteirões de no mínimo 100m x 100m; praça 
central com 110m x 213m; um ginásio esportivo e um grupo escolar;  

e) orientava a arborização das ruas de toda a cidade, fila dupla de árvores de 
pequeno porte para as ruas com orientação Leste-Oeste; arborização 
unilateral “no lado do sol à tarde”, para as ruas com orientação Norte-Sul; e 
recuo progressivo das construções em dupla fila nas ruas orientadas segundo 
a direção Leste-Oeste.  
 

Matos (2017), ao final da década de 1930, com o novo Código de Postura, a 

Avenida Frei Serafim configurava-se como uma via ampla, com duas faixas de rolamento 

e com canteiro central e passeios com mudas de árvores. Observa-se, na figura 05, duas 

fileiras de mudas de oitizeiros no canteiro central e uma fileira de figueira em cada 

calçada lateral (MATOS, 2017).  
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Figura 05 – Fileiras de mudas de oitizeiros no canteiro central e calçada lateral na Avenida 

Fonte: Arquivo Público do Estado do Piauí 

 

Uma das exigências do Código de Postura de 1939 era a proibição de utilização de 

palha na construção das casas localizadas na Avenida Frei Serafim: “Na cobertura dos 

edifícios, deverão ser empregados materiais impermeáveis, imputrescíveis, maus 

condutores de calor, incombustíveis e capazes de resistir aos agentes atmosféricos” 

(Decreto-Lei nº 54, de 3 de abril de 1939, Art. 55) 

Durante a década de 1940, com o intuito de tornar a Avenida Frei Serafim uma 

referência plástico-visual da cidade, a Prefeitura, através de decreto, vedou a construção 

de prédios de um andar e deu o prazo de 180 dias para que fôssem demolidas todas as 

casas de palha, chamadas à época de “casas populares”. Essa medida representava o 

desejo que a classe média tinha de ocupar a área da avenida, garantindo propriedade de 

morada para os mais prósperos. (MATOS, 2017). 

Algumas dessas edificações, denominadas de bangalôs, e segundo as exigências 

do Código de Postura de 1939, encontram-se preservadas e tombadas no âmbito do 

Patrimônio Municipal, assegurando a conservação de significativo acervo urbano 

teresinense, conforme pode ser visto na figura 06. 
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Figura 06– Edificação construída na década de 1940 e preservada na Avenida Frei Serafim  

Fonte: Arquivo da Autora, 2018 

 

A Frei Serafim se manteve preferencialmente residencial até o final dos anos 1950, 

configurada por casarões ocupados por famílias de posses (principalmente de prósperos 

imigrantes árabes). Erguiam-se casarões ecléticos na avenida e nas ruas adjacentes, com 

elementos decorativos ricos e variados. Boa parte destes casarões foi demolida, porém 

muitos resistiram aos anos e foram adaptados a usos comerciais (Figura 07).  

 

 

Figura 07 – Casarão construído na Avenida Frei Serafim segundo as exigências do Código de Postura de 

1939, hoje demolido.  

Fonte: 
https://cidadeverde.com/noticias/82519/historia-o-comercio-descaracterizou-a-frei-serafim-diz-arquiteta
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Após a construção da ponte sobre o Rio Poti, em 1957, a avenida tem sua 

configuração urbana alterada, com a implantação de outros tipos de usos (Figura 08) e a 

construção de edifícios que seguiam a vertente modernista do século XX. 

 

 

Figura 08 – Feição atual de residência construída na década de 1940 e adaptada para o uso 

comercial na Avenida Frei Serafim  

           Fonte: Arquivo da Autora, 2018 

 

FINAL DOS ANOS 1950 AOS DIAS ATUAIS – PERÍODO COMERCIAL 

A construção da primeira ponte sobre o Rio Poti, ligando a Avenida Frei Serafim à 

zona leste de Teresina, em 1957, gerou novas possibilidades de uso e ocupação do solo 

na região. Antes da ponte, pela dificuldade de transposição do rio, a zona leste e parte da 

Avenida eram ocupadas por fazendas e chácaras. Com a ponte, novos usos foram sendo 

incorporados, mudando a feição da Avenida, agora caminho de fluxo mais rápido em 

direção à zona rural e às vias de ligação com o norte do Estado e o Ceará. A Avenida 

intensifica sua atividade econômica por meio da construção de novas edificações e a 

criação de negócios voltados ao comércio a ao serviço, diminuindo, aos poucos, a 

quantidade de residências. 

 Em 1971, em ação do Governo do Estado, a Avenida passou por grande 

transformação: as pistas foram asfaltadas, as calçadas foram artesanalmente 
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redesenhadas com pedra portuguesas, o canteiro central foi requalificado, jardins e fontes 

luminosas coloridas foram inseridos, seguindo projeto do paisagista Burle Marx. Os 

jardins que ladeiam o prédio da antiga Automaq (Esquinda da Avenida Frei Serafim com 

Avenida Miguel Rosa), uma loja de carros, já sofreram tantas intervenções que os traços 

de Burle Marx são mínimos, apenas uma pequena parcela da vegetação original ainda 

resiste em um canteiro lateral (Figura 09). Outra vez a água foi totalmente excluída do 

espaço, perdendo uma outra marca projetual bastante identitária do trabalho dele. 

Infelizmente não foi encontrado registro fotográfico do projeto e dos jardins feito pelo 

paisagista. 

 

 

Figura 09 – Prédio da Antiga Automaq, hoje Jelta Veículos 

Fonte: Arquivo da Autora, 2018 

 

Na década de 90, apenas dois locais serviam como residências: o Palácio 

Episcopal e o edifício de apartamentos Danilo Romero. As suas pistas tornaram-se eixos 

de escoamento de trânsito, as fachadas dos prédios receberam letreiros apelativos que 

passaram a ofuscar o patrimônio histórico construído ao longo do tempo, conflitando com 

o Código de Postura de 1939 (MATOS, 2017). 

Em 2008, a Prefeitura de Teresina realizou, ao longo da avenida, a última grande 

reforma, com o objetivo de requalificar o espaço e promover, mais ainda, o encontro das 

pessoas. As intervenções constaram da implantação ou construção de áreas livres para 

realização de pequenos eventos, corredores de passagem para pedestres, bancos de 

descanso, jardins, piso tátil e rampas de acesso para pessoas com deficiência. 

No entorno da avenida, foi inaugurado pela Prefeitura Municipal de Teresina, em 

2017, o Parque da Cidadania (Figuras 10) no cruzamento com a Avenida Miguel Rosa. O 
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Parque ocupa o espaço antes destinado ao pátio de manobras da RFFSA, configurado 

em torno do edifício da Antiga Estação Ferroviária, que lá permanece. Apesar de não ser 

uma modificação na avenida em si, o parque provocou um incremento de fluxo de 

pessoas em seu espaço, tendo em vista o uso intensivo do parque, em especial nos finais 

de semana e feriados, o que não ocorria anteriormente. 

 

 

Figura 10 – Parque da Cidadania 

Fonte: http://www.portalpmt.teresina.pi.gov.br 

 

A “Frei”, como é carinhosamente chamada pela população local, é parte da cultura 

do teresinense, palco para diversos registros importantes, que se eternizam na memória 

do povo de Teresina. Por ela perpassam milhares de emoções e desejos de várias vidas. 

Nela há oportunidades para todos que ali querem crescer e transformar uma cidade, 

gerando uma sensação de pertencimento na memória coletiva da população. 

A AVENIDA FREI SERAFIM E OS TRÊS DIFERENTES NÍVEIS DO PROCESSO 

SÍGNICO 

ANÁLISE DO PRIMEIRO NÍVEL: DA QUALITADE CÔNICA/SINTÁTICA  

Os signos são apreensíveis, em uma primeira leitura, a partir de suas 

manifestações externas, como nas composições plásticas da forma, gerando, na 

contemplação, sentimentos de prazer, de bem-estar, de efeito estético, ou mesmo de 

repúdio (MAZIEIRO E BONAMETTI, 2015).  As relações de primeiridade referem-se ao 

sintático, às relações das qualidades formais do signo (PIGNATARI, 2008), que definem 

as suas representações icônicas39 . 
                                                           
39 A semiótica de Pierce identifica três tipos básicos de signos: o ícone, o índice e o símbolo. O 

ícone representa um objeto ou coisa por semelhança já que possui as mesmas características que 
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Na percepção inicial, imediata e sensível da Avenida Frei Serafim apreende-se que 

o seu espaço é linear, seguindo trajetória em linha reta, da igreja São Benedito – marco 

visual – até a ponte Juscelino Kubitschek, elemento morfológico sobre o rio Poti, que por 

sua vez, configura-se como fronteira e limite entre as zonas oeste e leste de Teresina. A 

avenida é um organismo formal composto por pistas de rolamento, passeios, edifícios, 

canteiros, árvores, áreas de convivência, mobiliário e instalações artísticas.  

As características morfológicas e sensitivas levam à percepção de diferentes 

texturas, materiais, sons e odores:  o verde das árvores e o cinza do asfalto; o barulho 

das buzinas dos carros, a sonoridade provocada pelo movimento das pessoas, o silêncio 

e a tranquilidade das fontes do Parque da Cidadania; o odor da terra, das plantas, das 

flores. Através da visão, percebe-se que a avenida é conformada por edifícios de alturas 

diferentes, que direcionam a vista para pontos de interesse, como pontos focais, 

corredores de árvores localizados no canteiro central ou para edifícios de interesse 

histórico-arquitetônico.   

A Avenida Frei Serafim atravessa o Centro de Teresina em 1.836 metros (Figura 

11), dimensão que conforma um largo canteiro arborizado, muito utilizado para a 

circulação, passeio, atividade física e lazer, em que pese o barulho e o movimento de 

veículos nas faixas de rolamento. O passeio do canteiro central tem piso em bloco de 

concreto, assentado seguindo um mosaico de formas, ladeados por bancos, arbustos e 

árvores, o que dá ao espaço um valor plástico e paisagístico, possibilitando ao 

transeunte/usuário uma área de passeio, descanso e contemplação. Cada árvore dispõe 

de um pequeno canteiro individual, com a forma variando de acordo com a árvore e o 

emaranhado de suas raízes, o que possibilita o desenvolvimento adequado do arvoredo, 

sem causar interferência ou prejuízo na pavimentação. 

 
Figura 11 – A conformação retilínea da Avenida Frei Serafim. Fonte: Arquivo da Autora, 2018 

 

                                                                                                                                                                                                 
o objeto ou coisa. No signo visual, o ícone usa forma, cor, textura e outros elementos gráficos 

para criar uma conexão evidente entre imagem e ideia.  
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A movimentação das pessoas é intensa — no período da manhã e da tarde dos 

dias úteis e na noite dos finais de semana — ao longo do percurso retilíneo da avenida, 

sobretudo em torno do Hospital Getúlio Vargas e do setor de clínicas. Partindo da ponte 

Juscelino Kubitscheck, a intensidade da movimentação aumenta em direção ao Polo de 

Saúde e se mantém até a Igreja de São Benedito. Bem movimentado também é o Parque 

da Cidadania, em especial nos finais de semana e feriados, quando as pessoas não mais 

aguardam o trem na velha Estação Ferroviária, mas usufruem do bucolismo e da 

qualidade visual do lugar (Figura 12)  

 

 
Figura 12 – Parque da Cidadania 

Fonte: 
http://www.portalpmt.teresina.pi.gov.br/noticia/Prefeitura-inaugura-hoje-o-Parque-Estacao-da-Cidadania/11819

 

As pessoas, em grande parte, andam na avenida demonstrando intimidade, 

indicando que a conhecem desde muito tempo. Muitas caminham apressadamente pelos 

passeios laterais, passam agilmente por entre carros e motos, atravessam as faixas de 

rolamentos e o canteiro central; outras experimentam a tranquilidade proporcionada pelo 

espaço central da avenida ou pelo Parque da Cidadania e lá permanecem por bom 

tempo. Todas interagem, de algum modo, com os espaços abertos e as edificações 

existentes ao longo da via.  

          O conjunto de impressões provocadas pelas variantes perceptíveis da Avenida Frei 

Serafim moldam a sua identidade e a configuram como lugar. Para muitos que 

frequentam a avenida, a Frei Serafim faz e fez parte de suas vidas, pois cresceram 

usando aquele espaço e continuam a fazê-lo, formatando a artéria como lugar, indicando 

alto grau de pertencimento. As características figurativas dos espaços da avenida incidem 

na noção de localização dos usuários, em termos de orientação e identificação. A 

orientação indica onde se está; a identidade tem relação com a conservação de certas 

propriedades e características do lugar, sobretudo da composição plásticas de elementos 

morfológicos, responsável por seu caráter próprio e intransferível (KOHLSDORF, 1996).  

 O modo como o teresinense apreende e vivencia o espaço da avenida, que leva à 

orientação e à identidade, foi captado por Viana e Sousa (2005), em estudo que 

investigou a relação do teresinense, sobretudo do usuário, com a avenida (Figura 19). 

Esses autores apontam os aspectos subjetivos mais relevantes: “[...] marco histórico, 

cartão postal e símbolo da cidade, um local de manifestações culturais, aconchegante, 
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receptivo e belo, onde o novo e o antigo convivem harmonicamente” (VIANA; SOUSA, 

2005, p.7). Os elementos físicos mais presentes na imagem da avenida são os de “[...] um 

corredor, uma via de acesso, interligação, a ‘espinha dorsal’, um ponto de convergência, 

concentração ou limite, um marco urbanístico, arquitetônico e de desenvolvimento da 

cidade, um local de passeio, um corredor verde” (VIANA; SOUSA, 2005, p.8). 

Ainda segundo Viana e Sousa (2005), os elementos que mais chamam a atenção 

dos usuários da avenida são as edificações, o cruzeiro, a arborização e o mobiliário 

urbano. Os edifícios mais citados foram o Colégio Sagrado Coração de Jesus, o Palácio 

Episcopal, o Hospital Getúlio Vargas, a sede do DER-PI, a sede do 2º Batalhão de 

Engenharia de Construção (2º BEC), o Convento São Benedito, o Metropolitan Hotel e 

diversas edificações ecléticas, como o antigo edifício da VASP, da JELTA e do CCAA. 

São edificações (Figura 13) facilmente reconhecidas na paisagem, composições que 

conferem identidade ao espaço e orientam o usuário, permitindo harmônica interação com 

o observador, os próprios edifícios e os demais elementos morfológicos da avenida.   

 

 
Figura 13 – Significativas edificações da Avenida Frei Serafim. 1. Palácio Episcopal; 2. Hospital Getúlio 

Vargas; 3. DER-PI; 4. Convento da Igreja São Benedito 

Fonte: Arquivo da Autora, 2017  

 

Percebe-se na avenida uma diversidade de feições arquitetônicas (neoclássicos, 

neogóticos, ecléticos, modernistas, contemporâneos). Todo esse conjunto arquitetônico, 

entretanto, não é diferenciado e percebido por usuários com olhares menos apurados. 

Isso porque a apreensão dos significados ultrapassa o nível dos sentidos na percepção e 

passa a depender do processo cognitivo de seus usuários, em suas experiências, 

interações, memórias e vivência temporal – conforme pode ser visto em Mazieiro e 

Bonametti (2015). Depreende-se, deste modo, que grande parte da população acredita 

que os edifícios contemporâneos não se integram ao contexto arquitetônico da Avenida 

Frei Serafim. 

          Em resumo, o espaço percebido pela sobreposição de informações forma a 

paisagem urbana da Avenida Frei Serafim. Os seus elementos morfológicos, sobretudo 
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seus edifícios, constituem um ambiente construído dotado de significações e impregnado 

de emoções oriundas da história e da vivência das pessoas. As marcas determinadas 

pela ação do homem no espaço da avenida são resultantes dos registros de intervenção 

em tempos diferentes. A população retém na memória cenários e situações oriundas 

desse processo, como a dramática construção da Igreja de São Benedito. Parte dos 

teresinenses se envolveu na materialização do templo, tornando a construção religiosa 

sólida e viva no imaginário da avenida e da cidade40.  

ANÁLISE DO SEGUNDO NÍVEL: DA ASSOCIAÇÃO INDICIAL/ SEMÂNTICA 
 

Na análise de segundo nível, a leitura é efetuada na percepção de componentes 

que por meio de indícios41 proporcionam significados de função e uso. Esse nível é, 

portanto, o da existência concreta, onde se buscam referências às funções práticas do 

lugar, relacionando sensações com estrutura física, forma, tamanhos ou matéria. É o nível 

semântico, em que coexistem, como visto em Pignatari (2004), as relações entre o 

significado dos signos e o contexto ao qual pertencem, indicando sua origem, hábito de 

uso ou usuário a que se destina. Maziero e Bonametti (online, 2015) explicam que no 

nível semântico “[...] o entendimento do espaço como lugar é obtido a partir das 

percepções do indivíduo com referência às experiências ou conhecimento de vivência já 

praticada com os elementos presentes”. 

A função primordial da Avenida Frei Serafim é ser passagem, mas também é lugar 

de descanso, contemplação e de trabalho. Ela surgiu como estrada e com a função de 

ligar o perímetro urbano – que no início do século XX não alcançava a elevação onde fica 

localizada a Igreja de São Benedito – às chácaras e quintas que iam se instalando a oeste 

da ocupação original, em direção ao rio Poti. Seus usos foram se alterando com o passar 

dos anos e de área de chácaras passou a ser predominantemente residencial e depois 

comercial, mesclados a outros usos (educacional, institucional, voltado à saúde).  

Atualmente, a via apresenta os usos comercial, institucional e edificações com usos 

voltados à saúde e educação em quase toda a sua extensão, mas as edificações 

existentes são indícios do processo de ocupação do solo e formação da paisagem urbana 

da avenida. Por meio de seus elementos plásticos-compositivos, os edifícios vão 

apresentando os indícios temporais da ocupação. É possível distinguir, da igreja São 

Benedito à ponde Juscelino Kubitschek, a diversidade de feições arquitetônicas que 

cronologicamente foram surgindo: neoclássica, eclética, modernista, contemporânea  

                                                           
40 O local onde a Igreja São Benedito foi construída era originalmente um cemitério e ponto de 

convergência de negros, que lá construíram uma capelinha de palha para celebrar os mortos e reverenciar 
São Benedito – conforme relato do atual responsável pela paróquia, Frei Edimilson Vieira, em entrevista 
concedida à revista Revestres [nª 22 de 10/05/2017]. A versão mais conhecida sobre a feição atual do 
templo atribui a Frei Serafim, italiano com formação de arquiteto, a coordenação dos trabalhos de 
construção da igreja, que foi erigida por negros. Os fundos para a construção foram conseguidos ao longo 
de 11 anos e mais 12 anos foram necessários para a construção do templo. 

 

41 O índice estabelece uma associação de uma coisa à outra através da experiência adquirida. 

Não revela nenhuma intenção comunicativa, mas dá a conhecer algo sobre outros fatos. 
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A ferrovia – que cruza a Avenida Frei Serafim margeando a Avenida Miguel Rosa– 

e a Antiga Estação Ferroviária – inserida no Parque da Cidadania – são indícios da época 

do transporte de passageiros por trem, experiência vivida ou lembrada por alguns. Ainda 

se observa a passagem do trem de cargas, visto sobretudo pelas pessoas que 

frequentam o Parque da Cidadania, mas novas experiências são acrescentadas aos 

espaços construídos e abertos. O que antes era estação e pátio de manobras da ferrovia, 

agora é espaço de tranquilidade e de lazer, de onde se observa a esporádica passagem 

do trem e o intenso movimento das avenidas Frei Serafim e Miguel Rosa, marcando 

novas experiências.  

As duas avenidas e a ferrovia são referências indiciais a usos passados ao mesmo 

tempo que se reafirmam como linhas norteadoras, região de passagem e de ligação, 

conferindo organização espacial e orientação. Muitos utilizam a Avenida Frei Serafim para 

chegar às zonas de clínicas, áreas hospitalares e colégios – localizados ou não na 

avenida –, além de permitir a ligação com o Centro.  

A avenida é também lugar de permanência e observa-se, sobretudo ao final da 

tarde, pessoas em pé ou sentadas nos bancos do passeio central ou das calçadas 

laterais, conferindo usos distintos: esperando o ônibus passar; contemplando a paisagem 

ou apenas conversando com amigos. Observa-se, também, grande quantidade de 

comércio ambulante no canteiro central e próximo as paradas de ônibus.  

O conjunto de elementos da percepção indicial estabelecem, assim, relações com 

o contexto ou a seu uso (Figura 14). Os espaços da avenida são destinados a distintos 

usos e atores sociais (pedestres, motoristas, motoqueiros, usuários de ônibus, 

comerciantes, profissionais da saúde, pacientes, estudantes...). A composição espacial da 

artéria proporciona o entendimento e a interpretação de sua estrutura, internalizada por 

sua plasticidade e por suas diversas utilidades, que se imbricam na conformação de um 

lugar de descanso, passagem, contemplação e trabalho. 

 

 
Figura 14 – A Avenida Frei Serafim e seus usos: parada de ônibus 

 Fonte: https://www.gp1.com.br/noticias/estudantes-voltam-as-ruas-contra-aumento-da-passagem-

em-teresina-427079.html 

ANÁLISE DO TERCEIRO NÍVEL: DA SIGNIFICAÇÃO/ SIMBÓLICA 
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No terceiro nível, a análise se desloca para o entendimento coletivo, para as 

relações de significação com aqueles que se utilizam dos signos. A significação une o 

significante (parte concreta do signo) com o significado (parte abstrata, inteligível), 

produzindo o próprio signo (SPINOLA, 1983).  

Daí surge o símbolo, abstração que se refere ao objeto denotado por associação 

de ideias produzidas por uma convenção. Os elementos individuais passam a compor um 

modo de pensar em grupo, contagiando a percepção dos demais indivíduos, conforme 

destacam Mazieiro e Bonametti (2015, online). Da relação ou associação estabelecida 

entre a sensação e a lembrança individuais chegam-se às relações coletivamente 

convencionadas que vão definir, para o espaço urbano, um lugar onde se criam desejos, 

padrões de gostos e expectativas culturais. Desse modo, Mazieiro e Bonametti (2015, 

online) explicam que surgem as qualidades produzidas, como o efeito perceptível de 

características conceituais projetadas que vão definir novas relações ambientais ou um 

novo contexto de uso. 

Diversos foram os contextos pelos quais passou o espaço da Avenida Frei Serafim. 

Ela surgiu como via de ligação entre o perímetro urbana e as chácaras instaladas a oeste 

do traçado urbano original. Foi ocupada inicialmente por propriedades rurais com 

habitações, passou posteriormente a ser predominantemente residencial e depois 

comercial, mesclados a outros usos (educacional, institucional, voltado à saúde), 

conforme já expresso. Seu espaço incorporou características conceituais projetadas 

provenientes de distintas ações, como a realizada em 1971, pelo Governo do Estado, 

quando ocorreu o asfaltamento das pistas, o redesenho das calçadas e a requalificação 

do canteiro central; ou a realizada pela Prefeitura, em 2008, quando foram implementadas 

áreas livres para realização de eventos, corredores de passagem para pedestres, bancos 

de descanso, jardins, piso tátil e rampas. Mais recentemente (em 2017) surgiu, no entorno 

da avenida e como obra da Prefeitura, o Parque da Cidadania, nova área de lazer, 

configurada em torno do antigo pátio de manobras da Rede Ferroviária Federal S.A - 

RFFSA e da vetusta Estação Ferroviária.  

Em resumo, a avenida Frei Serafim foi transformada em um reconhecido setor 

histórico e comercial, associado a outros usos, como o educacional ou o voltado à 

educação. É fato que algumas de suas expressivas edificações antigas acabaram por ser 

demolidas ou descaracterizadas, o que fez a avenida perder grande parte do seu 

significado histórico-arquitetônico. Apesar de existirem políticas públicas na cidade para 

evitar que a memória histórica de Teresina vá se perdendo junto com seus edifícios42, 

permanece no imaginário de parte da população a inoperância do poder público e o 

descaso da iniciativa privada em relação à salvaguarda do património edificado, incluído o 

da Avenida Frei Serafim. (Figura 15) 

 

                                                           
42 A Lei nº 3.602 de 27/12/2006, por exemplo, proíbe que as fachadas existentes na Avenida Frei 

Serafim sejam modificadas 
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Figura 15–Edificações de uso originalmente residencial – datadas da década de 1930 – 

descaracterizadas e transformadas em edifícios comerciais 

Fonte: 
http://www.fotosetrilhas.com.br/2010/01/

 

 

Em que pese essas dificuldades, as memórias acumuladas dotam a avenida de um 

sentido simbólico, histórico, cultural, que geram comportamentos, carregam valores, 

promovem convenções. A via faz parte da imagem e memória coletivas do teresinense e 

leva o usuário, pelas características físicas da avenida e sua apropriação, ao sentido de 

pertencimento ao lugar e à cidade. 

É nesse espaço e nesse contexto que a Prefeitura de Teresina pretende definir, por 

meio de seu poder representativo, novas regras de ocupação que levarão a novos usos, 

gerando, em consequência, novos valores, novas interpretações, novos significados. É no 

espaço da Avenida Frei Serafim, de relevância viária, paisagística e histórica, que o poder 

público municipal tem a pretensão de implantar parte do sistema de BRTs projetado para 

Teresina. Onde hoje concentram-se pessoas, árvores, jardins e passeios a Prefeitura 

intenta implementar paradas de ônibus, plataformas, faixas de rolamento, divisórias e 

outros elementos modificadores da paisagem urbana.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

          O espaço urbano é um grande e variado ambiente onde o homem produz relações 

de vivência social, gerando um complexo sistema de comunicação no seu cotidiano. Os 

interlocutores desse sistema são o próprio espaço (realidade externa), os indivíduos 

(interpretadores da informação) e as mensagens trocadas (que estão na configuração 

perceptível e em componentes não físicos). Nesse contexto, significados são formados no 

processo de pensamento dos indivíduos, que se iniciam na percepção da paisagem, 

provocam a memória, geram emoções e promovem ações. 

            A cidade, portanto, não é compreendida somente pela diferenciação de seus 

espaços (vias, lotes, quarteirões, praças, parques, jardins, rios, pontes) e pela articulação 

das coisas que a preenchem (edifícios, templos, monumentos, iluminação, sinalização, 

paradas de ônibus, bancas de revistas, outdoors, bancos). A cidade é construída na 

imbricação de sua forma física com a memória, emoções e ações de seus cidadãos. Isso 

ocorre em qualquer agenciamento urbano, independente da dimensão, complexidade, 

densidade. É o que ocorre na Avenida Frei Serafim, que é uma construção coletiva e 
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simbólica dos cidadãos, que a utilizam de diferentes modos: passando, trabalhando, 

visitando, observando.  

        A Avenida Frei Serafim é, deste modo, um sistema de comunicação formado por seu 

espaço (natural e construído) e pelas pessoas (sujeitos individuais e coletivos) que lá se 

posicionam, de diversos modos, para constituírem a sua substância social. O conjunto de 

impressões provocadas nas pessoas pelas variantes perceptíveis da avenida moldam a 

identidade do espaço e a configuram como lugar. Essas pessoas constroem, na avenida, 

percursos variados e situações de permanência de modo a valorizar, desvalorizar e 

revalorizar continuamente o lugar. No interior da história e da memória, a Avenida Frei 

Serafim consolida homens, coisas e imagem, conformando um caráter próprio e 

intransferível. 

            Compreende-se que trabalhar com planejamento urbano vai muito além do que 

procurar na composição urbana a imagem coletiva de um determinado lugar. Inúmeras, 

complexas e diversas são as variáveis que incidem sobre a cidade. A semiótica cognitiva, 

entretanto, pode ser bastante eficiente na enumeração de elementos que forneçam 

subsídios para que o desenhista urbano desenvolva estratégias de intervenção em 

determinadas áreas. A compreensão da imagem coletiva faz surgir um plano visual, que é 

um conjunto de recomendações e controles que dizem respeito à forma em escala urbana 

e ajustado a outros aspectos do planejamento da região. O objetivo do plano visual é 

reforçar ou melhorar a qualidade da imagem pública do lugar inscrita na mente do 

cidadão. 
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ÁREA TEMÁTICA: 

(X) 1.Morfologia Urbana ( ) 2.Cartografia Urbana ( ) 3.Teoria Urbana ( ) 4.Mulher e cidade 

RESUMO: 

Trata da produção da arquitetura fabril do interior do estado de São Paulo, e toma como objeto de 
estudo o Bairro Monte Alegre, no município de Piracicaba. Como parte de um projeto 
desenvolvido para a conclusão do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de 
Pelotas, este trabalho tem como intento contribuir para o preenchimento da lacuna existente na 
discussão nacional sobre a categoria de Paisagem Cultural. Busca-se refletir sobre o papel dos 
elementos morfológicos na identificação das paisagens e suas características, em áreas com 
potencial para inclusão como Paisagem Cultural, como é o caso do sítio histórico do Bairro Monte 
Alegre, que foi ocupado a partir do século XIX e viu seu desenvolvimento urbano ser 
acompanhado pelo crescimento da produção açucareira até o final da década de 1970. A área 
resguarda um acervo arquitetônico, urbano e natural representativo do ciclo das atividades agro 
açucareiras no interior do estado de São Paulo, e que não deve ser desprezado. A metodologia 
fundamenta-se em discussões sobre áreas de valor cultural e a classificação da morfologia 
urbana. Como resultado, foi estabelecido um recorte espacial do sítio histórico que corresponde 
ao núcleo da antiga Usina Monte Alegre, e a partir da área delimitada, as relações que podem ser 
estabelecidas entre a morfologia urbana, por meio da análise da transformação de dois elementos 
urbanos da paisagem (fachadas e vegetação), e a categoria de Paisagem Cultural. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Paisagem Cultural; Patrimônio arquitetônico; Morfologia Urbana; 

Piracicaba-cidade.  
 

ABSTRACT: 
The discussion presented herein is in regard to the industrial architecture production in the interior 
of São Paulo state, which chooses the neighborhood of Monte Alegre as an object of study, in the 
municipality of Piracicaba. As part of a study developed during the conclusion of the undergraduate 
program for Architecture and Urbanism at the Federal University of Pelotas, this paper aims to 
contribute to filling an existing gap in the national discussion about Cultural Landscape. This study 
considers the role of morphological elements in the identification of landscapes and its 
characteristics, in areas with potential for inclusion as Cultural Landscape, like the historical site of 
the neighborhood of Monte Alegre, that was occupied since the 19th century and had its urban 
development accompanied by the growth of sugar production until the end of the 1970s. It has an 
architectural, urban and natural heritage collection that is representative of the agro-sugar cycle of 
activities in the interior of São Paulo state, which should be preserved. The methodology is based 
on discussions about areas of cultural value and the classification of urban morphology. In 
conclusion, it was established a spatial contour in the historical site that corresponds to the nucleus 
of the Monte Alegre old sugar processing plant, and based on it, the relations that can be 
established between urban morphology, through the analysis of the transformation in two urban 
elements of the landscape (facades and vegetation), and the category of Cultural Landscape.  
 



Anais do Encontro Internacional Cidade, Contemporaneidade e Morfologia Urbana 2018.

 

426 
 

KEYWORDS: Cultural Landscape; Architectural heritage; Urban Morphology; Piracicaba-city.   

 

INTRODUÇÃO 

A ampliação do conceito de patrimônio nas últimas décadas abriu uma nova perspectiva 

para o surgimento de ideias pautadas na premissa de garantir a preservação de bens em 

que a importância da preservação extrapola o valor histórico e artístico, incorporando 

valores simbólicos e memoriais (KÜHL, 2006). Dentre elas está a categoria de Paisagem 

Cultural, que combina os aspectos materiais e imateriais do conceito. Desenvolvida pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), a 

categoria foi adotada, em 1992, como conceito fundamental para enfrentar os desafios da 

preservação patrimonial no mundo. É possível considerar a categoria de Paisagem 

Cultural como o primeiro instrumento internacional a reconhecer e proteger tal tipo 

complexo de patrimônio – focada na interação entre natureza e cultura e, ao mesmo 

tempo, ligado também intimamente às maneiras tradicionais de viver (CASTRIOTA, 

2013). 

A UNESCO define que é necessário o reconhecimento de valor universal para a inscrição 

de bens na listagem de Paisagem Cultural, ou seja, a área deve ser representativa na 

história da sua região, capaz de ilustrar legivelmente os elementos essenciais e distintivos 

da cultura regional e ter um aspecto funcional. São levados em conta também a existência 

de associações específicas com valores espirituais, com técnicas tradicionais de manejo 

do ambiente, e os efeitos estéticos das modificações introduzidas pelo homem. São três 

os tipos principais: as paisagens artificiais, projetadas e criadas intencionalmente pelo 

homem; as paisagens que se modificaram através de uma evolução espontânea - este 

tipo é subdividido em paisagens vivas, de uso continuado até o presente, e paisagens 

fósseis; as paisagens que possuem fortes associações com aspectos particulares da 

cultura (WHC, 2012). 

Respondendo à demanda de um conjunto maior de instrumentos urbanísticos, ambientais 

e jurídicos de proteção do patrimônio, que aponta para a possibilidade de viabilizar um 

trabalho de gestão do território pactuado entre os diversos agentes da esfera pública e 

privada, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) estabeleceu, em 

2009, o instrumento de chancela da Paisagem Cultural, com o objetivo de atualizar a 

prática brasileira em relação ao movimento internacional no campo da preservação do 

patrimônio cultural (RIBEIRO, 2007). Essas formas de leitura, compreensão e valoração 

da paisagem permeiam as discussões e reflexões propostas neste ensaio. 

O Bairro Monte Alegre, que foi analisado no presente estudo, é uma porção peculiar do 

território do município de Piracicaba- SP que representa a tradição das atividades agro 

açucareiras, ciclo que marca o desenvolvimento de cidades do interior do Estado de São 

Paulo a partir do século XIX. A sua paisagem é característica com o verde das lavouras 

de cana-de-açúcar às margens do Rio Piracicaba, elemento marcante da paisagem 
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urbana do município, integrado aos remanescentes da antiga usina de açúcar que ali foi 

instalada, assim como a uma série de outras edificações dos séculos XIX e XX. Os 

testemunhos remanescentes do patrimônio da industrialização são predominantes na 

paisagem do bairro Monte Alegre e sua preservação está em consonância com as 

discussões atuais sobre a preservação da arquitetura industrial, em especial com a 

definição apresentada pela Carta de Nizhny Tagil: 

O patrimônio industrial compreende os vestígios da cultura industrial que 
possuem valor histórico, tecnológico, social, arquitetônico ou científico. 
Estes vestígios englobam edifícios e maquinaria, oficinas, fábricas, minas e 
locais de processamento e de refinação, entrepostos e armazéns, centros 
de produção, transmissão e utilização de energia, meios de transporte e 
todas as suas estruturas e infraestruturas, assim como os locais onde se 
desenvolveram atividades sociais relacionadas com a indústria, tais como 
habitações, locais de culto ou de educação. (TICCIH, 2003) 

O reconhecimento e a valorização desses remanescentes são bastante recentes. Nessa 

perspectiva, Kühl (2011) destacou que o patrimônio industrial passou a atrair maior 

atenção na década de 1960 “quando importantes testemunhos arquitetônicos do processo 

de industrialização foram demolidos, a exemplo da Estação Euston em Londres, destruída 

em 1962” (KUHL, 2011, p.38). Segundo Rufinoni (2009), a preservação desse patrimônio 

industrial ainda não possui uma prática consolidada: 

Cabe ressaltar, contudo, que a ampliação do debate não tem representado, 
tanto no contexto nacional como internacional, a consolidação de uma 
efetiva prática de reconhecimento dos valores do patrimônio industrial ou a 
garantia de seu devido estudo, seleção e preservação. De modo geral, 
defender a preservação de edifícios ou sítios industriais de interesse cultural 
é ainda tarefa muito difícil; o próprio reconhecimento do valor cultural de 
edifícios ou sítios industriais esbarra em grandes entraves, seja devido às 
características arquitetônicas da maioria dos edifícios industriais, em geral 
pouco apreciadas, ou mesmo devido ao caráter de conjunto que não se 
compreende bem, predominam ainda as atitudes pautadas pela 
caracterização desses artefatos segundo critérios de funcionalidade e lucro. 
Dessa forma, prosseguem as demolições e várias intervenções são 
realizadas como se fossem reformas comuns. (RUFINONI, 2009, p.179) 

Neste contexto, a paisagem do Bairro Monte Alegre é o resultado direto da forma urbana 

preservada (as características do sítio, o traçado, as construções, a existência ou não de 

vegetação, o parcelamento do solo, os logradouros, as praças e os espaços públicos). Os 

elementos da morfologia urbana do bairro são parte dessa materialização de vestígios da 

interação entre o homem e o meio ambiente no sítio histórico, que lhe conferem uma 

ambiência única. 

Esse estudo tem como objetivo entender os elementos morfológicos da área estudada e 

as suas articulações, por meio da análise da transformação dos elementos urbanos da 

paisagem. É proposta uma reflexão que objetiva verificar que relações podem ser 

estabelecidas entre a morfologia urbana e a categoria de Paisagem Cultural, utilizando 

como estudo de caso o bairro Monte Alegre. 
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METODOLOGIA  

A temática da morfologia urbana e da tipologia arquitetônica e suas relações com a 

preservação do patrimônio cultural permeia as discussões acadêmicas do curso de 

Arquitetura e Urbanismo da UFPel desde o início dos anos 1990 (ALVES et alii, 2014). As 

experiências de elaboração de diretrizes de preservação para as cidades da região sul do 

Rio Grande do Sul consolidaram um método de leitura, análise e proposição de diretrizes 

empregado em áreas de valor cultural de quatorze cidades da região (OLIVEIRA, 

JANTZEN e SILVEIRA, 2013). A proposta de diretrizes de preservação elaborada para a 

cidade de Rio Grande instigou a aplicação desse método em outra localidade, o Bairro 

Monte Alegre, propondo a experimentação da preservação patrimonial a partir da 

compreensão da categoria de Paisagem Cultural. 

Para a análise da área de estudo foram utilizadas as informações de referenciais teóricos 

e estudos de fontes direta e indireta, através de pesquisa bibliográfica, reconhecimento in 

loco da região analisada e busca de dados junto ao Conselho de Defesa do Patrimônio 

Cultural de Piracicaba. Para os mapeamentos dos elementos morfológicos também foram 

utilizadas imagens do Google Earth, conjuntamente com o software AutoCAD.   

O método utilizado para a classificação da morfologia se baseia em Lamas (1992), que 

trabalha os elementos urbanos da paisagem: o solo, os edifícios, o lote, o quarteirão, as 

fachadas, os logradouros, o traçado, as ruas, as praças, os monumentos, a vegetação e o 

mobiliário, e propõe um estudo a partir da análise desses elementos morfológicos – as 

“unidades ou partes físicas que, associadas e estruturadas, constituem a forma” (LAMAS, 

1992 p.46). Também, pode-se defender que a morfologia vai além das formas espaciais, 

pois ela “trata do estudo do meio físico da forma urbana, dos processos e das pessoas 

que o formataram” (REGO; MENEGUETTI, 2011, p.124). 

Neste estudo, buscou-se entender os elementos morfológicos e as suas articulações, e 

elencar as categorias que conformam o caráter do lugar e que são essenciais para a 

leitura da paisagem do bairro. As categorias apresentam os elementos que se 

sobressaem em determinados períodos do tempo, condicionados pela história e pela 

forma que foram construídos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A caracterização do sítio, do traçado e da conformação da área, atrelada ao período de 

importância histórica, estabelece uma leitura bastante abrangente do quadro urbano e da 

paisagem que se transformou através do tempo. Essa relação das formas urbanas 

permite compreender o processo de construção de uma determinada área, que indica os 

períodos morfológicos a partir das novas formas construídas na paisagem. Nesse ensaio 

serão apresentados dois elementos morfológicos - as fachadas e a vegetação - que 

contribuem para a caracterização da paisagem do bairro e as recomendações para a sua 

preservação. 
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Caracterização da área de estudo: o Bairro Monte Alegre 

O Bairro Monte Alegre apresenta uma área total de aproximadamente 250 ha, sendo que 

55 ha configuram a área ocupada e de importância histórica (Figura 1). Está localizado na 

margem esquerda (sul) do Rio Piracicaba, região Leste do município, e distante cerca de 

6 quilômetros do centro da cidade. É um sítio urbano acidentado, onde a área ocupada do 

bairro está localizada em um plano inclinado, com a parte mais baixa na margem do rio. O 

bairro, anteriormente industrial, vem passando por um processo de transformação nos 

últimos anos, período onde parte da área urbana e das edificações de importância 

histórica estão sendo restauradas, através de intervenções sem critério. Apesar da área 

estar adquirindo um novo caráter comercial com o estabelecimento de comércios e 

serviços, o bairro ainda abriga uma população de aproximadamente 450 pessoas nas 

unidades residenciais das antigas vilas operárias, implantadas na época da Usina.  

 

Figura 1: Área estudada do bairro.                                                                                                            

Fonte: Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Piracicaba (CODEPAC), adaptado pelo autor. 

 

A ocupação do Bairro Monte Alegre: usos e valores   

A partir da análise do território e do material disponível, buscou-se compreender como 

ocorreu a ocupação do Bairro Monte Alegre, que resulta no sítio histórico urbano formado 

pela antiga usina, vilas operárias e edificações de apoio e serviço que foram constituídas 

na área da antiga Fazenda Monte Alegre, sendo algumas adaptadas em edificações 

remanescentes, a partir do início do século XX. 

A formação inicial do patrimônio construído deste sítio institui-se no início do século XIX 

com a fazenda Monte Alegre. As terras da Fazenda Monte Alegre passaram, ao longo do 
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seu período de constituição, pela sucessão de inúmeros proprietários, principalmente por 

uniões matrimoniais ou vendas. Entre eles estão os grandes donos de terras do estado de 

São Paulo, homens de prestígio político e social, como por exemplo José da Costa 

Carvalho, o Marquês de Monte Alegre (ELIAS NETO, 2002). Em 1824, foi realizada a 

unificação das fazendas Monte Alegre e Taquaral, o que originou o primeiro engenho 

Monte Alegre. Em 1887, através do incentivo da Lei Imperial n° 1237 de 1870, o pequeno 

engenho colonial foi transformado em um Engenho Central, porém a produção do mesmo 

ainda era inferior à do Engenho Central de Piracicaba, fundado em 1881 (TERCI, 1991). 

Piracicaba manteve constante a produção da lavoura canavieira, mesmo no período de 

expansão do café no interior do Estado de São Paulo. Esta continuidade, chamada de 

“tradição da cana-de-açúcar”, proporcionou o desenvolvimento da agroindústria canavieira 

no início do século XX. Na década de 1910, a Companhia União dos Refinadores foi 

fundada e iniciou-se a consolidação e expansão do empreendimento que transformou o 

Engenho Central na Usina Monte Alegre. O Jornal de Piracicaba, de 04 de agosto de 

1908, referindo-se ao bairro, mencionou que o Engenho reunia uma população de 900 

pessoas e cerca de 200 mais que trabalhavam na fazenda (BALLEIRAS, 2003). 

Segundo Cachioni (2006), a Usina Monte Alegre era uma comunidade rural organizada 

com aproximadamente 1.709 moradores, da própria Usina, e 1.169 provenientes de 

outras fazendas do município. Foi então formado o Bairro de Monte Alegre (figura 2), que 

contava com condições comunitárias de educação, saúde e lazer. Os moradores de 

Monte Alegre dispunham de armazéns, padaria, farmácia, barbearia, torrefação de café, 

bar, cinema, entre outros serviços. 

 

Figura 2: Área do Bairro Monte Alegre, 1917.                                                                                                              

Fonte: Acervo do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Piracicaba. 
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Além de disponibilizar habitações para operários nas vizinhanças da fábrica, as práticas 

de lazer e assistência social também limitavam as opções de vivência cotidiana dos 

funcionários, acentuando o processo de dominação e disciplinarização. Correia e Gunn 

(1996), a partir da análise dos estudos de caso das indústrias Paulista em Pernambuco e 

Rio Tinto na Paraíba, abordam esta temática da influência da indústria sobre as atividades 

urbanas ocorridas dentro dos complexos fabris. Segundo os autores, as indústrias 

mantinham a ordem a partir da “formação e reprodução de operários regrados e 

produtivos” (CORREIA e GUNN, 1996, p. 5). Portanto, sendo a fábrica proprietária dos 

espaços e equipamentos urbanos, estes passam a servir como instrumentos de controle 

social. Ou seja, através das possibilidades existentes no local, como lazer, habitação, 

escola, enfermaria e armazém, o operário está destinado a usufruir aquilo que lhe é 

oferecido, quando estiver disponível. Nesta perspectiva, Correia e Gunn (1996) também 

destacam a questão do controle do consumo e tempo dos operários.  

A empresa passa a influenciar a rotina dos trabalhadores desde a escolha dos alimentos 

que estes irão consumir, ditada de acordo com os produtos disponíveis no armazém, até 

as suas possibilidades de lazer, determinando quando deveriam ir para casa descansar 

para repor a energia para o trabalho (CORREIA e GUNN, 1996). O conjunto 

remanescente do patrimônio edificado do bairro Monte Alegre permite aproximar a leitura 

das práticas sociais que ocorriam nesse conjunto a outras regiões do país. 

 

 

As diversas estratificações da área: permanências e rupturas 

O rio Piracicaba é o elemento associado ao início da formação urbana do atual município 

de Piracicaba. Às suas margens, em 1767, foi estabelecido o povoamento que deu origem 

a cidade. Essa povoação seria um ponto de apoio às embarcações que desciam o rio 

Tietê, oferecendo retaguarda ao forte de Iguatemi, fronteiriço ao território do Paraguai. Em 

1774, a povoação constituiu-se em Freguesia, com uma população estimada em 230 

habitantes. Em 1784, Piracicaba foi transferida para a margem esquerda do rio onde os 

terrenos melhores favoreciam a sua expansão. A fertilidade da terra atraiu muitos 

fazendeiros para a região. A relação entre o rio e a população da cidade se manteve 

presente desde a fundação da povoação, porém ineficaz na preservação desse recurso. 

Somente na década de 1970 começam a surgir as primeiras ações para promover uma 

mudança substancial a todo entorno das margens urbanas e centrais do rio Piracicaba. 

Essas ações têm como objetivo preservar e garantir o caráter público às margens do rio 

(IPPLAP, 2011). 

Atualmente, as manifestações e interações de lazer e cultura na cidade estão fortemente 

atreladas ao rio, elemento marcante da paisagem urbana. O Bairro Monte Alegre é um 

exemplo desse tipo de área, localizada na extensão das margens do rio, que abriga 

eventos culturais, de gastronomia e atividades ao ar livre para a população. A relação da 
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cidade de Piracicaba com o rio de mesmo nome é essencialmente cultural. Isso significa 

que as variadas manifestações relativas ao famoso corpo d’água – expressas em lugares 

e construções históricas, em paisagens, na economia e na sociedade, nas artes e no 

folclore – conformam uma única e ampla relação de identidade. (IPPLAP, 2003) 

A apropriação dessas áreas, que inclui o sítio histórico do Monte Alegre, é carregada de 

significado. São nesses espaços públicos de extrema relevância para a trajetória da 

cidade que as pessoas se conectam, não só umas com as outras, mas também com a 

história, debatem, têm lazer e praticam uma vida em sociedade.  

A Paisagem Cultural e a Morfologia Urbana do Bairro Monte Alegre 

O Bairro Monte Alegre apresenta uma paisagem que se modificou através de uma 

transformação espontânea, com o uso continuado até o presente.  

Para esse estudo foram atribuídas 8 subcategorias à paisagem do Bairro Monte Alegre: a 

usina e a produção do açúcar; o casario e as edificações de apoio como um mecanismo 

de controle sobre o meio de produção; o adro da igreja como espaço de encontro; o 

jardim histórico como local transformado pelo homem; o caráter de bairro e a ambiência 

urbana residencial; as vistas para a mata ciliar e os indícios da presença do rio; a cana-

de-açúcar como base da produção; o Rio Piracicaba e a sua relação com a produção. 

Neste contexto, serão demonstradas as análises e soluções para a preservação de dois 

elementos urbanos – fachadas e vegetação – que fazem parte do contexto que permite a 

identificação da paisagem da área, que é representativa na história da sua região. 

As fachadas, ou faces de quadras, integram a paisagem passível de preservação, com a 

intenção de se manter o caráter de bairro e o seu espaço urbano característico. O espaço 

urbano do Bairro Monte Alegre é formado por calçadas estreitas e vias largas em sua 

maior parte, pouca vegetação plantada e as características fachadas das tipologias fabris, 

como é o caso das avenidas Comendador Pedro Morganti e Joaninha (figuras 3 e 4), 

sendo a primeira o principal eixo que conecta o bairro às áreas internas.  

Figura 3: Perfil da Avenida Comendador Pedro Morganti. Fonte: Autor. 
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Figura 4: Perfil da Avenida Joaninha. Fonte: Autor. 

A importância da preservação das fachadas está diretamente ligada ao sentido do lugar 

que a área proporciona. As fachadas são os elementos que definem a relação entre 

espaços públicos e privados, e apesar de serem elementos individualizados, são 

percebidas em conjunto, compondo um conjunto único. Kholsdorf (1996) sugere que a 

silhueta é um dos aspectos mais sensíveis a alterações na paisagem, em função de 

processos de verticalização que esses elementos demonstram de maneira mais 

significativa na paisagem, e que essas alterações individuais repercutem de maneira 

significativa no conjunto. São elementos morfológicos bastante suscetíveis a modificações 

e descaracterizações, seja pelos processos de verticalização ou pelas intervenções 

realizadas nas unidades que compões o conjunto. Por isso a importância em estudar, 

compreender e indicar estratégias para a preservação das ambiências formadas por 

esses conjuntos, aproximando a morfologia urbana a tipologia das edificações (JANTZEN 

et alii, 2010). 

A estratégia de preservação parte do agrupamento das tipologias que geram setores, e 

então, para cada setor, a sugestão de um estudo da granulometria (estudo do tamanho 

dos componentes do conjunto) das faces de quadras para que se compreenda o impacto 

das novas inserções previamente à construção, conforme demonstra a figura 5: 

Figura 5: Estudo de volumetrias do Setor 6. Fonte: Autor. 

Indica-se a importância da manutenção da continuidade da face de quadra para o 

entendimento do conjunto edificado. Os projetos de intervenção nas faces dos quarteirões 

estudadas devem obrigatoriamente apresentar análises relativas ao perfil horizontal, perfil 

vertical e granulometria, e laudo técnico sobre o impacto de novas inserções no tecido 

preexistente. Devem ser levadas em consideração os princípios que permeiam as 



Anais do Encontro Internacional Cidade, Contemporaneidade e Morfologia Urbana 2018.

 

434 
 

discussões atuais sobre a relação antigo-novo em intervenções em bens de valor 

patrimonial (KÜHL, 2007): a mínima intervenção, compatibilidade entre materiais e 

técnicas, a retrabalhabilidade e a distinguibilidade dos tempos da obra (original e atual). 

Assim como as fachadas, as massas de vegetação configuram o espaço urbano do 

bairro. A relação entre os elementos naturais e edificados tornam a área do sítio histórico 

única, com um certo isolamento do restante da malha urbana do município. A proximidade 

das plantações de cana-de-açúcar, as vistas proporcionadas para a mata ciliar nos pontos 

mais altos do bairro, os trechos do Rio Piracicaba que adentram a área e a marcação dos 

limites do bairro com a vegetação, são características fundamentais para a leitura da 

paisagem do Bairro Monte Alegre.    

A vegetação original e predominante do município de Piracicaba é a Mata Atlântica, um 

bioma de floresta tropical com formações vegetais heterogêneas e de diversidade 

considerável. Às margens do rio Piracicaba encontra-se a subclasse dessa cobertura 

denominada floresta ripária, um tipo de vegetação presente em espaços próximos a 

corpos d’água que assume fisionomia florestal. Na situação topográfica predominante das 

matas ciliares de Piracicaba há a ocorrência de uma elevação atitudinal à medida que se 

distancia do curso d’água. (RODRIGUES, 1999)  

Na paisagem natural do sítio histórico do Bairro Monte Alegre, pode-se observar que a 

mata ciliar ao Rio Piracicaba é uma fração deste território que, apesar de ter sofrido 

intervenções do homem através dos anos (figura 6), ainda mantém preservado um 

corredor de espécies nativas que se estende pela extensão do curso d’água, 

resguardando a flora e a fauna local. 

Figura 6: Vegetação preservada do Bairro Monte Alegre.                                                                                                            

Fonte: Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Piracicaba (CODEPAC), adaptado pelo autor. 
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O mapa da figura 7 mostra as posições da Unidade de Conservação Municipal “Parque 

Natural de Santa Terezinha” e da Área Protegida Estadual “Estação Experimental do 

Tupi”, ambas áreas com proteção integral e disposição de importantes coleções de 

espécies nativas. O Bairro Monte Alegre está localizado entre essas duas áreas de 

preservação. 

Figura 7: Mapa de Município de Piracicaba e áreas protegidas.                                                                                                            

Fonte: Google Earth, adaptado pelo autor. 

Seguindo a política ambiental do município, que determina a recuperação da qualidade da 

água, despoluição e restauração das matas ciliares dos rios municipais, indica-se a 

manutenção dos trechos de mata ciliar ao rio, para que se mantenha a leitura da 

paisagem da área, evite-se a destruição desta conexão entre os fragmentos e o 

comprometimento da flora e fauna nativa da área, e além disto, os prováveis processos 

de assoreamento que o desmatamento virá a desencadear.  

 

CONCLUSÕES 

O ensaio apresentado buscou demonstrar, através de leituras, análises e reflexões, uma 

proposta de aproximação do campo da preservação patrimonial ao recente conceito de 

Paisagem Cultural. Nessa perspectiva, construiu um pano de fundo para caracterizar uma 

trajetória sobre o objeto de estudo: o bairro Monte Alegre, em Piracicaba – SP. Aspectos 

históricos, formais, memoriais e simbólicos do bairro foram resgatados com o intuito de 

apresentar as diversas dimensões passíveis de preservação do patrimônio cultural. 

Foi a partir dessas relações que se fundamentou a importância da preservação integrada 

dos elementos que compõem a particularidade do lugar e sua essência, elementos que 

garantem a legibilidade da ambiência urbana e o seu caráter de bairro residencial junto ao 

ambiente fabril.  

Este trabalho buscou evidenciar a importância de documentar esses testemunhos que 

garantem a essência do lugar e suas relações. Aproximou o foco de estudo sobre os 



Anais do Encontro Internacional Cidade, Contemporaneidade e Morfologia Urbana 2018.

 

436 
 

aspectos morfológicos da paisagem, destacando o significado e a fragilidade das 

fachadas das faces de quadra do conjunto edificado residencial como elementos 

suscetíveis de modificações e alterações, que tendem a descaracterizar o conjunto em 

que se inserem e a comprometer a sua legibilidade. A ênfase na análise dessas 

transformações não significa a proposta de “congelamento” das intervenções nas 

preexistências de valor cultural, mas revela a preocupação com a seleção de critérios 

atuais que garantam a preservação desses conjuntos. Destaca-se que a preservação da 

paisagem cultural não se limita aos seus aspectos morfológicos, mas eles são essenciais 

para a sua leitura, análise e compreensão.  

O presente trabalho alinha-se com o pensamento do teórico italiano Aldo Rossi, que 

destaca que “o passado é, em parte, experimentado agora e que, do ponto de vista da 

ciência urbana, pode ser esse o significado a dar às permanências: elas são um passado 

que ainda experimentamos (ROSSI, 1999 p.49). Nessa perspectiva, cabe ao arquiteto e 

urbanista um juízo crítico e criativo, de forma a ressignificar os testemunhos do passado e 

a elaborar propostas de intervenção comprometidas com a preservação desses bens e 

sua transmissão às gerações futuras. 
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ÁREA TEMÁTICA: 

( X) 1.Morfologia Urbana ( ) 2.Cartografia Urbana ( ) 3.Teoria Urbana ( ) 4.Mulher e cidade 

 

RESUMO: 

As praças são locais ideais para a prática de atividades de lazer, recreação, circulação pedonal e 

comércio. Seu uso está relacionado à configuração espacial que apresenta, mas também às 

formas pelas quais as características ambientais são apreendidas pelos usuários. Este artigo 

apresenta uma análise quantitativa-qualitativa, aspectos relacionados à configuração espacial e à 

percepção ambiental dos usuários, para apontar os elementos que podem influenciar o uso efetivo 

dos espaços públicos. O objeto empírico é a Praça Monsenhor Caminha, em Pau do Ferros / RN / 

Brasil, e para sua realização optou-se pela metodologia consagrada na área 

ambiente/comportamento, com uma abordagem multidisciplinar. Foram desenvolvidas entrevistas 

semiestruturadas com 30 usuários, levantamento físico do espaço em si e do seu entorno e 

levantamento documental. Os resultados mostraram que os padrões de uso e comportamento dos 

usuários ocorrem frequentemente de acordo com a configuração espacial do local mas também 

para a percepção que os indivíduos têm do local, o que contribui para a ocorrência de 

determinadas atividades. Diante disso, aponta-se para a relevância de se levar em conta estudos 

que considerem a percepção dos usuários como suporte ou mesmo norteador nas intervenções 

morfo-espaciais em espaços livres públicos, de modo elencar proposições mais adequadas à 

realidade e contexto local e efetivamente, possibilitar o uso, a apropriação do lugar e sua 

identificação junto aos usuários. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Configuração espacial; Espaços públicos; Percepção 

 

 

ABSTRACT: 

The squares are ideal places for practicing leisure activities, recreation, circulation and commerce. 

Its use is related to the spatial configuration that it presents, but also to the ways in which the 

environmental characteristics are apprehended by the users. This article presents a quanti-

qualitative analysis, relating aspects related to the spatial configuration and the environmental 

perception of the users, to point out the elements that can influence the effective use of public 

spaces. The empirical object is the Square Monsenhor Caminha, in Pau dos Ferros / RN / Brazil, 

and the methodology was the environment / behavior area. Semi structured interviews were 

carried out with 30 users, field survey and documentary survey. The results showed that users' 

patterns of use and behavior occur in agreement with the spatial configuration of the place, which 

contributes to the occurrence of certain activities, but also to the perception that individuals have of 
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the place. Therefore, it is important to take into account studies that consider the users' perception 

as support or even guide the morpho-spatial interventions in public spaces, in order to list 

propositions more appropriate to the reality and local context and, in fact, the use of the place and 

its identification with the users. 

 

KEYWORDS: Spatial Configuration; Public Spaces; Perception 

 

INTRODUÇÃO 

Os espaços livres públicos são fundamentais para a interação social das pessoas nas 

cidades e   embora exista uma demanda efetiva, a construção de novos espaços nem 

sempre apresenta projetos que favoreçam ou incentivem a sua utilização. Fala-se 

bastante sobre a crise que afeta o uso e valorização dos espaços públicos enquanto 

locais de lazer, recreação e circulação (ARENDT, 1991; HABERMAS, 1984; JACOBS, 

2001; SENNET, 1988). Em consequência, muitas práticas sociais que eram 

características desses espaços foram direcionadas a locais que favorecem maior 

permanência do usuário por ofertarem mais conforto e segurança, como condomínios 

fechados, clubes exclusivos, shoppings centers e parques temáticos. 

Por outro lado, ao invés de se debruçarem sobre a crise, outros autores dedicam-se a 

debater sobre a vitalidade dos espaços públicos, voltando-se para os locais onde ela é 

encontrada e para o entendimento das condições que favorecem vivências públicas 

coletivas harmoniosas. Nesse sentido, Gehl e Gemzøe (2002) argumentam que parte do 

não-uso está ligado ao empobrecimento dos projetos dos espaços públicos, que não 

acompanham as mudanças sociais.  O texto a seguir tem como base uma revisão teórico-

conceitual acerca de elementos projetuais capazes de propiciar a vitalidade urbana em 

áreas livres, envolvendo obras de Gehl, Whyte, Jacobs e Alexander e entrevistou usuários 

para averiguar que elementos projetuais abordados pelos autores são mais perceptíveis e 

incentivam o uso e a vitalidade dos espaços livres públicos. 

A respeito do debate sobre o conceito de praça e a noção de espaço público, Alex (2008) 

ressalta, que atualmente as influências do paisagismo norte-americano interferem 

marcantemente no entendimento e nas formas de conceber o projeto desses espaços 

urbanos. Para este autor, a praça é simultaneamente um vazio e uma construção e, mais 

do que apenas um espaço físico aberto, revela-se um centro social integrado ao tecido 

urbano, sendo também importante pelo seu valor histórico e pela sua participação 

contínua na vida da cidade. 

O lazer é um dos direitos fundamentais dos cidadãos, estando assegurado na 

Constituição Federal em seu Art. 6◦. no qual  Estado tem o dever de cumprir com sua 

regulação e prover as condições mínimas necessárias para que todos os indivíduos 

tenham acesso aos bens culturais de lazer de maneira igualitária. 

Ação fundamental para a qualidade de vida e para a saúde dos indivíduos, é entendido 

aqui como um conjunto de ocupação às quais o indivíduo pode entregar-se de livre 
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vontade seja para repousar, se divertir, se entreter e recrear, ou ainda, para desenvolver 

sua formação, sua participação social voluntária ou sua livre capacidade (DUMAZEDIER, 

2004). 

Diante do exposto, o lazer se mostra como uma das condições básicas para o 

desenvolvimento humano social dos cidadãos e requer a articulação de elementos e 

fatores econômicos, sociais, políticos e ambientais para que ocorra de maneira 

apropriada. Os espaços livres públicos, por sua acessibilidade irrestrita a todos os 

indivíduos e passível de ser usufruído coletiva ou individualmente possibilitam o exercício 

do lazer como um direito social. Apresentam uma longa tradição histórica como espaços 

de reunião, celebrações, encontros e possibilitam a vida em sociedade (SENNET, 1988), 

os quais, distribuídos pela cidade formam uma trama de possibilidades de uso e 

apropriações fundamentais, especialmente para aqueles que não podem arcar com os 

custos de opções privadas de lazer. 

Seu uso porém, está diretamente relacionado às condições de uso em que se encontram, 

sendo assim, este estudo buscou compreender quais aspectos são percebidos pelos 

usuários para que visitem as praças públicas para a prática do lazer. Baseado em uma 

bibliografia da autores (JACOBS, 1961/2001; ALEXANDER et al., 1977; WHYTE,2009; 

GEHL, 2006) que listaram elementos e diretrizes projetuais capazes de incentivar o uso 

em espaços livres públicos, foram aplicadas entrevistas semi estruturadas com 30 

usuários da praça pública Monsenhor Caminha  na cidade de Pau dos Ferros/RN. A 

estratégia metodológica adotada possibilitou analisar, sob a ótica dos indivíduos como a 

configuração  espacial pode favorecer a utilização desses espaços de lazer. Entende-se 

que o conhecimento de elementos ou estratégias projetuais capazes de favorecer o uso 

desses espaços seja importante para orientar intervenções e reformas nesses espaços, e 

contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas que propiciem a inserção e 

manutenção desses ambientes nas cidades e da promoção do lazer. 

O USO DO ESPAÇO PÚBLICO E SUA RELAÇÃO COM A CONFIGURAÇÃO 

ESPACIAL 

Embora parte da literatura discorra sobre a “crise” nos espaços livres públicos, 

comentando sua “morte” como um fenômeno contemporâneo (JACOBS, 1961/2001; 

SENNET, 1988), outra parte dela discute possibilidades de utilização desses locais, cuja 

vitalidade seria essencial para a própria sobrevivência da cidade (GEHL, 2006; WHYTE, 

2009). Partindo dessa dicotomia, propõe-se discutir aspectos que podem interferir no uso 

de praças públicas, sob o ponto de vista dos pesquisadores que se dedicam ao tema, 

entendendo-se que a elucidação de questões relativas ao abandono ou à subutilização 

dos espaços públicos perpassa a identificação de atributos relevantes para a atração de 

usuários e a promoção de atividades. 

Na década de 1960, Jacobs (1961/2001) defendeu a valorização dos espaços públicos 

tradicionais (em especial da rua) como lugares lúdicos e de trocas de sociabilidade, 

reforçando a importância do livre acesso a eles e o papel dos edifícios do entorno no 

favorecimento da presença de indivíduos. Embora a autora não tenha abordado 
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especificamente o desuso de praças públicas em suas críticas, seu olhar para a vida 

pública nas ruas também incide sobre as praças, pois trata das relações humanas no 

contexto urbano como um todo. 

Por sua vez, Gehl (2006), White (2009) e outros autores discutem o conceito de vitalidade 

urbana sob dois aspectos vinculados aos estudos da qualidade urbana: (i) como uma 

ação, ou seja, o ato de animar, de dar vida; (ii) como um estado, significando a 

intensidade da vida social e de suas manifestações. O debate em torno dessas duas 

possibilidades define indicadores que dão uma ideia ampla sobre as formas de utilização 

efetiva dos espaços livres públicos, analisando a influência de sua configuração física na 

presença (ou não) de pessoas no local. Ou seja, segundo tais autores, a vitalidade pode 

ser entendida como uma condição do espaço público, cujas características específicas 

permitem tanto atrair quanto manter em sua área usuários distintos (faixa etária, gênero, 

condição social, estado civil, etc.), em variados horários e dias, e realizando atividades 

também diversas. 

Ainda sob esse enfoque, Canter (1997) afirma que o ambiente deve ser analisado em 

função de seus atributos físicos, do(s) significado(s) que assume na vida das pessoas e 

do(s) comportamento(s) que propicia, reforçando, assim, a importância dos valores 

culturais nas experiências com os espaços públicos. Para este artigo, esse entendimento 

é essencial, já que vincula o uso do espaço não só aos elementos físicos existentes, mas 

também a aspectos da percepção dos usuários. 

A partir das contribuições discorridas, o conceito de vitalidade utilizado relaciona a análise 

morfológica ao comportamento e à percepção dos usuários, considerando que, para 

haver a vitalidade deve haver uma relação entre pessoas, local e objetos (bancos, 

árvores, brinquedos), tendo como intermediária a percepção. Portanto, a presença de 

pessoas nos espaços livres públicos é considerada fundamental para a existência de um 

estado de vitalidade, tornando-se tema recorrente para Jacobs (1961/2001), Alexander et 

al. (1977), Whyte (2009) e Gehl (2006). 

Jacobs (1961/2001) demonstra que o uso de um local está em grande parte relacionado à 

sua morfologia, que pode potencializar a presença de usuários. Defendendo que há 

estratégias de manipulação do espaço que podem ser adotadas para promover o uso 

ativo do ambiente, a autora discute a noção de bairro e sua função na cidade, destacando 

pontos que podem tornar as ruas e calçadas (in)seguras, aspectos que podem tornar um 

bairro animado e prospero, e os perigos da escassez de diversidade. Em seu texto ela 

evidencia a relevância da presença humana para gerar mais vida e animação ao lugar, 

em uma espécie de círculo que se retroalimenta, enfatizando quatro condições 

indispensáveis para gerar diversidade nos espaços públicos: usos principais combinados, 

quadras curtas, prédios de várias idades e concentração de pessoas (densidade alta). 

Alguns destes aspectos também constam do livro A Pattern Language, de Alexander at al. 

(1977), uma importante discussão de fatores do projeto arquitetônico influenciada pela 

compreensão da relação entre comportamento humano e ambiente construído. Embora 

seja bastante generalista pois constitui uma primeira tentativa contemporânea explícita 
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para tratamento do ambiente espacial em seu conjunto (LYNCH, 2007), o texto traz 253 

recomendações para conceber cidades e edifícios mais” animados”, e propõe estratégias 

locais e globais de projeto direcionadas a facilitar a vida pública (presença e permanência 

de pessoas), incentivando a vitalidade urbana.  

Tais diretrizes são expostas por meio de proposições, ou padrões, soluções recorrentes 

que podem ser repetidas sem que seja preciso reproduzi-las exatamente (que 

retomaremos ao longo desse capítulo), o que confere flexibilidade à linguagem, já que 

não existiriam soluções iguais e únicas, mas sim aquelas adaptadas ao contexto.   

Com relação à importância da presença de pessoas para a vitalidade, destaca-se, ainda, 

a obra de Jan Gehl (2006), La humanización del espacio urbano: la vida social entre los 

edifícios, que discute questões acerca do modo como as capacidades sensoriais podem 

influenciar a utilização dos espaços públicos, apresentando estratégias sobre como 

promover seu uso ativo. A obra oferece uma descrição detalhada de importantes 

atividades realizadas nos espaços públicos (desde conversar, namorar, jogar e brincar, 

até trabalhar e discutir), tendo como principal fonte de dados a pessoa que utiliza o lugar, 

cujas opiniões relacionada com as características dos ambientes e com o seu contexto 

(entorno). Sob seu ponto de vista as pessoas são os principais protagonistas da cidade, e 

ruas e calçadas são “órgãos vitais”, pois, nelas ocorre grande parte da integração e 

convivência social, mesmo quando se verificam conflitos entre usos (considerados 

inerentes à vida urbana). 

Complementando essa argumentação, Whyte (2009) pontua aspectos subjetivos (ou 

intangíveis) que o ambiente deve proporcionar aos usuários, possibilitando (ou 

impossibilitando) seu uso. Ao incorporar a sociabilidade, essa dimensão se reflete em 

diversas propriedades do ambiente (como ser agradável ou alegre), em cuja análise é 

recomendado que o pesquisador  faça o levantamento das características dos usuários, 

das atividades desenvolvidas por eles e dos horários de uso, além de realizar entrevistas. 

Segundo o autor, um espaço público bem sucedido tem muitas pessoas (sozinhas e/ou 

em grupos, conhecidas e desconhecidas entre si e de variadas idades), e sua ocupação 

acontece em vários horários, de dia e de noite. A diversidade de idades dos usuários 

reflete a comunidade no qual ele está inserido.  

Os estudos nesse campo (SERPA, 2007; ALEX, 2008; CARMONA, 2003) evidenciam que 

as atividades podem estar relacionadas: (i) ao que ocorre no lugar (parques e quadras de 

esporte); (ii) ao que ocorre em seu entorno (comércio e serviço); (iii) às iniciativas 

protagonizadas por autônomos (pipoqueiros, sorveteiros, ambulantes); e (iv) a eventos 

programados. Em um estudo recente, Silva (2009) documenta a rotina de funcionamento 

das atividades variadas do entorno de oito espaços públicos de lazer em São Leopoldo-

RS, e conclui que a existência de atividades funcionando ao longo de todo o dia e sua 

variedade concorre para haver constantemente pessoas circulando no lugar, o que atrai a 

vitalidade. 

Diante dessas considerações, enfatiza-se a importância dos espaços livres públicos, 

esquivando-se da noção de que locais voltados ao lazer e recreação não são itens 
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essenciais face a todas as demais necessidades e prioridades que perpassam as áreas 

urbanas brasileiras. O lazer é entendido aqui como um conjunto de ocupações às quais o 

indivíduo pode entregar-se de livre vontade, seja para repousar, se divertir, se entreter e 

recrear ou, ainda, para desenvolver sua formação, sua participação social voluntária ou 

sua livre capacidade (DUMAZEDIER, 2004). 

Uma das várias possibilidades de exercício do lazer como um direito social está nos 

espaços públicos de uma cidade, entendidos aqui como aqueles de acesso irrestrito, nos 

quais as pessoas realizam atividades individuais ou em grupos (LYNCH,1997). Assim, 

discutir como essas indicações sobre espaço, vitalidade urbana e percepção se aplicam 

na praça Monsenhor Caminha relação entre configuração espacial e uso dos espaços 

livres públicos, como elemento fundamental da qualidade de vida do moradores e como 

direito social. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O estudo de caso apresentado neste artigo é um recorte de uma pesquisa que tem por 

tema os espaços livres públicos urbanos, e que é norteada pela metodologia consagrada 

na área ambiente/comportamento, de abordagem multidisciplinar (por exemplo, MARCUS; 

FRANCIS, 1998), diretamente relacionada à percepção ambiental que usuário tem do 

lugar.  

Para sua realização, foram utilizados múltiplos métodos de coleta de dados, tais como: 

levantamento de arquivo, levantamento físico e entrevistas com usuários. A pesquisa 

bibliográfica buscou embasamento sobre o tema da vitalidade urbana e dos elementos 

que possibilitam a vivência saudável e coletiva no ambiente construído, a qual gerou um 

quadro de referências baseado em obras e estudos relevantes sobre o tema. 

Em outro momento, foram aplicados questionários semi-estruturados à 30 usuários da 

Praça Monsenhor Caminha, com questões abertas e fechadas, que objetivaram identificar 

as relações entre usuários e o espaço público. O questionário foi dividido em duas partes: 

na primeira com questões abertas, constavam os dados pessoais dos usuários 

(gênero,idade, profissão, escolaridade, estado civil, número de filhos, cidade e bairro de 

residência).  

No segundo momento, estavam as informações relativas ao ponto de vista do indivíduo 

em relação ao espaço em si e ao seu entorno, que objetivam compreender como este se 

relaciona com a praça e qual seu papel no cotidiano. Foram reunidas perguntas sobre a 

frequência de uso, as atividades desenvolvidas, como ele (a) se sente quando está no 

lugar, qual a opinião geral acerca lugar, quais são os pontos negativos e positivos, quais 

as principais companhias ao visitar a área e qual o público mais expressivo.  

Os dados das entrevistas foram tabulados no software Excel, e foi empregado o método 

da estatística descritiva simples. 
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USO E CONFIGURAÇÃO ESPACIAL NO SEMI-ÁRIDO POTIGUAR: O CASO DA 

PRAÇA MONSENHOR CAMINHA 

O município de Pau dos Ferros está localizado na Região do Alto Oeste Potiguar, e 

possui uma população de cerca de 27.745 habitantes, dos quais mais de 90% está na 

área urbana (IBGE, 2012) (Figura 01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cidade de Pau dos Ferros tem sua origem atrelada a uma trilha utilizada por vaqueiros e 

viajantes à caminho da Província do Ceará em 1973 e que seguia um curso d’água que 

no período do inverno estava cheio e que viria ser chamado de Rio Apodi. 

A região em que está localizado o município fica entre duas serras e às margens do rio 

Apodi. Foi elevada à condição de vila em 04 de setembro de 1854 quando se desvincula 

de Portalegre e se torna um importante entroncamento em função da circulação de 

mercadorias e pessoas. Em 1924 Pau dos Ferros foi elevada á categoria de cidade, 

sendo Francisco Dantas de Araújo seu primeiro prefeito. Atualmente a cidade conta com 

27 733 habitantes (IGBE, 2012) e se divide em 13 bairros que se desenvolvem 

principalmente nas proximidades de dois importantes eixos viários, a BR 226 que corta a 

cidade no sentido norte-sul e a RN 117, no sentido leste à oeste. 

A praça Monsenhor Caminha ou Praça de Matriz, na cidade de Pau dos Ferros está 

situada em sua zona central e possui uma área de  aproximadamente 988 m2. Foi 

inaugurada em 27 de junho de 2009 e na última reforma recebeu uma fonte, bancos, 

arborização e paisagismo, lixeiras, além de quiosques de venda de comida e bebidas e 

artesanatos. O formato da praça é triangular e cercado por ruas em todas as sua faces, o 

que facilita seu acesso por qualquer um dos lados, ampliando sua permeabilidade (Figura 

02). 
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Encontra-se ao lado da Igreja Matriz  N. Sra. da Conceição, próximo ao prédio da 

Prefeitura Municipal, da Casa da Cultural Popular, de instituições bancárias e de grandes 

supermercados. Em seu entorno distribuem-se imóveis residenciais, comerciais e de 

prestação de serviço (Figura 03). Essa diversidade de atividades existente na vizinhança 

da praça possibilita a circulação de um número expressivo de pessoas, sejam moradores, 

sejam visitantes das cidades adjacentes, haja visto que Pau dos Ferros atua como uma 

metrópole regional, aglutinando em si uma grande variedade de oportunidades de 

serviços, de produtos e de instituições, em relação à cidades menores de seu entorno.  
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É importante evidenciar a relevância da cidade enquanto polo regional e a influência que 

esse espaço público sofre nesse contexto. A cidade configura-se como polo regional na 

dinâmica territorial urbana do semi árido potiguar, especialmente pela aglomeração de 

entidades de prestação de serviço e comerciais, além disso, salienta-se a presença de 

instituições educacionais de nível superior, nomeadamente, campus do Instituto Federal 

de Educação do RN- IFRN; da Universidade Estadual do RN, da Universidade Federal 

Rural do Semi Árido- UFERSA, e de duas faculdades privadas. Encontra-se ainda o 

Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade e um ampla oferta de clínicas e 

consultórios médicos/dentários. Diante dessa multiplicidade de atrativos, a Praça 

Monsenhor Caminha funciona como ponto de encontro pela centralidade de exerce 

especialmente pela sua localização mais central, contudo, isso ocorre especialmente em 

horários e dias regidos pelo funcionamento dessas entidades.  

Assim, por se tratar de funções realizadas em determinados dias e horários  

(genericamente, de segunda-feira à sexta feira das 8 às 18hs), nota-se que em outros 

momentos do dia a praça tem sua utilização mais reduzida, seja para usos de 

permanência (sentar, ler, conversar, comer e beber) seja para a circulação de pessoas. 

Observa-se então, o papel das características das atividades do entorno na promoção do 

uso do espaço público (GEHL, 2006), 

A pesquisa qualitativa envolveu a aplicação de questionários com 30 pessoas que se 

encontravam na praça. Sob a perspectiva da Psicologia Ambiental, Ittelson el al. (1974) 

comentam que existe um intercâmbio dinâmico entre a pessoa e seu ambiente, de modo 

que o indivíduo age sobre seu ambiente e, reciprocamente, é influenciado por ele, sendo 

a percepção um elemento crucial nesse intercâmbio 

Participaram da pesquisa, 19 homens e 11 mulheres, a idade predominante foi de adultos 

entre 30 e 59 anos (40%) seguindo de de joven s de 18 à 29 anos (30%) e dos idosos 

(+60 anos, 20%), os demais não responderam. A maior parte residia em Pau dos Ferros 

(63%) e o restante em cidades vizinhas as quais fazem parte da rede regional de cidades 

que se agrupam em torno de Pau dos Ferros.   

A maioria dos entrevistados afirmou que raramente usam o lugar para atividades de 

permanência (60%), os que usam o ambiente para realização de funções de estar são 

30% e ainda 10% não responderam. Dentre as pessoas que utilizam a praça efetivamente 

e não como local de passagem, a maioria disse que costuma encontrar amigos, conversar 

e namorar (60%), alguns (20%) relataram que vão para comer e beber nos quiosques, 

10% afirmou que usa o espaço para se exercitar, enquanto o restante afirmou que 

trabalha na área. Tanto como local de passagem quanto de permanência, o lugar é 

visitado por 40% das pessoas todos os dias e 20% apenas nos dias da semana, havendo 

aqueles que visitam o lugar apenas nos finais de semana (40%). 

Quando questionados sobre quem são as pessoas que mais visitam a praça, aferiu-se 

que os adultos são os que mais utilizam o lugar, acredita-se que pela sua localização e 
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pela pouca oferta de atrativos para crianças (o local dispõe apenas de um pequeno play-

ground de madeira). A companhia preferida das pessoas que acessam a praça são os 

adultos (30%), as crianças (20%) e também daqueles que vão sozinhos (40%), os outros 

10% selecionaram o opção outros, considerando não haver uma companhia fixa para 

visitar o lugar. 

Considerando estarmos diante de uma pesquisa norteada pela metodologia consagrada 

na área ambiente/comportamento, a qual entende que existe uma relação bi-direicional 

entre o lugar e o usuário, foi importante compreender os sentimentos ou sensações 

presenciados pelos usuários quando estes visitam a praça. Dos resultados mostraram 

que a maioria se sente feliz (40%) e confortável (30%), relaxado (10%), atento (10%) ou 

ansioso (10%), indicando que o espaço é percebido positivamente pelas pessoas 

entrevistadas, mas que existem elementos/aspectos que causam reações negativas. 

Curiosamente, no entanto, mais da metade afirmou que o espaço é péssimo (60%)  e 

apenas 10% consideram o lugar muito bom, havendo aqueles que o consideram razoável 

(20%) e o 10% que não respondeu. Tal avaliação pode estar relacionada com a falta de 

opções de atividades presentes na praça, que não dispõem de quadra, de playground ou 

de outras possibilidades de lazer ativo, sendo um local de contemplação, passagem ou de 

lazer lúdico, relacionado à jogos e brincadeiras que se desenvolvem, sem a necessidade 

de um espaço projetado formalmente para seu acontecimento. Quanto à isso, alguns 

autores (WHYTE, 2009; GEHL, 2006) sugerem que a existência de múltiplas 

possibilidades de lazer e recreação são fundamentais para o sucesso de um ambiente, 

evitando seu abandono/subutilização e o desperdício de infra estrutura. Além disso, um 

ambiente que dispõe de ampla variedade de equipamentos de lazer tem maiores chances 

de congregar em si uma gama maior de tipos de usuários, ampliando sua vitalidade 

urbana. 

O questionário seguiu buscando compreender os pontos positivos do lugar, sendo 

citados: a proximidade à comércio (40%); a boa localização e acesso (30%), a presença 

de local para comer e beber (20%) além de ser um espaço agradável (10%). Entende-se 

que a localização é um importante atrativo para os espaços públicos (GEHL, 2006), no 

entanto estar localizada em uma área predominantemente comercial pode condicionar o 

uso do ambiente aos horários em que as atividades comerciais estão em funcionamento, 

relegando o lugar ao pouco uso ou mesmo abandono em outros momentos do dia e da 

semana, conforme discutido acima.  

A localização também está relacionada com a sensação de segurança citada pelos 

usuários (JACOBS, 1961/2001; ALEXANDER et al. 1977). Nas entrevistas, a falta de 

segurança percebida pelas pessoas foi o ponto negativo mais citado (30%), junto com a 

presença de indivíduos suspeitos (20%) e pela existência de ruídos/barulho (20%), a 

estética (20%) e a limpeza/conservação (10%). Grande parte desses itens está 

relacionada com sua inserção em área central, como a presença de "indesejáveis" que foi 

citada por Whyte (2009), como um item que pode interferir negativamente na maneira 
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como as pessoas percebem e utilizam os ambientes, e pode levar o espaço ao abandono, 

já que suscita nas pessoas sensações de insegurança e medo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Compreender as maneiras como os usuários percebem e se apropriam dos ambientes 

urbanos é uma estratégia de melhorar o funcionamento das estruturas urbanas e 

contribuir para a qualidade de vida. 

Nesse sentido, este artigo buscou enumerar os principais aspectos que a literatura indica 

como essenciais para um projeto urbano e relacionar com a percepção dos usuários de 

uma praça pública na cidade de Pau dos Ferros/RN, nomeadamente Praça Monsenhor 

Caminha ou Praça da Matriz. Os resultados indicaram localização, presença de 

equipamentos e mobiliário urbano variado e a sensação de segurança são fundamentais 

para o bom uso de um lugar. Além disso, considerar a localização é relevante, pois sabe-

se que o espaço vai alem de si mesmo, e está diretamente relacionado com seu entorno e 

com as atividades e possibilidade de acesso existentes.  

Priorizar a sensação de segurança com o uso de iluminação artificial ou de rondas 

policiais também é uma saída para reduzir a subutilização do lugar em horários diferentes 

do funcionamento comercial, e deve ser pensando como uma maneira de valorizar a 

praça, sob o ponto de vista dos usuários. 

Destaca-se o potencial papel dessa praça para o lazer dos moradores da cidade, diante 

de sua localização, história, condições de conservação e possibilidades de acomodar 

eventos ou atividades culturais.  

Observa-se que a praça Monsenhor Caminha é um espaço histórico na cidade e conserva 

os traços de um projeto urbano e paisagístico que priorizou o lazer contemplativo. 

Ressalta-se a importância desse equipamento para a cidade, como um lugar de encontro 

e de passagem que se mantém ao longo do tempo, mesmo que em momentos 

específicos do dia ou da semana. 

Entende-se com esta pesquisa, a necessidade de se compreender os anseios e desejos 

da população através de pesquisas que sejam direcionadas ao público alvo dos projetos, 

ampliando com isso, as possibilidade de sucesso de um espaço. O seu desenvolvimento 

apontou a importância dos espaços públicos das cidades serem pensados a partir de um 

olhar atento para particularidades morfo-espacial e socioculturais dos diferentes lugares, 

valorizando a percepção dos usuários. 

Dessa maneira, embora a praça da Matriz seja em certos momentos do dia e da semana 

razoavelmente utilizada dada sua localização, tamanho e importância histórica na cidade, 

ainda assim requer uma série de modificações que possibilitem seu aproveitamento e 
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usufruto, independente do funcionamento das instituições e edifícios que a rodeiam. 

Considerando que Pau dos Ferros conta com uma população de aproximadamente 30 mil 

habitantes (IBGE, 2012) e que levantamentos físicos e in loco (SANTANA, 2018) 

apontaram que a cidade dispõe de apenas 11 praças e um largo, vê-se a pertinência de 

se dotar o município com outros ambientes que propiciem a vivência coletiva e o lazer e a 

recreação aos moradores e visitantes.  

Como espaços de interação social, as praças mostram-se necessárias e benéficas pela 

população, que vê nelas a possibilidade de interagir com outras pessoas. Logo, mesmo 

que aspectos considerados negativos (como insegurança, sujeira e degradação) sejam 

percebidos, no geral, afetam apenas parcialmente as relações entre usuários e ambiente. 

Talvez isso ocorra pela carência de espaços que propiciem tais benefícios aos habitantes 

da cidade, relegando-os a utilização das áreas da maneira como elas se apresentam, sem 

muitas escolhas. Têm-se aí outra questão que deveria ser investigada. 

Observou-se que a escolha dos fatores que influenciam na utilização das praças nem 

sempre são compatíveis entre si, haja vista, que a percepção refletida em gostos e 

preferências não são uniformes e as considerações são subjetivas: aquilo que torna feliz 

um idoso pode não satisfazer uma criança ou um jovem. Então, a presença de elementos 

específicos para um determinado público pode levar à estratificação de públicos, 

tornando-se essencial considerar a multiplicidade de público como fundamental para a 

existência da vitalidade urbana, mesmo em situações nas quais a convivência entre os 

diferentes grupos seja difícil (LIBERALINO, 2011).    

Sabendo-se que cada fase da vida e do desenvolvimento psicológico demanda 

necessidades distintas (SOMMER, 1990) e que a especialização direcionada à um público 

é algo raro, entende-se que os espaços e seus componentes devem conter estratégias 

projetuais voltadas para o design universal (ou design para todos), ou seja, atender à 

diferentes públicos, permitindo a convivência harmoniosa entre uma ampla gama de 

usuários, propiciando a convivência pacífica entre os iguais e desiguais. 

Da mesma maneira, devido ao caráter multidimensional e interdependente que envolve os 

processos de identificação e utilização dos ambientes públicos, seria essencial investigar 

como outros fatores, de cunho econômico, social e cultural, concorrem para influenciar a 

percepção dos indivíduos e suas relações com os espaços cotidianos, os quais não foram 

investigados nesse artigo, mas se configuram como sugestão para outros estudos, que 

aprofundem o debate. Outros pontos poderão orientar novas investigações são: análise 

da situação socioeconômica da área e dos habitantes do entorno das praças; realização 

de mapeamento comportamental centrado na pessoa a fim de verificar detalhes do uso do 

espaço; pesquisa da percepção ambiental dos trabalhadores do entorno, buscando uma 

perspectiva diferenciada sobre o uso da área; ampliação da análise morfo-espacial com 

adição de itens relacionados à estética, ergonomia e gabarito do entorno. 
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Entendemos que trabalhar uma abordagem morfológica sob a ótica dos usuários é mais 

uma maneira de entender o fenômeno da vitalidade em praças públicas, valorizando a 

percepção dos moradores e visitantes enquanto indivíduos capazes de opinar na 

constituição de seus espaços cotidianos, servindo como importante referencial para 

qualquer intervenção que neles venha a acontecer (SANTANA, 2015). 

Sob esse ponto de vista, a compreensão dos elementos que constituem as praças 

públicas, desde a sua localização até o mobiliário, é essencial ao seu entendimento como 

lugares, resultando nos usos que ali se instalam, sobre os quais também tem grande 

influência na percepção dos indivíduos. De fato, a pesquisa empírica mostrou que os 

usuários acalentam desejos de vivenciar mais frequentemente os espaços públicos, e 

estão atentos para as ações de preservação ou de abandono que incidem sobre esses 

locais, revelando potencial para seu envolvimento no resgate desses espaços através de 

ações populares ou individuais. 
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ÁREA TEMÁTICA: 

(X) 1.Morfologia Urbana ( ) 2.Cartografia Urbana ( ) 3.Teoria Urbana ( ) 4.Mulher e cidade 

RESUMO: 

O déficit habitacional é um problema comum a muitas cidades e nas cidades de médio 

porte a oferta de unidades habitacionais é igualmente limitada, bem como os programas 

de regularização ou renovação que poderiam beneficiar os moradores. Este estudo 

aborda a qualificação e uso dos espaços livres públicos em áreas carentes na cidade de 

Pau dos Ferros/RN, evidenciando a potencialidade de favorecer a prática de lazer, 

recreação e sociabilidade aos moradores locais. Abordou-se o bairro Manoel Domingos, 

onde vivem aproximadamente 230 famílias e desde 2015 experimenta um processo de 

regularização fundiária que deve contemplar prerrogativas jurídicas e sociais. 

Considerando a existência de espaços livres públicos como fundamentais para a 

manutenção da vida em âmbito público, este artigo discute a importância desses 

ambientes para a vitalidade urbana dos bairros, observando aspectos relativos à 

acessibilidade, aparência, conforto ambiental, segurança e adequação ao uso. Trata-se 

de uma pesquisa quanti-qualitativa que contou com pesquisa bibliográfica, com 

levantamentos físicos do equipamento e do bairro, observações sistematizadas e 

entrevistas semi-estruturadas. Observou-se uma ampla gama de usuários e as formas de 

utilização extrapolam aquelas previstas formalmente no projeto arquitetônico, inclusive 

servindo como extensão ao uso privado em função de imóveis comerciais que estão em 

seu entorno. Os resultados apontam que a praça está integrada material e imaterialmente 

na comunidade e se consolida como local de encontro e lazer dos moradores e da 

circunvizinhança, especialmente pela carência desse tipo de equipamento na cidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Espaços públicos; Praças; Morfologia Urbana;  

 

ABSTRACT: 
The housing shortage is a problem common to many cities and in medium-sized cities the supply 
of housing units is also limited, as are regularization or renovation programs that could benefit 
residents. This study deals with the qualification and use of public spaces in needy areas in the city 
of Pau dos Ferros / RN, evidencing the potential of favoring the practice of leisure, recreation and 
sociability to the local residents. The neighborhood Manoel Domingos was approached, where 
approximately 230 families live and since 2015 it has undergone a process of land regularization 
that must include juridical and social prerogatives. Considering the existence of public spaces as 
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fundamental for the maintenance of life in the public sphere, this article discusses the importance 
of these environments for the urban vitality of the neighborhoods, observing aspects related to 
accessibility, appearance, environmental comfort, safety and suitability to use. It is a quantitative-
qualitative research that included bibliographical research, physical surveys of equipment and 
neighborhood, systematized observations and semi-structured interviews. A wide range of users 
was observed and the forms of use extrapolate those formally planned in architectural design, 
including serving as extension to the private use in function of commercial real estate that are in its 
surroundings. The results indicate that the square is integrated materially and immaterially in the 
community and is consolidated as a place of meeting and leisure of the residents and the 
surrounding area, especially due to the lack of this type of equipment in the city. 
 

KEYWORDS: Public spaces; Squares; Urban Morphology; 

1 INTRODUÇÃO 

O déficit habitacional é um problema comum a muitas cidades brasileiras independente de 

sua localização ou tamanho. Nas cidades de médio porte a oferta de unidades 

habitacionais é igualmente limitada e as ações de regularização fundiária de áreas 

voltadas à esse fim ocorrem, muito frequentemente, limitadas apenas à transferência de 

títulos fundiários, com poucas ou nenhuma intervenção urbanística que melhore as 

condições de habitabilidade. 

Essas áreas se relacionam com o restante da cidade formal, participando dela ora de 

maneira complementar, através de comércio e dos serviços, ora pelos conflitos que 

desperta, de ordem urbana, social, econômica ou estética. 

A exclusão social e econômica de grande parte da população, em função do processo de 

produção do espaço urbano brasileiro altamente influenciado pela lógica do mercado, tem 

dificultado o acesso de uma grande parte da população à produção formal da cidade. O 

resultado pode ser visto em assentamentos irregulares e com péssimas condições de 

habitabilidade, ou seja, em situações de precariedade e insegurança da posse, 

insalubridade e desconforto, além da violência e da promiscuidade decorrente da elevada 

densidade residencial. 

As áreas com baixo poder aquisitivo, representadas por invasões de terrenos e 

loteamentos irregulares têm soluções urbanísticas distintas dos parâmetros urbanos 

formais (ALHEIROS , 2004). São áreas de forte adensamento, o que dificulta a presença 

de espaços livres públicos como praças, parques, entre outros. Observa-se a pouca 

atenção dada aos projetos urbanísticos em áreas pobres da cidade, principalmente 

quando os investimentos públicos são para atender demandas por espaços de lazer e 

convívio. 

Contudo, a falta de espaços de convívio coletivo pode interferir negativamente na 

qualidade de vida das pessoas,haja vista que existe uma ligação estreita entre a pessoa e 

o ambiente, a qual, de acordo com a psicologia ambiental, se desenvolve em uma inter-

relação no qual ambos estes estão relacionados de forma intrínseca e se influenciam 

reciprocamente de modo contínuo (CAMPOS-DE-CARVALHO, 2011). Ou seja, as 

condições ambientais afetam diretamente os indivíduos, influenciam sua percepção, 
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sensações e sentimentos, interferindo em suas relações sociais e na maneira como 

encaram o mundo e as situações cotidianas. 

Assim, aspectos que possibilitem melhores condições de vida e diminuam as deficiências 

oriundas das conjunturas em que tais comunidades vivem, devem ser consideradas. 

Nesse sentido, este artigo objetiva discutir aspectos ambientais que possam incentivar 

e/ou reforçar as relações sociais, ou seja, abordará aspectos da vitalidade urbana nos 

espaços livres públicos de uma ZEIS que passa pelo processo de regularização fundiária 

na cidade de Pau dos Ferros/RN. 

Entende-se que os espaços livres públicos em ZEIS possuem ampla potencialidade de 

promover e acolher uma vitalidade urbana que justifica em si sua importância na área, 

facilitando a interação social entre os diferentes grupos, reduzindo as distância sociais 

que possam existir. Têm-se enfim, outra possibilidade de integrar essas áreas com o 

restante da cidade, oferecendo um locus de vivência pública e coletiva. 

Baseado em uma bibliografia de referência (ALEXANDER et al, 1977; JACOBS, 2001; 

WHYTE, 2009; GEHL, 2006), o estudo de cunho quanti-qualitativo é parte de uma 

pesquisa que está em andamento na Universidade Federal Rural do Semi Árido- 

UFERSA, a qual estuda a vitalidade urbana em praças públicas de cidades de médio 

porte. 

 

2 PERCURSO METODOLÓGICO 

Os estudos apresentados neste artigo são recortes de uma pesquisa que tem por tema os 

espaços públicos urbanos, e que é norteada pela metodologia consagrada na área 

ambiente/comportamento, de abordagem multidisciplinar (MARCUS et al, 1998). Foram 

utilizados múltiplos métodos de coleta de dados, tais como: levantamento de arquivo, 

levantamento físico do bairro e da praça (análise morfológica), observações 

sistematizadas e entrevistas com usuários. 

A pesquisa bibliográfica buscou embasamento sobre o tema da vitalidade urbana e dos 

elementos que possibilitam a vivência saudável no ambiente construído, a qual gerou um 

quadro de referências. Foram identificados na literatura de apoio os seguintes aspectos 

como fundamentais para promover o uso desses espaços: acessibilidade, aparência, 

conforto, segurança, manutenção e adequação ao uso. Estes itens foram investigados 

através das entrevistas e dos levantamentos acerca da morfologia do espaço e do 

entorno. 

Em outro momento foram entrevistas semi-estruturados à 30 usuários da Praça Antônio 

Francisco Floriano, com questões abertas e fechadas, que objetivaram identificar as 

relações entre usuário e espaço público. 

Além disso, foram realizadas observações sistematizadas de 10 minutos cada, em 4 dias, 

2 no meio da semana (quarta-feira) e 2 no final de semana (sábado), que visaram 
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compreender as formas de uso do espaço e os aspectos que permeiam o tema da 

vitalidade urbana.  

 

3.  ASPECTOS DA VITALIDADE URBANA E OS ESPAÇOS LIVRES PUBLICOS EM 

ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL 

3.1. Aspectos da vitalidade urbana nos espaços livres públicos  

Embora parte da literatura discorra sobre a “crise” nos espaços livres públicos, 

comentando sua “morte” como um fenômeno contemporâneo (JACOBS, 2001; SENNET, 

1988), outra parte dela discute possibilidades de utilização desses locais, cuja vitalidade 

seria essencial para a própria sobrevivência da cidade (GEHL, 2006; WHYTE, 2009). 

Partindo dessa dicotomia, propõe-se discutir aspectos que podem interferir no uso de 

praças públicas, sob o ponto de vista dos pesquisadores que se dedicam ao tema, 

entendendo-se que a elucidação de questões relativas ao abandono ou à subutilização 

dos espaços públicos perpassa a identificação de atributos relevantes para a atração de 

usuários e a promoção de atividades. 

Na década de 1960, Jane Jacobs (2001) defendeu a valorização dos espaços públicos 

tradicionais (em especial da rua) como lugares lúdicos e de trocas de sociabilidade, 

reforçando a importância do livre acesso a eles e o papel dos edifícios do entorno no 

favorecimento da presença de indivíduos. Embora a autora não tenha abordado 

especificamente o desuso de praças públicas em suas críticas, seu olhar para a vida 

pública nas ruas também incide sobre as praças, pois trata das relações humanas no 

contexto urbano como um todo. 

Por sua vez, Gehl (2006) e Whyte (2009) discutem o conceito de vitalidade urbana sob 

dois aspectos vinculados aos estudos da qualidade urbana: (i) como uma ação, ou seja, o 

ato de animar, de dar vida; (ii) como um estado, significando a intensidade da vida social 

e de suas manifestações. O debate em torno dessas duas possibilidades define 

indicadores que dão uma ideia ampla sobre as formas de utilização efetiva dos espaços 

livres públicos, analisando a influência de sua configuração física na presença (ou não) de 

pessoas no local. Ou seja, segundo tais autores, a vitalidade pode ser entendida como 

uma condição do espaço público, cujas características específicas permitem tanto atrair 

quanto manter em sua área usuários distintos (faixa etária, gênero, condição social, 

estado civil, etc.), em variados horários e dias, e realizando atividades também diversas. 

Ainda sob esse enfoque, Canter (1997)  afirma que o ambiente deve ser analisado em 

função de seus atributos físicos, do(s) significado(s) que assume na vida das pessoas e 

do(s) comportamento(s) que propicia, reforçando, assim, a importância dos valores 

culturais nas experiências com os espaços públicos. Para este artigo, esse entendimento 

é essencial, já que vincula o uso do espaço não só aos elementos físicos existentes, mas 

também a aspectos da percepção dos usuários. 
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A partir das contribuições discorridas, o conceito de vitalidade utilizado relaciona a análise 

morfológica ao comportamento e à percepção dos usuários, considerando que, para 

haver a vitalidade deve haver uma relação entre pessoas, local e objetos (bancos, 

árvores, brinquedos), tendo como intermediária a percepção. Portanto, a presença de 

pessoas nos espaços livres públicos é considerada fundamental para a existência de um 

estado de vitalidade, tornando-se tema recorrente (ALEXANDER et al, 1977; WHYTE, 

2009; GEHL, 2006). 

Jacobs (2001) demonstra que o uso de um local está em grande parte relacionado à sua 

morfologia, que pode potencializar a presença de usuários. Defendendo que há 

estratégias de manipulação do espaço que podem ser adotadas para promover o uso 

ativo do ambiente, a autora discute a noção de bairro e sua função na cidade, destacando 

pontos que podem tornar as ruas e calçadas (in)seguras, aspectos que podem tornar um 

bairro animado e prospero, e os perigos da escassez de diversidade. Em seu texto ela 

evidencia a relevância da presença humana para gerar mais vida e animação ao lugar, 

em uma espécie de círculo que se retroalimenta, enfatizando quatro condições 

indispensáveis para gerar diversidade nos espaços públicos: usos principais combinados, 

quadras curtas, prédios de várias idades e concentração de pessoas (densidade alta). 

Alguns destes aspectos também constam do livro A Pattern Language, de Alexander at al. 

(1977), uma importante discussão de fatores do projeto arquitetônico influenciada pela 

compreensão da relação entre comportamento humano e ambiente construído. Embora 

seja bastante generalista pois constitui uma primeira tentativa contemporânea explícita 

para tratamento do ambiente espacial em seu conjunto (LYNCH, 1997), o texto traz 253 

recomendações para conceber cidades e edifícios mais” animados”, e propõe estratégias 

locais e globais de projeto direcionadas a facilitar a vida pública (presença e permanência 

de pessoas), incentivando a vitalidade urbana.  

Tais diretrizes são expostas por meio de proposições, ou padrões, soluções recorrentes 

que podem ser repetidas sem que seja preciso reproduzi-las exatamente (que 

retomaremos ao longo desse capítulo), o que confere flexibilidade à linguagem, já que 

não existiriam soluções iguais e únicas, mas sim aquelas adaptadas ao contexto.   

Com relação à importância da presença de pessoas para a vitalidade, destaca-se, ainda 

(GEHL, 2006), La humanización del espacio urbano: la vida social entre los edifícios, que 

discute questões acerca do modo como as capacidades sensoriais podem influenciar a 

utilização dos espaços públicos, apresentando estratégias sobre como promover seu uso 

ativo. A obra oferece uma descrição detalhada de importantes atividades realizadas nos 

espaços públicos (desde conversar, namorar, jogar e brincar, até trabalhar e discutir), 

tendo como principal fonte de dados a pessoa que utiliza o lugar, cujas opiniões 

relacionada com as características dos ambientes e com o seu contexto (entorno). Sob 

seu ponto de vista as pessoas são os principais protagonistas da cidade, e ruas e 

calçadas são “órgãos vitais”, pois, nelas ocorre grande parte da integração e convivência 

social, mesmo quando se verificam conflitos entre usos (considerados inerentes à vida 

urbana). 
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Complementando essa argumentação Whyte (2009) pontua aspectos subjetivos (ou 

intangíveis) que o ambiente deve proporcionar aos usuários, possibilitando (ou 

impossibilitando) seu uso. Ao incorporar a sociabilidade, essa dimensão se reflete em 

diversas propriedades do ambiente (como ser agradável ou alegre), em cuja análise é 

recomendado que o pesquisador faça o levantamento das características dos usuários, 

das atividades desenvolvidas por eles e dos horários de uso, além de realizar entrevistas. 

Segundo o autor, um espaço público bem sucedido tem muitas pessoas (sozinhas e/ou 

em grupos, conhecidas e desconhecidas entre si e de variadas idades), e sua ocupação 

acontece em vários horários, de dia e de noite. A diversidade de idades dos usuários 

reflete a comunidade.  

Quanto aos estudos nesse campo, Alex (2008), Serpa (2007) e Carmona et al (2003) 

evidenciam que as atividades podem estar relacionadas: (i) ao que ocorre no lugar 

(parques e quadras de esporte); (ii) ao que ocorre em seu entorno (comércio e serviço); 

(iii) às iniciativas protagonizadas por autônomos (pipoqueiros, sorveteiros, ambulantes); e 

(iv) a eventos programados. Em um estudo recente, Silva (2009) documenta a rotina de 

funcionamento das atividades variadas do entorno de oito espaços públicos de lazer em 

São Leopoldo-RS, e conclui que a existência de atividades funcionamento ao longo de 

todo o dia e sua variedade concorre para haver constantemente pessoas circulando no 

lugar, o que atrai a vitalidade. 

Diante dessas considerações, enfatiza-se a importância dos espaços livres públicos em 

zonas especiais de interesse social, esquivando-se da noção de que locais voltados ao 

lazer e recreação não são itens essenciais face a todas as demais necessidades e 

prioridades que perpassam essas áreas e que devem compor as ações de regularização 

fundiária. O lazer é entendido aqui como um conjunto de ocupações às quais o indivíduo 

pode entregar-se de livre vontade, seja para repousar, se divertir, se entreter e recrear ou, 

ainda, para desenvolver sua formação, sua participação social voluntária ou sua livre 

capacidade (DUMAZEDIER, 2004). 

Uma das possibilidades de exercício do lazer como um direito social está nos espaços 

públicos de uma cidade, entendidos aqui como aqueles de acesso irrestrito, nos quais as 

pessoas realizam atividades individuais ou em grupos (LYNCH, 1997). Assim, discutir 

como essas indicações sobre espaço, vitalidade urbana e percepção se aplicam na ZEIS 

Manoel domingos é uma maneira de contribuir para a compreensão da temática das 

zonas de interesse social com o foco na importância do uso dos seus espaços livres 

públicos, como elemento fundamental da qualidade de vida do moradores e como direito 

social. 

3.2 Vitalidade urbana no espaço publico das ZEIS: O caso da ZEIS Manoel 

Domingos 

O município de Pau dos Ferros se localiza na Região do Alto Oeste Potiguar, e possui 

uma população de cerca de 27.745 habitantes, dos quais mais de 90% está na área 

urbana (IBGE, 2012) (Figura 1). 
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A cidade de Pau dos Ferros tem sua origem atrelada á uma trilha utilizada por vaqueiros e 

viajantes à caminho da Província do Ceará em 19733 e que seguia um curso d’água que 

no período do inverno estava cheio e que viria ser chamado de Rio Apodi. 

A região em que está localizado o município fica entre duas serras e ás margens do rio 

Apodi. Foi elevada à condição de vila em 04 de setembro de 1854 quando se desvincula 

de Portalegre e se torna um importante entroncamento em função da circulação de 

mercadorias e pessoas. Em 1924 Pau dos Ferros foi elevada á categoria de cidade, 

sendo Francisco Dantas de Araújo seu primeiro prefeito. Atualmente a cidade conta com 

27 733 habitantes (IBGE, 2012) e se divide em 13 bairros que se desenvolvem 

principalmente nas proximidades de dois importantes eixos viários, a BR 405 (antiga RN-

13) que corta a cidade no sentido norte-sul e a BR 117 (antiga RN-17), com cruza Pau 

dos Ferros de leste à oeste. 

A cidade conta atualmente com 11 espaços livres públicos que se configuram como 

praças e um largo e que se distribuem especialmente na sua área mais central 

(SANTANA, 2018). Este artigo se debruça especialmente sobre a praça Antônio Francisco 

Floriano, localizada na ZEIS Manoel Domingos, que está situada na porção norte da 

cidade de Pau dos Ferros, às margens da BR 405, onde residem cerca de 690 pessoas. 

Esta zona especial de interesse social possui uma área de 40 200m2 onde se distribuem 

233 lotes residenciais e comerciais (SOUZA JÚNIOR, 2016). A praça Antônio Francisco 

Floriano configura-se como o único equipamento de lazer da área e seu formato 

retangular acompanha a rodovia BR 405. A praça foi inaugurada em dezembro de 2008 e 

se divide em duas áreas que acomodam uma quadra, bancos árvores, brinquedos infantis 

e postes de iluminação (Figura 2). 

 

 

Figura 1: Mapa de Pau dos Ferros no RN e na Região do Alto Oeste Potiguar (IBGE, 2012). 
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3.2.1 Os usos existentes no lugar  

Compreender a vitalidade urbana na praça implica observar as pessoas e os usos no 

área. As observações sistematizadas mostraram que as principais atividades incluem: 

brincar/jogar, caminhar, conversar, trabalhar, se exercitar, comer/beber,além de servir de 

lugar de passagem pela posição que ocupa na área. As atividades ocorreram tanto em 

dias de semana quanto no final de semana, não havendo usos específicos à 

determinados dias, apenas à horários ou quantidade de usuários realizando as atividades.  

As observações feitas no dia de semana (S1- semana 1;S2- semana 2) mostraram um 

número menor de usuários, que os dias de final de semana. Em relação às atividades 

registradas, se exercitar (27 indivíduos) e jogar/brincar (27 indivíduos) foram as mais 

realizadas, seguidas por aqueles que estavam apenas de passagem pelo lugar (52 

indivíduos). 

Nos finais de semana (FDS1- final de semana 1; FDS2- final de semana 2) registrou-se 

um aumento no número de pessoas na praça, que ainda assim teve mais pessoas de 

passagem (70). Registrou-se que 14 pessoas estavam se exercitando e 36 

jogando/brincando (Tabela 1; Figura 3). 

 

 

 

Figura 2: Localização da ZEIS Manoel domingos e da Praça Antônio Francisco Floriano  na 

malha urbana do município de Pau dos Ferros (Google Earth- Editado pela autora) 
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Nota-se que os usos estão relacionados à morfologia do lugar ou seja, aos elementos que 

ela dispõem e também de sua forma e localização. A presença de aspectos relativos do 

lugar em si como: brinquedos infantis, quadra, caminhos livres e de piso regular, 

existência de bancos, iluminação noturna e equipamentos de academia favorece a 

ocorrência de atividades como conversar, se exercitar, brincar/jogar (Figura 5). A praça 

apresenta rampas de acesso e calçadas sinalizadas que favorecem a acessibilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

Já os elementos relativos ao entorno, trata-se de uma área predominantemente 

residencial, o que propicia a utilização da praça em variados horários do dia e da semana, 

ao contrário do que poderia ocorrer em caso estivesse em uma área comercial, por 

exemplo, onde a presença de pessoas fica condicionada, dentre outras coisas, pelo 

Figura  5: Brinquedos infantis e quadra na Praça Antônio Francisco Floriano, na ZEIS Manoel 

Domingos (As autoras). 

ATIVIDADE S1 FDS1 S2 FDS2 TOTAL 

Se exercitar 15 11 12 3 41 

Brincar/jogar 8 16 19 20 63 

Trabalhar 3 2 2 3 10 

Conversar/namorar 3 5 6 5 19 

Contemplar 2 3 2 2 9 

Comer/beber 7 7 3 8 25 

Passagem 25 34 27 36 122 

TOTAL 63 78 71 77 289 

 

Figura 3: Quantidade de usuários e as atividades registradas em cada dia de observação.  

Tabela 1: Quantidade de usuários e as atividades registradas em cada dia de observação.  
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funcionamento dos imóveis e das atividades que ocorrem na área. No caso da Praça de 

Manoel Domingos, atividades como comer/beber e estar de passagem mostram a relação 

do lugar com seu contexto.  

Tanto nos dias de semana quanto nos finais de semana viu-se a circulação e 

permanência de crianças, adultos e idosos, influenciada principalmente pelas condições 

climáticas que incidem na cidade, com temperaturas elevadas durante o dia e baixa 

umidade.  

Sabe-se que as edificações de uso misto dessa ZEIS estão voltados principalmente para 

o equipamento (Figura 6), como lanchonetes e bares, que se aproveitam das 

possibilidades de permanência e circulação de pessoas na praça e na BR 405.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As vias que contornam a praça são bastante diferenciadas em sua hierarquia. Têm-se as 

ruas locais que facilitam o acesso ao lugar por acomodar um fluxo restrito de veículos que 

trafegam em baixa velocidade, contudo, têm-se também a BR 405 que ladeia o 

equipamento e pode interferir no seu acesso. Entretanto, essa rodovia não divide a praça 

da área residencial, diminuindo em parte seus efeitos negativos sobre a acessibilidade da 

área.  

Esta etapa da pesquisa mostrou que pessoas de todas as idade fazem uso da praça, 

como crianças, adolescentes, adultos e idosos, o que favorece a interação social entre os 

diferentes tipos de indivíduos. A ocorrência de uma diversidade de usuários é vista com 

bons olhos por autores (JACOBS, 2001; WHYTE, 2009; GEHL, 2006), segundo eles, a 

interação social entre diversos tipos de usuários torna a experiência em âmbito público 

mais rica, uma vez que estão em jogo diferentes formas de percepção e utilização do 

lugar, contribuindo também para sensação de segurança no ambiente. 

Figura  6: Mapa de uso do solo da ZEIS Manoel Adeodato (SOUZA JÚNIOR, 2016)
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Nesse sentido, ambientes que dispõem de variado mobiliário urbano e equipamentos de 

lazer e recreação, tendem a atrair uma ampla gama de usuários, contudo, em locais mais 

carentes de áreas de lazer, como é o caso da ZEIS Manoel Domingos, com possui 

apenas uma praça, as maneiras de utilização vão além daquelas formais e  concretizadas 

pelo projeto, ou seja, equipamentos de ginástica tornam-se brinquedos para as crianças e 

seus jogos e brincadeiras,  canteiros viram campos de pelada e as áreas próximas aos 

bares e lanchonetes do entorno acomodam mesas e cadeiras que possibilitam a 

conversa, o encontro e a degustação de comidas e bebidas. 

Como Alexander et al (1977) e Whyte, (2009) enfatizaram, não é apenas o ambiente em 

si que influencia na ocorrência ou não da vitalidade urbana, mas também as opções do 

entorno em que ele está inserido e como elas se relacionam com o ambiente em si. 

Na praça em questão as opções de lazer e recreação formais mostram-se reduzidas, no 

entanto a falta de opções de áreas para esse fim na ZEIS e na vizinhança tornam o 

equipamento um importante destino para os moradores. 

 

3.2.2 O ponto de vista dos usuários   

A realização de entrevistas possibilitou compreender os seguintes aspectos relacionados 

ao lugar: aparência, conforto, segurança, adequação ao uso e manutenção. Foram feitas 

entrevistas com 30 usuários que mostraram que a maior parte das pessoas visita a praça 

todos os dias, incluindo os finais de semana (63,3%), o que sugere a importância desse 

para a comunidade, como local de encontro, lazer e diversão.  

Os horário de maior público é o final da tarde (26,6%) e o início da noite (56,5%), o que 

deve estar relacionado às condições climáticas locais, mas também às oportunidades de 

utilização da praça, que não possui um paisagismo e uma arborização que reduzam os 

efeitos danosos das altas temperaturas e da baixa umidade, que tornam a vida ao ar livre 

em determinados horários do dia, consideravelmente desconfortável. Sobre isso Gehl 

(2006) e Whyte (2009) consideram que o projeto do ambiente deve saber lidar com as 

especificidades do clima local e fazer uso dele, promovendo o conforto ambiental e 

possibilitando a visitação em variados momentos do dia. Para tal o projeto pode dentre 

outras coisas, recorrer à uma arborização que seja eficiente, adaptada às condições 

locais e de fácil manutenção. Além disso, elementos de composição paisagística como 

caramanchões podem propiciar o sombreamento, bem como espelhos d'água e fontes 

que podem reduzir os efeitos da baixa umidade, embora a utilização de água para esses 

casos seja altamente criticada na cidade, pela crise hídrica bastante séria que o município 

vem enfrentando à quase uma década. 

A permanência varia a cada visita (36,6%), mas os indivíduos indicaram ficar também 

entre 1 e 3h (33,3%) no lugar. De acordo com os participantes, acompanhar 

crianças/idosos é a principal atividade desenvolvida (50%), assim como sentar/contemplar 

(43,3%). A maior parte das pessoas afirmou que vai à praça sozinha (51,3%) mas existem 

também aqueles que vão acompanhados de crianças ou idosos (28,5%). Esses dados 
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sugerem que a praça é um lugar de permanência, tanto para crianças quanto para adultos 

e que até mesmo é possível ir sozinho para o lugar. 

Os usuários perceberam quem utiliza o lugar com mais frequência e citaram que são os 

adultos (66%) que mais visitam a praça. Para essas pessoas, os usuários que estão na 

praça são em sua maioria legais (30%) ou inconvenientes (22,5%), Ou seja, parece haver 

uma convivência pacífica entre os usuários o que configura um ponto positivo para a 

vitalidade local. 

Whyte (2009) fala dos aspectos subjetivos (ou intangíveis) que incidem sobre o  tema da 

vitalidade, no qual o ambiente deve proporcionar sensações agradáveis aos usuários o 

que incentiva o uso ajuda a evitar ações de vandalismo e depredação. Diante disso, as 

entrevistas mostraram que a maior parte da pessoas que visitam a praça sente-se feliz 

(54,4%) ou confortável (45,5%). 

Para os usuários, a praça foi teve sua aparência avaliada como boa (86%) ou muito boa 

(13%), ou seja, a maior parte das respostas indicou uma satisfação com o lugar, o que 

contribui para sua utilização e vitalidade. Diante desse quadro, os pontos citados como 

positivos foram: proximidade com a residência (26,6%), boa localização e acesso (20%) e  

ser agradável (18,3%). Ou seja, o fato de estar inserida em uma área residencial também 

favorece a vitalidade. 

Por outro lado, as pessoas apontaram quais os pontos negativos do lugar: sendo a 

presença de barulho/ruído o maior defeito (33,3%), seguido da baixa manutenção (30%) e 

da pouca arborização (22,5%), que tendem a interferir no conforto do lugar. A proximidade 

com a BR 405 favorece a ocorrência de barulho em função do tráfego elevado de 

veículos. A pouca arborização também foi citada o que corrobora com os horários de 

maior visitação citados anteriormente, ou seja, a influência dos fatores climáticos que 

comprometem a presença de pessoas em determinados horários do dia. 

A pouca manutenção pode relegar o ambiente à sujeira, à depredação e ao abandono e 

tende a afastar as pessoas e atrair práticas anti-sociais. Whyte (op cit) cita que a 

manutenção e conservação do ambiente mostra a presença do Estado na área e o 

cuidado e zelo são percebidos pelos usuários que tendem a cuidar do espaço e protegê-lo 

de ações indevidas de depredação. Enfatiza-se que, ao contrário de pesquisas realizadas 

em cidades de grande porte (SANTANA, 2015; SILVA, 2014), o item segurança não foi 

citado em nenhuma entrevista, o que mostra que no caso de Pau dos Ferros, ainda existe 

uma sensação de segurança na utilização dos espaços livres públicos.  

Perguntou-se ainda, o que poderia ser feito para melhorar esse espaço, as respostas 

variaram entre paisagismo e arborização (34,5%), limpeza e conservação (2,0%) e a 

colocação de uma academia da terceira idade- ATI (21,0%). O quadro ilustra as respostas 

que predominaram nas entrevistas realizadas com os usuários da Praça Antônio 

Francisco Floriano (Quadro 01). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados discutidos nesse artigo são complementares e vão ao encontro do que a 

literatura aborda acerca da relevância dos espaços livres públicos nas cidades, 

enfatizando seu papel enquanto local  de encontro, lazer e recreação. 

Além disso, reforça a necessidade de se pensar o lazer e a recreação em direitos sociais 

que devem ser considerados tais como outras necessidades como saúde e educação. 

Quando voltamos a atenção para as ZEIS essa temática torna-se ainda mais complexa, 

haja vista que diversos programas de regularização fundiária relegam ao segundo plano a 

implementação/reforma de espaços voltados ao lazer. 

As ZEIS no Brasil mostram-se como uma medida corretiva de uma situação já crítica em 

uma área que já passou por um parcelamento ilegal do terreno. Devido à esse caráter, 

funciona de maneira especifica, na tentativa de tornar regular uma área já consolidada e 

considerar as limitações impostas, fazendo o melhor dentro das condições existentes. 

Dentre essas dificuldades, está a delimitação das áreas livres públicas que também fazem 

parte das ações de regularização fundiária. As famílias de menor renda dispõem de pouca 

área privada, especialmente relacionadas à jardim ou quintais, enfatizando a importância 

dos espaços públicos para o convívio social. 

De acordo com o que foi discutido até o momento, considera-se que a utilização de um 

espaço livre público está relacionada à sua configuração espacial bem com as maneiras 

como as pessoas percebem esse lugar. Ou seja, a vitalidade urbana depende tanto da 

morfologia espacial quanto das formas pelas quais os indivíduos percebem esse ambiente 

Quadro 01: Resumo das entrevistas semi-estruturadas realizadas com 30 usuários. 
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e como tudo isso se relaciona. Trata-se então de algo altamente específico de cada 

situação e lugar. 

Os dados mostram a Praça Antônio Francisco Floriano como um importante espaço de 

encontro e convívio público e coletivo na ZEIS, onde adultos, crianças e idosos se 

reúnem. A vitalidade urbana do lugar é vislumbrada especialmente nos momentos em que 

as condições climáticas são mais propícias, haja vista que o projeto da área não 

contempla estratégias que minimizem as ações de desconforto causadas pelas altas 

temperaturas e baixa umidade. Contudo, mesmo a praça apresentando um projeto 

arquitetônico e paisagístico limitado, ainda assim é utilizada e considerada boa pelos 

moradores da área, o que pode refletir a carência de espaços do tipo na ZEIS e na 

cidade. 

Observou-se que existe uma convivência pacífica entre aqueles que utilizam o lugar o que 

reforça a presença de pessoas no âmbito público e enfatiza a importância do mesmo 

como local das relações de vizinhança onde é possível observar o fenômeno da 

identidade comunitária. 

Autores como Santos (1985), Jacobs (2001) e Gehl (2006). valorizam a vida urbana 

cotidiana, além das praças, mas também nas calçadas e ruas, onde o lazer ocorre 

informalmente, porém repleto de aprendizado, tornando-as locais onde o encontro entre 

as pessoas é proporcionado espontaneamente e no cotidiano. 
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(x) 1. Morfologia Urbana ( ) 2.Cartografia Urbana ( ) 3.Teoria Urbana ( ) 4.Mulher e cidade 

RESUMO: 

 
As praças são espaços livres públicos, com a função de ordenar e regularizar a malha urbana, 
apresentando como principal característica, um espaço de encontro e convívio social por 
excelência, além de ser um componente essencial do espaço urbano. Diante da sua importância 
como elemento fundamental para vitalidade da cidade e para o bem-estar das pessoas, o 
presente artigo tem como objetivo analisar a percepção do uso da Praça da Liberdade, localizada 
no bairro de Candelária, na cidade do Natal/RN. Dessa forma, fizeram-se necessárias, coleta de 
dados, que se deu por meio de entrevistas com frequentadores da praça com intuito de traçar o 
perfil do usuário. Também, foram realizadas visitas in loco e observações diretas para verificar, os 
benefícios e problemas que ocorrem, observar a dinâmica, entender a relação do usuário com o 
ambiente, o uso, e a apropriação do espaço. Percebeu-se que a Praça da Liberdade tem um 
grande potencial urbano social, devido a sua excelente localização e uso diversificado do solo em 
seu entorno. No entanto evidenciou-se um estado de abandono da mesma, infraestrutura precária, 
acúmulo de lixo, e sensação de insegurança aos usuários. 
 

PALAVRAS-CHAVE: espaço público; praça; uso.  

 

 
ABSTRACT: 
The squares are free spaces with the function of regulating and regulating the urban network The 
squares are public spaces, with the function of ordering and regulating the urban network, 
presenting as main characteristic, a meeting space and social coexistence par excellence is still a 
essential component of urban space. Given its importance as a fundamental element for the city's 
vitality and for the well-being of the people, the present work aims to analyze the perception of the 
use of Praça da Liberdade, located in the district of Candelária, in the city of Natal / RN. In this 
way, it was necessary to collect data that was given through interviews with people in the square in 
order to draw the profile of the user. Also, on-site visits and direct observations were carried out to 
verify the benefits and problems that occur, observe the dynamics, understand the user's 
relationship with the environment, use and appropriation of space. It was noticed that the square 
has a great social urban potential, due to its excellent location and diversified use of the soil to its 
surroundings, nevertheless evidenced a state of abandonment of the square, precarious 
infrastructure, accumulation of trash, marginality and sensation of insecurity to users. 

 
KEYWORDS: public place, square, use. 
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INTRODUÇÃO 

Os espaços públicos são fundamentais para a vida urbana, são nesses lugares, onde as 

atividades cotidianas da cidade se desenvolvem, assim como, a circulação, sociabilização 

e o encontro entre os indivíduos. As ruas, calçadas, praças, parques, etc., formam o 

espaço público e são elementos estruturantes da cidade. Merlin e Choay (2000 apud 

CERQUEIRA, 2013, p. 23) definem espaço público como “a parte não construída de uma 

cidade, destinada a uso público”. Carneiro e Mesquita (2000, p. 29), definem praça como 

"espaços livres públicos, com função de convívio social, inseridos na malha urbana como 

elemento organizador da circulação e de amenização pública". De acordo com Lamas 

(2004), a rua seria "lugar de circulação". Logo, o valor de importância do espaço público, é 

devido ao seu uso e função na cidade, isto é, são espaços organizadores, que propiciam 

lazer e bem-estar aos cidadãos.  

Conforme Cerqueira (2013, p.10), “os espaços públicos acompanharam e refletiram as 

mudanças na ordem política, econômica e social ocorridas ao longo do processo de 

transformação das cidades”. Na civilização grega, segundo Caldeira (2007, p. 17), “como 

espaço urbano, a ágora constituiu a principal praça da civilização grega, representando o 

lugar de encontro dos cidadãos. Essa praça era formada por um pátio aberto, circundado 

por edifícios públicos e administrativos”. Em Roma, o espaço da praça, conhecido como 

fórum ou foro romano, permanece com as mesmas características da ágora grega. 

Na ágora, os cidadãos livres exerciam a política, por meio da ação e do 

discurso. A palavra era compartilhada, e decisões eram estabelecidas. A vida 

pública manifestava-se nesse espaço. Assim como a ágora, a praça do fórum, 

na civilização romana, desempenhou um papel central na vida da urbs. Espaço 

urbano principal, o Fórum era delimitado por edificações institucionais, religiosas 

e comerciais, e cercado por colunatas. (CALDEIRA, 2007, p. 17). 

No Brasil Colonial, as ruas e as praças caracterizavam os espaços públicos, as ruas eram 

vistas, quase sempre, como locais de passagem, e as praças como locais de 

permanência, nelas se estabeleciam as atividades locais de interesse comum, e eram 

construídos os principais edifícios públicos e religiosos.  

Além disso, a qualidade dos espaços públicos, determinam o uso que as pessoas farão 

deles, se atrativos e acessíveis, atrai pessoas, possibilitam o uso diversificado e 

consequentemente, geram uma sensação de segurança ao espaço. Um bom exemplo, é 

o High Line, em Nova York, que transformou uma ferrovia abandonada, foco de violência 

e criminalidade, em um dos parques urbanos mais famosos do mundo, que atrai milhões 
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de visitantes todos os anos. Uma amostra que os espaços públicos melhoram a qualidade 

de vida da cidade e das pessoas.  

Contudo, na cidade contemporânea, especificamente no Brasil, observa-se uma 

fragilidade no espaço público, o que deveria ser um local destinado ao encontro, 

socialização, diversidade e lazer, tornou-se um lugar, na maioria dos casos, deteriorado, 

abandonado e sem infraestrutura. Desse modo, cria-se uma sensação de insegurança, 

que gera medo nas pessoas e contribui para a violência e criminalidade. Mediante o 

exposto, no município de Natal, ao transitar em algumas praças, é possível perceber que 

estão descuidadas, não possuem infraestrutura, apresentam equipamentos e mobiliários 

públicos quebrados, acessibilidade falha, falta de manutenção e iluminação ineficaz, 

encontrando-se na maioria das vezes, abandonadas e sem utilidade.  

Diante disto, o presente artigo tem como objetivo a percepção do uso da Praça da 

Liberdade, compreendendo a funcionalidade, a dinâmica atual, e identificação de 

problemas existentes, como a segurança, ausência de acessibilidade e infraestrutura. 

REFERENCIAL 

ESPAÇO PÚBLICO 

Os espaços públicos são constantemente objeto de estudo, a palavra deriva do latim 

publicus, significando aquilo que diz respeito a todos. Configura-se como um espaço sem 

barreiras, de livre acesso, aberto ao público, igualitário, local de encontro com o outro. 

Gomes (2002), delimita espaço público enquanto aqueles que apresentam ligação com a 

vida pública, que estabeleça/permita uma co-presença de indivíduos na capacidade de 

estabelecer diálogo ou exprimir opiniões.  

Deste modo, uma breve retrospectiva pela a história, permite-nos constatar que estes 

espaços estão em constante transformação. A origem dos espaços públicos se deu na 

Grécia antiga, o espaço público era o lugar da expressão da liberdade e da igualdade que 

se manifestavam na ágora ou praça pública, local de reunião dos cidadãos. Segundo 

Harouel (1990, p.13), a ágora era “o local de reunião da assembleia do povo, a ágora se 

torna o centro da vida política e administrativa da polis, ao mesmo tempo que ali se 

instalam numerosos cultos”. 
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Em Roma, o fórum Romano inicialmente era um espaço aberto destinado as atividades de 

mercado. Posteriormente, foi sendo complementado com edificações imponentes, como 

por exemplo, os templos, basílicas, etc., e passou a ser o centro do governo. Dessa 

forma, a vida social e política se manifestavam nesses espaços públicos. Ainda segundo 

Harouel (1990), o fórum romano: 

Ao mesmo tempo mercado, local de reunião e de encontro e centro da vida 

pública, o fórum constitui o coração da cidade romana. É uma praça rodeada de 

edifícios públicos que são geralmente ligados por colunas inspiradas nos 

pórticos das ágoras gregas [...] O fórum é igualmente o centro da vida religiosa 

(HAROUEL, 1990, p. 25). 

Na idade média, segundo Albuquerque (2006, p. 30), “o espaço público era o local que 

proporcionava acesso, em campo aberto, à fonte e à praça do mercado [...] Público 

referia-se a questões de interesse geral”. 

De acordo com Barbosa (2014), com o desenvolvimento das cidades, o período 

modernista, apesentou uma série de modificações na vida urbana, provocada pela 

industrialização, crescimento demográfico e desenvolvimento das tecnologias. No final do 

século XIX, ocorreu uma restruturação dos espaços públicos, estes ganharam novos 

significados e novas tipologias, além das ruas, praças, parques, jardins, etc., passaram a 

compor os espaços públicos das cidades. Já ao longo do século XX, esses espaços foram 

alvos de desvalorização, principalmente a rua, com a introdução e grande ênfase ao 

veículo, as ruas passaram a ser pensadas para os veículos e não mais para os pedestres. 

Diante disso, a partir da evolução dos meios de transporte, do surgimento de novas 

tecnologias, das redes de comunicação instantânea, a cidade contemporânea, sofre 

mudanças na sua dinâmica, as quais, transformam seus espaços e as suas relações 

sociais. Segundo Távora (2006 apud BARBOSA, 2014): 

A cidade ‘atual’ é o fruto da industrialização, da segregação de funções e do 

automóvel, é a cidade que cresce a um ritmo exorbitante onde se torna difícil criar 

um sistema de relações coerentes entre os seus espaços, não formando um todo 

estruturado onde se misturam e confundem funções, mas sim uma soma de 

espaços individualizados. (TÁVORA, 2006 apud BARBOSA, 2014, p. 18). 

Logo, o espaço está cada vez mais privado e menos público, em virtude da falta de 

interesse por parte dos governantes das cidades e do surgimento de espaços de uso 

coletivo de domínio privado, como shoppings centers, parques temáticos, condomínios 
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fechados, etc. Como consequência, ocorre um crescente esvaziamento dos espaços 

públicos, anulando as possibilidades de encontro e sociabilidade, criando na cidade, 

barreiras, contribuindo para insegurança nesses espaços, como afirma Santana (2003, p. 

21), “ o aumento do número de condomínios que oferecem tais espaços privados de lazer 

contribui para que se atenue a sociabilidade na metrópole, agravando o abandono dos 

espaços públicos”.  

Afinal, o que é espaço público? O espaço público é o espaço indispensável na cidade, de 

uso comum, é definido por Gomes (2002), pelo seu livre acesso. Já Ferrari (2004, p.219), 

conceitua “como qualquer área urbanizada inalienável, sem edificação e destinada a uso 

comum ou espacial dos munícipes, como praças, parques, ruas, jardins, largos, etc”. De 

acordo com Campos (1995), espaço público é todo tipo de espaço intermediário entre 

edifícios em áreas urbanas, onde o acesso é em geral permitido ao público, podendo 

estar agrupados como abertos ou fechados. Com isso, pode-se afirmar que o espaço 

público é o local de convívio e socialização por natureza, no qual, as relações sociais se 

efetivam, contribuindo assim, para o resgate dos valores sociais. 

Trata-se, portanto, essencialmente de uma área onde se processa a mistura 

social. Diferentes segmentos, com diferentes expectativas e interesses, nutrem-

se da co-presença, ultrapassando suas diversidades concretas e transcendendo 

o particularismo, em uma prática recorrente da civilidade e do diálogo (GOMES, 

2002, p.163). 

Além do mais, segundo Minda (2009), esses espaços estão presentes na vida urbana 

apresentando diversas formas e funções, como: encontro, circulação, esporte, 

contemplação da paisagem ou natureza, como afirma a autora: 

Pode-se afirmar que o espaço público é a coluna vertebral que permite integrar, 

organizar e dar unidade à cidade. O espaço público é também o espaço de 

convívio por excelência, e segundo a maneira de se organizar na cidade, 

possibilita o melhoramento da qualidade de vida em relação direta com o meio 

ambiente. Mediante a criação destes lugares de encontro e socialização as 

pessoas de distintas culturas e condições sócio-econômicas podem-se apropriar 

da cidade. Poder-se-ia afirmar que a quantidade e qualidade de espaço público 

indicam, de forma aproximada, o nível de qualidade das cidades (MINDA, 2009, 

p. 24). 

Por outro lado, encontram-se também as definições para espaços livres públicos, que de 

acordo com Barcellos (1999, p. 34) “o espaço livre é entendido, assim, como todo espaço 

não ocupado pelo volume das edificações destinadas ao abrigo das atividades humanas”. 

Seguindo a definição de Barcellos, Magnoli (1982 apud Hijioka et al, 2007, p. 118), afirma 
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que, “o que define a diferença entre um espaço edificado e um espaço livre de edificação é 

a ausência de estruturas edificadas que configurem recintos ou ambientes cobertos e 

fechados, isto é, a ausência de paredes e tetos”.  

Estes espaços estão distribuídos ao longo das cidades, e podem ser divididos em 

diferentes tipos, tais como: ruas, parques, jardins, quintais, pátios, praças, etc. Carneiro e 

Mesquita (2000), definem que os espaços livres públicos são abertos à população em 

geral, sob condições pré-estabelecidas pelo poder público (parques, praças, etc.), e os 

espaços livres privados podem-se limitar tanto ao uso familiar, quanto ao de uma 

coletividade especifica (quintais residenciais, condomínios residenciais, clubes sociais, 

pátios de escola, de hospitais, etc.). Normalmente, nas cidades, os espaços livres estão 

relacionados as áreas verdes, e ao lazer. 

Entendendo o espaço público como um lugar atrativo às pessoas, nas grandes 

cidades tornam-se vitais - para o homem e para a cidade. Para o homem 

porque são lugares de descompressão, interação, percepção da cidade. Para a 

cidade são vitais uma vez que são espaços ordenadores e capazes de 

contrapor a arquitetura de lugares que se voltam cada vez mais para si e menos 

para a cidade. (DARODA, 2012, p. 18). 

Dentro deste contexto, a praça e a rua, enquanto espaços livres públicos, representam os 

espaços de maior vitalidade urbana. A rua como lugar de acesso e circulação de 

pedestres e veículos, e a praça como local de valor histórico e cultural, com função de 

convívio social. 

PRAÇA 

As praças ao longo da história e desenvolvimento das cidades foram palco e cenário da 

vida de uma determinada sociedade, local sociabilizador, democrático e de encontro, a 

praça representava o espaço de maior vitalidade urbana, como afirma Daroda (2012): 

Local de relevante valor histórico, cultural e de interação social as praças são 

espaços fundamentais na configuração urbana e constituem um importante 

espaço público da história das cidades. Definida como lugar de encontro, 

passagem e de sociabilidade, historicamente a praça é também palco de 

manifestações políticas, cívicas, sociais, culturais, esportivas e religiosas. A 

praça enquanto espaço simbólico e lugar de memória é resultado da integração 

entre morfologia, estética e apropriação. (DARODA, 2012, p. 23). 

Como anteriormente mencionado, na antiguidade greco-romana, a praça representada 

pela ágora e fórum romano, era o espaço público de maior representatividade da vida 
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urbana, sendo o centro da vida social, local de encontro, reuniões, comércio, centro de 

manifestações políticas e culturais, local de festas profanas e religiosas. 

Na praça medieval se desenvolvem os principais acontecimentos coletivos da vida urbana, 

como afirma Caldeira (2007, p. 25), “além das feiras, festas, procissões e representações 

teatrais, outra atividade ocupava o espaço da praça: os julgamentos e as execuções 

públicas. Para além de um espaço de sociabilidade, a praça era o lugar onde se 

demonstrava o poder das leis”, ou seja, a praça assume papel de espaço social. A partir 

do Renascimento, ainda segundo a autora (2007, p. 27), “ a praça adquire importância 

estética com as transformações sociais desencadeadas [...] Praças, ruas e avenidas 

transformam-se nos principais elementos de reformas e intervenções urbanas”. 

Por outro lado, no Brasil, de acordo com Soriano (2006), a praça desempenha um papel 

importante desde os primeiros períodos da colônia, com função organizacional, estavam 

geralmente, associadas aos adros das igrejas, diante de capelas, igrejas, conventos ou de 

edificações como as sedes dos governos. Segundo Marx (1980, p. 54), “uma igreja, uma 

praça; regra geral nas nossas povoações antigas”. Tinha como característica abrigar 

espaços distintos de caráter cívico, religioso, comercial, recreio, militar, ou seja, era o 

ponto de concentração da população. Já na cidade moderna, segundo a autora, a praça: 

Descrevia a inserção de espaços dedicados a funções relativas às 

necessidades da própria cidade [...] Para tanto, as praças começaram a 

englobar em seus programas equipamentos destinados às atividades esportivas 

e recreação infantil [...] A concepção atual de praças [...] passou a ser 

empregada em diferentes tipos de solo, para diferentes tipos de uso. 

(SORIANO, 2006, p.55). 

É perceptível que ao longo da história, a praça desempenhou um papel fundamental na 

vida das cidades, desde a ágora grega até a praça contemporânea. Alterando-se ao longo 

do tempo, em suas formas e funções, ocorrendo uma perda do significado da praça 

tradicional, porém, sem perder sua essência como espaço coletivo. 

As praças são espaços livres públicos, com a função de ordenar e regularizar a malha 

urbana, apresentando como principal característica, um espaço de encontro e convívio 

social. Segundo Lamas (2004, p.102) a praça é “lugar intencional do encontro, da 

permanência, dos acontecimentos, de práticas sociais, de manifestações de vida urbana e 

comunitária e de prestígio, e, consequentemente, de funções estruturantes e arquiteturas 

significativas”. Robba e Macedo (2002, p. 17), compartilham da definição de Lamas 
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afirmando que são “espaços livres públicos urbanos destinados ao lazer e ao convívio da 

população, acessíveis aos cidadãos e livres de veículos”. Com seus diversos significados 

funcionais e morfológicos, as praças são definidas por Leitão (2002): 

Como espaços abertos de uso comum, elas foram pontos de encontro pessoal, 

local de reuniões públicas, espaços para realização de espetáculos, local para 

execução de condenados à morte, espaços cívicos destinados a realização de 

discursos marcadamente políticos, espaços onde se colocavam as estatuas e os 

monumentos, espaços destinados ao lazer e a contemplação, etc. (LEITÃO, 

2002, p.21). 

Ainda de acordo com Leitão (2002, p. 21) as praças são fundamentais para o 

desenvolvimento da vida urbana, graças ao papel social que desempenham, a praça 

como unidade urbanísticas tem funções especificas definidas pelo uso e pela a forma 

como os cidadãos se apropriam destes espaços “a função das praças é definida pelo 

modo como cada sociedade expressa sua vida coletiva e varia em consequência das 

mudanças sociais e históricas vivenciadas ao longo do tempo” agrega a autora que o 

clima também determina a função das praças. 

A praça revelando-se um lugar democrática é capaz de acolher diversas funções, 

atividades e sentidos, consequentemente, atrai variados usuários. De acordo com Lima et 

al (1994 apud SANTANA, 2003, p.46), as praças públicas e outros espaços públicos 

propiciam o desenvolvimento de funções como: social, estética, educativa, psicológica, 

ecológica. Por outro lado, Leitão (2002, p. 23-25) sugere outras funções: de estar, de 

descanso, de lazer, de esporte, de contemplação, de festa, ecológica, estética, educativa 

e psicológica. A autora (2002, p.26), ainda propõe três fatores em especial que 

contribuem para indicar possíveis funções desempenhadas pelas praças: características 

do entorno, indica o lugar onde a praça está inserida, além de definir a paisagem, 

compreende o que está envolta do espaço, e seu raio de influência; nível socioeconômico 

da população, as características socioeconômicas da população que utiliza um 

determinado espaço é outro indicador importante da especificidade de uma praça; e a 

importância simbólica, os espaços simbólicos costumam ser reconhecidos graças à 

importância que têm tanto para a memória coletiva da cidade, quanto para a vida pessoal, 

mesmo quando a população não perceba isto. Dita importância simbólica é o significado 

do espaço enquanto o seu valor histórico e afetivo. 
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Portanto, a praça é um dos espaços urbanos mais visíveis e apresenta uma capacidade 

de se modificar e se adequar as transformações das cidades, possibilitando usos e 

adaptações diversas, criando pontos de encontro, sociabilidade e lazer. 

CONCEITO DE LAZER 

A origem da palavra lazer, segundo Medeiros (1971, p. 4), advém do latim licere, ser 

permitido, isto é, licito, escolher a maneira de aproveitar o tempo disponível. Pode-se dizer 

que a prática do lazer é essencial aos seres humanos, é uma atividade de escolha 

individual, que pode ser aproveitado para o repouso, entretenimento e diversão, 

contribuindo para o descanso físico e mental das pessoas, como afirma o sociólogo 

francês Dumazedier (2008 apud SANTOS, 2017): 

Como um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre 

vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter- se ou 

ainda, para desenvolver sua formação desinteressada, sua participação social 

voluntaria, ou sua livre capacidade criadora, após livrar-se das obrigações 

profissionais, familiares e sociais (DUMAZEDIER, 2008 apud SANTOS, 2017, p. 

3). 

Desse modo, o lazer está relacionado com qualquer atividade que fuja da rotina das 

pessoas, a qual, gere satisfação ao indivíduo, sendo realizadas em seu tempo livre, assim 

como descreve Marcellino (2008 apud Santos, 2017): 

Cultura, compreendida em seu sentido mais amplo, vivenciada no tempo 

disponível. É fundamental como traço definidor o caráter desinteressado dessa 

vivência. Ou seja, não se busca, pelo menos basicamente, outra recompensa 

além da satisfação provocada pela própria situação. A disponibilidade de tempo 

significa possibilidade de opção pela atividade ou pelo ócio (MARCELLINO, 

2008 apud SANTOS, 2017, p. 3). 

Assim com Marcellino, Medeiros (1971, p.3) também afirma o caráter do tempo disponível 

referente ao lazer “espaço de tempo não comprometido, do qual podemos dispor 

livremente, porque já cumprimos nossas obrigações de trabalho e de vida” e destaca 

também como funções de lazer, o repouso, a diversão e o desenvolvimento pessoal. 

Nesse sentido, o lazer pode ser considerado como atividades que ofereçam um tempo de 

descanso as pessoas, como uma viagem, prática de esportes, conversa com amigos, etc. 

É importante lembrar, que o direito ao lazer a todos os cidadãos, é assegurado no Art. 6° da 

Constituição da República Federativa do Brasil. No entanto, para efetivação do lazer, 
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além do tempo disponível, é necessário um espaço disponível, e esse espaço, pode ser o 

espaço urbano. Cunha (2003) declara a importância dos espaços públicos abertos: 

O contínuo crescimento das cidades faz com que os espaços públicos abertos 

sejam mais necessários a cada dia e assumam vital importância nos meios 

urbanos. Esses espaços podem agregar qualidade ao ambiente urbano, através do 

favorecimento de condições técnicas ligadas ao uso (funcionalidade), condições 

ambientais e sanitárias (salubridade) e condições de convívio e lazer 

(sociabilidade), além de fornecer atributos estéticos ao lugar. Em especial, as 

áreas verdes de lazer (praças, parques e outros espaços públicos destinados ao 

encontro, convívio, descanso e recreio da população) constituem-se uma das 

alternativas para reunir tais atributos ao ambiente construído (CUNHA, 2003, p. 2). 

Em vista disso, os espaços livres públicos, como as praças, os parques, os jardins, etc., 

possuem valor fundamental no espaço urbano, como afirma Santana (2003, p. 23), “ 

sabe-se que os espaços livres são propícios para a recreação, e que esta é uma 

necessidade humana básica. A importância do ato de recrear está intimamente ligada a 

locais como praças, parques, bosques, hortos”, pois, valorizam o ambiente urbano, além 

de permitirem a convivência, possibilitam também, o lazer, o descanso, através de 

atividades físicas, atividades recreativas, contato com a natureza, etc. e principalmente 

proporcionam bem-estar aos citadinos. 

METODOLOGIA  

A proposta metodológica para elaboração do artigo, é uma pesquisa exploratória, 

qualitativa, realizada através de estudo bibliográfico, obtido em livros, artigos, 

dissertações de mestrado e teses de doutorado; e uma pesquisa quantitativa, realizada 

através de visita in loco, com coleta de dados no entorno do local, registro fotográfico, 

afim de promover uma melhor visualização do uso, e por fim uma aplicação de 

questionário, que foram tabulados em forma de gráficos. O questionário foi estruturado 

abordando: dados pessoais do entrevistado (idade, grau de escolaridade, como se 

desloca até a praça, se é pertencente ao bairro ou não, entre outros); considerando 

também a opinião a respeito do nível da agradabilidade, uso do espaço, funcionalidade, 

segurança e infraestrutura. 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA EM ESTUDO  

De acordo com o Anuário de Natal (2016), o bairro de Candelária foi criado oficialmente, 

através da Lei n° 4.330 promulgada em 5 de abril de 1993. Bairro que nasceu de conjunto 

habitacional, empreendimento realizado pelo Instituto de Orientação às Cooperativas 
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Habitacionais (INOCOOP/RN), e entregue em 1975. Ainda segundo o Anuário (2016), até 

2010, caracterizava-se como um bairro com 58,2% de casas e 40,1% de apartamentos. 

Além do mais, conforme o documento conheça melhor seu bairro – Região Administrativa 

Sul (2017), com base nos dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia), 

em 1991, o bairro apresentava aproximadamente, 15.233 mil habitantes, em 2010, 22.391 

mil habitantes e em 2017, 25.302 mil habitantes. Em suma, é um bairro que está em 

constante crescimento. 

Deste modo, para o presente artigo, foi utilizado o terreno localizado na Rua Marechal 

Rondon com a Rua Manhã Parnasiana (figura 1), no bairro de Candelária, que possui 

uma área de 7.614.265,30 m². Com 25.702 mil habitantes, inserido na Zona de 

Adensamento Básico, estabelecida no macrozoneamento da Lei Complementar nº. 082 

de 21 de junho de 2007, em seu capítulo I. Esta Lei dispõe sobre o Plano Diretor de Natal 

(2007). Segundo ainda o Plano Diretor de Natal (2007), o referido bairro corresponde uma 

área sujeita a Operação Urbana. 

 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Praça da Liberdade, com área de 16.769,89 m² (terreno 1) e 1.935,68 m² (terreno 2), (figura 2), 

faz parte do bairro de Candelária e tem como ruas limítrofes a Rua Manhã Parnasiana, Rua 

Marechal Rondon e Rua Laura Maia, e está localizada ao lado da Igreja Nossa Senhora de 

Candelária. O acesso é fácil, algumas linhas de ônibus têm suas rotas próximas ao local. Como 

avaliado anteriormente, está circundada predominantemente por residências, alguns comércios 

locais e pela a Igreja Nossa Senhora da Candelária. 

Figura 33– Localização: Município de Natal; bairro de Candelária; área de estudo. Fonte: Pinheiro, 2017. 
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Figura 34- Área da praça em estudo. Porção maior da praça delimitada na imagem à esquerda, porção 

menor da praça delimitada na imagem à direita. Fonte: Pinheiro, 2017. 

Em contrapartida, a praça é bastante desprovida de infraestrutura, dispõe de poucos 

equipamentos e mobiliários públicos nos quais estão em péssimas condições de conservação. 

Como mostra a figura 3 existe alguns bancos em situações deploráveis, e uma quadra 

poliesportiva sem infraestrutura adequada (figura 4): 

 

               
 

Nota-se a falta de manutenção em relação a limpeza, não existem lixeiras, sendo possível 

observar, em alguns trechos da praça, entulhos (figura 5). Quanto a vegetação rasteira, a mesma 

está tomando conta do lugar, como mostra a (figura 6): 

Figura 3– Banco. Fonte: Pinheiro, 2017.   Figura 4– Quadra. Fonte: Pinheiro, 2017. 
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Com a visita ao local, também foi comprovado, que não existem passeios, as calçadas e a 

pavimentação estão quebradas, sem qualquer tipo de conservação (figura 7-8). Além disso, a 

praça não atende aos requisitos da norma de acessibilidade – NBR 9050/2015. 

.  

                          

A respeito da iluminação artificial, o local possui alguns postes, porém, a iluminação é 

ineficaz, sendo insuficiente a quantidade de postes para o lugar, devido a sua extensão e 

a presença de árvores de grande porte. É importante ressaltar, a presença de quiosques, 

distribuídos na praça: 

Figura 5– Entulho Lixo. Fonte: Pinheiro, 2017. Figura 6- Vegetação. Pinheiro,2017. 

Figura 7– Passeio. Fonte: Pinheiro, 2017. Figura 8–Piso. Fonte: Pinheiro, 2017. 
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Verifica-se ainda, que a praça é utilizada como estacionamento de carros, nos trechos 

que são voltados para a Rua Manhã Parnasiana e Rua Laura Maia (principalmente, em 

dias de missa na Igreja).  

A praça não é atrativa, uma vez que, não possui infraestrutura e encontra-se abandonado 

pelo o poder público, tonando-se assim, subutilizada, pois as pessoas não se sentem 

impulsionadas a utilizá-la em sua totalidade. 

Após a análise do terreno, passou-se à fase do contato direto com os usuários da praça. 

A metodologia utilizada foi o estudo qualitativo, o qual, foi escolhido por conveniência para 

a aplicação do questionário, com o objetivo de conhecer o espaço, determinar o perfil dos 

usuários e quais as expectativas para o local. O questionário foi aplicado em dias 

alternados e horários diferentes, nos turnos da manhã, tarde e início da noite. A faixa 

etária dos entrevistados é de 30 a 60 anos, que usam a praça diariamente como local de 

passagem. Predominantemente os frequentadores são do bairro de Candelária, e 65% se 

deslocam a pé para chegarem até a praça. 

Logo, foi pedido que dessem notas em uma escala de 1 a 5, para os elementos de 

infraestrutura, e as respostas foram unânimes, foi dado nota 1, para a limpeza, 

iluminação, piso, acessibilidade, quadra e mobiliário urbano. 

Figura 9 - Quiosques. Fonte: Pinheiro, 2017. 
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Foi relatado também, a intenção da manutenção da praça por parte de alguns moradores 

locais, que tentaram arrecadar dinheiro entre eles, para realizar o conserto dos bancos da 

porção menor da praça (terreno 2). 

Quando questionados sobre a movimentação das ruas lindeiras, 86% responderam que 

não as consideram movimentadas, com a ressalva para os dias de missa na Igreja Nossa 

Senhora da Candelária. Quanto a sensação de segurança, a maioria dos entrevistados 

responderam que não se sentem seguros na praça. 

Sobre as expectativas para o local, as respostas foram que deveria possuir um espaço 

para a realização de práticas esportivas, seguido de lazer e que deveria conter academia 

ao ar livre, parquinhos para as crianças e locais para descanso e caminhada. 

  

      

Analisando os resultados obtidos, percebe-se que os usuários estão bastante insatisfeitos 

com o lugar. A praça é pouco utilizada, visto que, não oferece conforto e segurança. 

Confirmando a necessidade de uma reestruturação na praça e a implantação de 

equipamentos e mobiliários públicos. 

Entretanto, mesmo com os problemas de manutenção, é comum encontrar pessoas 

usando a praça como local de passagem, para cortar caminho ou utilizando a quadra, os 

quiosques e alguns bancos da porção menor da praça (terreno 2).  

Em suma, a Praça da Liberdade, tem um grande potencial urbano-social, devido a sua 

localização, ao uso diversificado do solo em seu entorno, a sua cobertura vegetal, 

apresentando árvores de médio e grande porte, que proporcionam sombreamento ao 

local e controle da radiação solar, além de uma sensação agradável. Porém, falta um 

Figura 11 e. Figura 12 – Tios de Uso. Equipamentos e Mobiliários. Fonte: Pinheiro, 2017. 
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desenho que dê qualidade ao ambiente, como também, proporcione qualidade estética, 

tonando o espaço mais atrativo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento do presente artigo teve como elemento norteador os espaços 

públicos, praças, e como estes são de fundamental importância para a vida urbana, no 

qual, verificou-se através da análise bibliográfica, que quando de qualidade, estes 

espaços, proporcionam bem-estar as pessoas e qualidade ambiental a cidade. 

Nesse sentido, se faz necessário a criação, manutenção e apropriação das praças, 

parques, ruas, etc., uma vez que, são espaços abertos ao público, locais propícios para 

as pessoas desenvolverem o encontro, a convivência, as trocas de ideias, lazer e 

recreação. 

Diante das análises deste artigo, constatou-se que a Praça da Liberdade sofre de 

descaso e esquecimento do poder público municipal, mostrando assim que o mesmo, tem 

deixado de cumprir a sua função, evidenciando a falta de política pública voltada para 

recuperação e valorização desse espaço.  

Embora esse estudo tenha evidenciado que algumas pessoas ainda se dirigem a Praça 

da Liberdade com intuito de sociabilização, a maioria se desloca pela referida praça como 

vias de tráfego, passagem. Constatou-se ainda que, a deficiência na gestão desse espaço 

ocasiona o afastamento e descontentemente dos frequentadores.  

Portanto, é indispensável que os órgãos competentes assumam a responsabilidade de 

requalificar a praça, elaborando projetos de reestruturação dessa área de acordo com as 

necessidades da comunidade, contemplando os pontos aqui discutidos, com o intuito de 

tornar a Praça da Liberdade mais atrativa aos usuários e bem-estar aos citadinos. 
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RESUMO: 

Os agentes Modeladores segundo Corrêa (2002) se articulam, produzem e reproduzem o espaço 
urbano. Nesse sentido o entendimento da ação articulada desses agentes é importante na medida 
em que permite a compreensão do tecido socioespacial no contexto urbano. Segundo o autor os 
agentes modeladores são: proprietários dos meios de produção, proprietários fundiários, 
promotores imobiliários, Estado e grupos sociais excluídos. Cada um destes, dentro de seu 
próprio interesse ou articulado ao interesse de outro, confere expressão espacial urbana e 
metropolitana aos lugares. No contexto da Região Metropolitana de Manaus – RMM, a ação dos 
agentes modeladores pode ser entendida a partir das ações combinadas ou divergentes, 
permitindo o processo de metropolização do espaço. Como exemplo da ação dos agentes e do 
consequente processo de metropolização podem ser citados a ampliação das estruturas típicas da 
metrópole, bem como a ampliação do setor imobiliário. Essas estruturas metropolitanas, contudo, 
ocorrem com maior ênfase no sul da Região Metropolitana de Manaus, sendo que em sua porção 
norte, mais precisamente no município de Presidente Figueiredo, o processo ainda foi pouco 
compreendido. Cabe ressaltar que essas ações no contexto da RMM são induzidas pelo estado e 
acompanhadas pelo capital privado. Em Presidente Figueiredo a ação dos agentes modeladores 
do espaço chega de forma mais lenta que em Iranduba e Manacapuru, mesmo que este município 
e sua sede sejam cortados pela rodovia BR-174. Por outro lado, há ali outras formas de atuação 
dos agentes modeladores, que não necessariamente correspondem àquelas da porção sul, mas 
que são nítidas. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Metropolização; Agentes Modeladores; Presidente Figueiredo; 
Amazonas; 
 
 

ABSTRACT: 
 
Modeling agents according to Corrêa (2002) articulate, produce and reproduce the urban 
space. In this sense, the understanding of the articulated action of these agents is 
important insofar as it allows the understanding of the socio-spatial tissue in the urban 
context. According to the author, modeling agents are: owners of the means of production, 
landowners, real estate developers, excluded state and social groups. Each of them, in 
their own interest or articulated to the interest of another, confers an urban and 
metropolitan spatial expression to places. In the context of the Metropolitan Region of 
Manaus - RMM, the action of the modeling agents can be understood from the combined 
or divergent actions, allowing the process of metropolization of the space. As an example 
of the action of the agents and the consequent process of metropolization one can 
mention the expansion of the typical structures of the metropolis as well as the expansion 
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of the real estate sector. However, these metropolitan structures occur with greater 
emphasis in the southern part of the Metropolitan Region of Manaus, and in the northern 
portion, more precisely in the municipality of Presidente Figueiredo, the process was still 
little understood. It should be noted that these actions in the context of RMM are induced 
by the state and accompanied by private capital. In Presidente Figueiredo the action of the 
modeling agents of space arrives in a slower way than in Iranduba and Manacapuru, 
although this municipality and its headquarters are cut by highway BR-174. On the other 
hand, there are other forms of modeling agents that do not necessarily correspond to 
those in the southern portion, but are clear. 
 
KEYWORDS: Metropolization; Modeling Agents; President Figueiredo; Amazonas; 

 

INTRODUÇÃO 

As configurações do meio geográfico ao longo de sua produção apresentam 

seletividades que envolvem a natureza em sua dinâmica e a sociedade em suas 

contradições e dinâmicas. Nesse sentido, o processo de metropolização do espaço, como 

um fato da contemporaneidade da globalização, se compreende no caso da Amazônia 

Ocidental a mesclas de contradições trazidas pela institucionalização jurídica e produção 

de objetos geográficos no contexto da Região Metropolitana de Manaus (RMM) e do 

processo de metropolização do espaço. É a partir desses pressupostos que está pesquisa 

visa o entendimento sobre o processo de metropolização a partir de uma tríade que 

comporta as dimensões políticas, jurídicas e ideológicas na produção do espaço 

contraditória e ao mesmo tempo seletiva, tendo como critérios de analises a produção 

socioespacial nos municípios de Iranduba e Presidente Figueiredo- AM.  

Os agentes Modeladores, segundo Corrêa (2002), articulam-se, produzem e 

reproduzem o espaço urbano. Nesse sentido o entendimento da ação articulada desses 

agentes é importante na medida em que permite a compreensão do tecido socioespacial 

no contexto urbano. De acordo com Corrêa, os agentes modeladores são: proprietários 

dos meios de produção, proprietários fundiários, promotores imobiliários, Estado e grupos 

sociais excluídos. Ainda segundo o autor, “os grandes consumidores do espaço são os 

proprietários industriais e as grandes empresas comerciais”, em virtude da proporção de 

suas atividades, que por sua vez, necessitam de terrenos amplos e baratos que sejam 

favoráveis as atividades de suas empresas. Cada um destes, dentro de seu próprio 

interesse ou articulado ao interesse de outro, conferem expressões espaciais e 

metropolitanas aos lugares.  

No contexto da Região Metropolitana de Manaus – RMM, a ação dos agentes 

modeladores pode ser entendida a partir das ações combinadas ou divergentes, 

permitindo o processo de metropolização do espaço. Como exemplo da ação dos agentes 

e do consequente processo de metropolização podem ser citados a ampliação das 

estruturas típicas da metrópole, bem como a ampliação do setor imobiliário. 
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Essas estruturas metropolitanas, contudo, ocorrem com maior ênfase no sul da 

Região Metropolitana de Manaus, sendo que em sua porção norte, mais precisamente no 

município de Presidente Figueiredo, o processo ainda foi pouco compreendido. Cabe 

ressaltar que essas ações no contexto da RMM são induzidas pelo estado e 

acompanhadas pelo capital privado. Em Presidente Figueiredo as ações dos agentes 

modeladores do espaço chegam de forma mais lenta que em Iranduba e Manacapuru, 

mesmo que este município e sua sede sejam cortados pela rodovia BR-174.  

Por outro lado, há ali outras formas de atuação dos agentes modeladores, que não 

necessariamente correspondem àquelas da porção sul, mas que são nítidas. Nessa 

porção norte da RMM há a heterogeneidade de usos da terra, que vai desde terras 

indígenas (Waimiri-Atroari), até áreas de extração de minérios. Esses usos consolidados 

e existentes antes da institucionalização da RMM em 2007, precisam ser entendidos a 

partir dos novos usos, com a ação dos agentes modeladores do espaço, notadamente o 

Estado e os setores fundiário e imobiliário na indução ao processo de metropolização.  

Assim, no contexto da região metropolitana de Manaus há singularidade naquilo 

que Lima (2014) denomina de “metropolização induzida”. Essa indução, portanto, seria o 

resultado da articulação dos agentes modeladores visto que a RMM, diferentemente das 

regiões metropolitanas clássicas criadas no Brasil em 1973, não possuía, além da 

metrópole Manaus, espaços metropolizados, sendo que isto ocorre depois da 

institucionalização da RMM em maio de 2007. 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

Compreender a ação dos agentes modeladores do espaço no contexto da Região 

Metropolitana de Manaus – RMM, especificamente o município de Presidente Figueiredo, 

na porção norte, é relevante do ponto de vista do urbanismo contemporâneo, uma vez 

que a produção do espaço, é produto da articulação desses agentes.  

Isto pode ser conferido em estudos como o de Santos (2001), Corrêa (2002), 

Sousa (2013) e Lima (2014), que permitem a análise dos agentes modeladores num 

contexto mais amplo e no contexto da RMM. Nesse sentido a pesquisa se justifica por 

revelar o processo de metropolização induzida pela ação dos agentes modeladores do 

espaço.  Sousa (2013), aponta que essas transformações são induzidas pelos novos 

objetos, pelas novas formas no espaço urbano dessas cidades.  

 

Essa indução à metropolização, por sua vez, não ocorre sem os conflitos oriundos 

das contradições inerentes a luta pelo direito a cidade, neste caso, pelo direito à região 

metropolitana. Segundo Sousa (2013), os interesses divergentes e conflitantes dos 

agentes modeladores do espaço, são a causa e consequência desses conflitos. O avanço 

das estruturas produzidas pelo estado bem como do setor imobiliário acaba por conflitar 

com as estruturas preexistentes gerando um choque de espacialidades, denominadas 

também de temporalidades que segundo Santos (2008), são a matriz das espacialidades 

vividas em cada lugar, a forma como cada grupo social produz seu espaço. As formas 

espaciais produzidas pelos moradores mais antigos, cuja característica era de um espaço 
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não metropolizado, passa agora a conviver com espacialidades oriundas da metrópole, 

portanto, com uma traços de um espaço metropolizado.  

Este trabalho justifica-se também pelo entendimento da RMM como uma 

singularidade no contexto das Regiões Metropolitanas Brasileiras, pois em seu contexto 

primeiro houve a institucionalização legal para depois ocorrer, via indução por partes dos 

agentes modeladores, o processo de metropolização do espaço. Há, portanto, a produção 

de uma nova socioespacialidade urbana, na verdade, uma socioespacialidade 

metropolitana. Ressalta-se que a ação dos agentes modeladores não ocorre em toda a 

RMM, pois, é em sua parte sul, em que a articulação e a consequente metropolização 

ocorre de forma mais evidente. Contudo, o entendimento da porção norte, 

especificamente Presidente Figueiredo, o processo ainda é pouco analisado, ainda que ali 

também a ação dos agentes seja uma realidade. Dessa forma, portanto, aponta-se a 

relevância deste trabalho. 

 

ABORDAGEM METODOLÓGICA  

A pesquisa procedeu primeiramente a um levantamento bibliográfico sobre regiões 

metropolitanas e o processo de metropolização do espaço, que visou à construção de um 

arcabouço que permitiu a elaboração de uma análise contextual da singularidade da 

região metropolitana de Manaus a partir da ação dos agentes modeladores do espaço. 

Também foram realizadas pesquisas de campo no município de Presidente Figueiredo – 

AM.  

As pesquisas de campo permitiram a aferição in loco do processo de 

metropolização e da ação combinada e divergente dos agentes modeladores, permitiu 

analisar também os aspectos deste processo, dentre esses aspectos estão à 

infraestrutura produzida pelo estado, o avanço do setor imobiliário, bem como a dinâmica 

dos estabelecimentos industriais, comerciais, de serviços e a espacialização dos grupos 

sociais excluídos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

A Região Metropolitana de Manaus possui a heterogeneidade espacial que 

corresponde ao seu gigantismo territorial. Lima (2014) apresenta três segmentos 

socioespaciais de análise na região metropolitana de Manaus. Para ele, os três 

segmentos são:  
1) o da margem direita do Rio Negro, que passa pelas transformações 
socioespaciais mais rápidas e evidentes, especialmente após a inauguração da 
Ponte Rio Negro, que liga Manaus ao município de Iranduba; 2) o da várzea, cuja 
maior expressão está no núcleo urbano de Careiro da Várzea, onde o processo de 
metropolização, a despeito de como Iranduba estar próximo à metrópole, não 
chegou, justamente, pelas condições de se constituir várzea, estando, dessa 
forma, sujeito às inundações sazonais, ou seja, há um tempo cíclico e ecológico 
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ainda que não se possa afirmar que este tempo predomine ali de forma absoluta; 
3) o segmento espacial rodofluvial, contíguo à metrópole por meio de rodovias, 
mas também por rios, excetuando-se, neste caso, os núcleos urbanos de 
Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva, cuja relação com os rios não é de 
articulação com Manaus via ir e vir, de transporte, mas de uma relação econômica 
vinculada às atividades de lazer e turismo.  

Conforme a citação Iranduba e Presidente Figueiredo se encontram em realidades 

distintas no contexto da RMM. Iranduba no segmento da margem direita apresenta as 

condições necessárias à expansão da metrópole, especialmente com o rompimento da 

descontinuidade espacial da ponte. Já Presidente Figueiredo encontra-se naquilo que o 

autor denomina de segmento espacial rodofluvial, embora deva-se considerar que o rio 

neste município não possua as funções tradicionais de acesso, navegação e transporte, 

pois sendo um rio pequeno e encachoeirado, pelo menos no trecho do núcleo sede como 

é o caso do rio Urubuí, não permite esta realidade. Há ali, contudo, a apropriação deste 

rio para atividades turísticas e de lazer. Segundo Lima (2014), Presidente Figueiredo teve 

sua história fortemente vinculada à extração de minérios, mas sua espacialidade se 

vincula mais às atrações turísticas. (...) neste município o processo de metropolização 

está em uma fase discursiva.  

 
Figura 01 – Mapa do município de Presidente Figueiredo na RMM. 

Fonte: Lima, 2014 
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Localizado a partir do Km 99 (rio Urubu) ao km 250 (rio Alalaú) da Rodovia BR-174, 

que liga Manaus a Caracaraí e Boa Vista - RR, com área total de 24.781 Km2, o 

Município de Presidente Figueiredo está situado ao norte de Manaus, porção NW do 

Estado do Amazonas.  

Presidente Figueiredo se constitui no município de mais fácil acesso e maior 

volume de visitantes por ano, entre os demais do Estado. A despeito das vantagens que 

oferece o município, certamente é um dos que apresentam maior potencial na área de 

turismo. Presidente Figueiredo, pela sua condição geográfica e de seus recursos naturais 

(cachoeiras, corredeiras, cavernas, floresta tropical equatorial nativa, lago da Usina 

Hidrelétrica de Balbina etc.), apresenta condições favoráveis para o exercício de 

atividades turísticas e de comércio diversificadas. Estes aspectos que historicamente 

transformaram o município num referencial de turismo, comércio e serviços, vêm sofrendo 

alterações em sua dinâmica, visto que com a institucionalização da RMM e a construção 

da ponte Rio Negro, houve um fluxo maior de pessoas e a consequente ampliação da 

busca pelos serviços ali oferecidos.  

A descontinuidade espacial ao ser rompida possibilitou os fluxos constantes e 

ininterruptos de pessoas e mercadorias entre Manaus e Iranduba. A menor distância em 

relação à metrópole também constitui fator de atração de Iranduba frente a Presidente 

Figueiredo. Quanto a isto, Lima (2014) sustenta que: 

A busca pelos balneários de Urubuí em Presidente Figueiredo e no Rio Preto da 
Eva tem sofrido a concorrência dos balneários estabelecidos em Iranduba, 
Manacapuru e Novo Airão, pois a ponte constituiu uma novidade e antigos 
balneários localizados na AM-070foram revitalizados, captando parte dos 
manauenses que antes buscavam os dois municípios contíguos ao norte, sem ter 
que atravessar o rio Negro por meio da balsa, com horários controlados e tendo 
que enfrentar filas no retorno à metrópole (p. 248).  
 

A construção da ponte nesse caso gerou a busca pela novidade segundo o autor, 

revelando um processo de seletividade espacial no que se refere aos serviços. O mesmo 

autor vai sustentar ainda que:  

Alguns estabelecimentos, especialmente vinculados ao oferecimento de serviços 

como café da manhã, que antes operavam em Rio Preto da Eva, passaram 

também a operar em Iranduba após a inauguração da ponte, reforçando o efeito-

ponte. Todavia, não se pode ainda sustentar que isso significou a transferência de 

investimentos significativos ou a decadência das atividades turísticas e de finais 

de semana nos dois municípios contíguos à metrópole, mas o acirramento pelo 

oferecimento desses serviços entre estes e os municípios da porção sul da RMM, 

da margem direita do Rio Negro, que antes eram descontínuos à Manaus. Nisto 

fica clara a dimensão política de institucionalização da RMM e suas 

consequências na produção do espaço, na dinâmica econômica dos lugares, no 

rompimento de práticas de deslocamentos a partir da metrópole, nos negócios 

cotidianos em Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva, que agora disputam com 

Iranduba, Manacapuru e Novo Airão o destino do lazer dos moradores da 

metrópole. (IDEM, p.248) 
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Ha, portanto, uma velada disputa territorial pela oferta de serviços entre Presidente 

Figueiredo, ao norte, e Iranduba, ao sul, configurando o aparecimento de questões 

vinculadas a estas disputas que antes não eram existentes, ou pelo menos não tão 

veladas. Desse modo, pode-se observar que o processo de metropolização do espaço na 

RMM não ocorre em todos os lugares, com a construção da ponte é evidente que o 

processo foi induzido para o município de Iranduba que fica distante da metrópole 25km. 

 

PRESIDENTE FIGUEIREDO  

 

Presidente Figueiredo é um município da Região Metropolitana de Manaus, 

localizado em sua parte norte, possuindo em seu território expressiva heterogeneidade no 

que se refere ao processo de ocupação. Ali está a reserva indígena Waimiri-Atroari, por 

onde passa um importante trecho da rodovia BR-174, que liga Manaus a Boa Vista e a 

partir desta se pode adentrar o território venezuelano. Há também a extração de minérios, 

por meio da Mineração Taboca, possuindo também uma vila chamada de Pitinga, que 

reúne os trabalhadores da empresa. A Vila de Pitinga fica localizada a 300km de Manaus, 

possui reservas de cassiterita e columbita, entre outros produtos oriundos desses 

minérios estão o estanho, o chumbo e a liga de ferro, são produzidos pela empresa de 

mineração Taboca desde os anos de 1980. A sede do município é cortada ao meio pela 

BR-319, distando 107 quilômetros da metrópole Manaus em sentido norte.  

A criação do município ocorreu no ano de 1981, por meio da Emenda 

Constitucional n. 12, com territórios desmembrados dos municípios de Novo Airão, 

Itapiranga, Silves e Urucará. O município de Presidente Figueiredo é produto de uma 

estratégia que está relacionada a inserção da Amazônia no âmbito do capitalismo 

internacional, desta forma, Oliveira (2000), destaca que, “a criação de novos municípios 

não pode ser entendida apenas como uma determinação política.” O autor vai afirmar 

ainda que “no caso especifico de Presidente Figueiredo tem de ser considerada numa 

totalidade que inclui o processo de desenvolvimento recente para a Amazônia.” Oliveira 

(2000), destaca que: 

 

a criação deste município finca-se numa estratégia cujas dimensões 
ultrapassam um projeto local, configurando-se num plano do poder 
nacional que tem como objetivo garantir os interesses de empresas 
públicas e privadas na região. (Oliveira, 2000, p.80) 

A toponímia homenageia o primeiro presidente da província do Amazonas, João 

Batista de Figueiredo Tenreiro Aranha, embora há quem questione que também seria 

uma forma de homenagear o então presidente João Batista de Oliveira Figueiredo, o 

último dos generais presidentes do Regime Militar.  



Anais do Encontro Internacional Cidade, Contemporaneidade e Morfologia Urbana 2018.

 

493 
 

O município é conhecido por apresentar importantes objetos geográficos que são 

apropriados como elementos turísticos, principalmente as cachoeiras e cavernas, o que 

tonou possível o estabelecimento de certa dinâmica comercial ali. Também constitui 

passagem e parada obrigatória no trajeto entre a metrópole Manaus e a cidade de Boa 

Vista, capital do estado de Roraima, além de ser denominada pelo Plano Diretor Integrado 

da Região Metropolitana de Manaus como uma cidade-portal do Caribe, por interagir com 

Boa Vista – RR, e cidades da Guiana e Venezuela. Cidades-Portais são guardiãs da 

causa e função metropolitana em cada vórtice da metrópole.  

A inserção de Presidente Figueiredo na Região Metropolitana de Manaus se deu 

por meio do critério de limite e contiguidade espacial, fazendo parte da porção norte da 

região metropolitana. Presidente Figueiredo, Itacoatiara e Rio Preto da Eva são os três 

municípios que fazem parte da RMM que são contíguos e ligados a ela por rodovias e 

diferentemente dos demais municípios não mantem relações com grandes rios.  

De acordo com Lima (2014), Presidente Figueiredo “faz parte de uma realidade 

socioespacial que a difere da tradicional relação das cidades amazônicas com os rios, ela 

não pertence a rede dendrítica pois a estrada é a sua possibilidade de ir e vir conectando 

a metrópole e as demais cidades.” Mas isto não significa que o rio esteja ausente dela, a 

cidade é cortada pelo Rio Urubuí, porém, para padrões amazônicos, cujo os rios são 

grandiosos, este é de pequenas dimensões, sendo útil apenas para atividades turísticas. 

 

AS PORÇÕES NORTE E SUL DA RMM: CONTIGUIDADES E DIFERENÇAS  

 

A porção sul da RMM, especialmente após a construção da Ponte Rio Negro (hoje 

ponte Jornalista Phelipe Daou) passou por significativas transformações socioespaciais, 

com duplicação da rodovia AM-070, o estabelecimento de residenciais e áreas de venda 

de terrenos entre Manaus, Iranduba e Manacapuru, a ampliação do comercio e dos 

serviços, especialmente nas margens da rodovia, bem como equipamentos de consumo 

coletivo estabelecidos pelo Estado. Há ainda ali uma área delimitada para a construção 

da Cidade Universitária da Universidade do estado do Amazonas (UEA). Dessa forma, se 

percebe a dinamização da parte sul da RMM, onde nitidamente ocorre o processo de 

metropolização do espaço.  

No que se refere a parte norte da RMM, onde está Presidente Figueiredo, não se 

constatam ainda as dinâmicas existentes na parte sul. O que se percebe é a ocorrência 

de transferência de empreendimentos que migraram para o município de Iranduba, no sul. 

A dinâmica comercial do município está voltada especialmente para o turismo e o lazer de 

fins de semana.  

Presidente Figueiredo não apresenta as mudanças oriundas do processo de 
metropolização induzida como Iranduba e Manacapuru na parte sul da RMM. Ali o 
cotidiano permanece com a dinâmica que já tinha antes da institucionalização 
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metropolitana. O processo de metropolização ainda está em fase discursiva, ao contrário 
do que está acontecendo na parte sul da RMM, com a ação dos agentes modeladores do 
espaço, em ação conjunta com o capital privado.  

Portanto, entende-se que o discurso do metropolitano e o conteúdo de seu plano 

diretor não contemplam integralmente toda a RM, mesmo que conste no plano diretor 

planos de investimento na área de turismo da cidade, com a intensificação do setor 

imobiliário na área Sul e quase nenhuma mudança no Norte. A ubiquidade do discurso 

metropolitano existe para espaços seletivos, com a valorização das terras em áreas mais 

próximas à metrópole e a ela agora contiguas pela ponte que atravessa o rio Negro. 

Presidente Figueiredo também está contigua à metrópole por meio da rodovia BR-174, 

mas neste caso a distância acaba por influenciar o processo de metropolização, que para 

o norte, como já afirmado, é mínimo ou inexistente.  

Lima (2014) estabelece o conceito de Longe-Perto para explicar o discurso da 

metropolização induzida no contexto da RMM. Segundo o autor trata-se da:  

[...] dimensão ideológica do longe-perto, da inserção num espaço cuja natureza, 
principalmente por meio dessa apologia ao verde, proporciona as tão almejadas 
amenidades, longe da metrópole, mas perto das comodidades que essa metrópole 
pode oferecer. (2014, p. 197).  

 

Dessa forma o espaço geográfico traz o emaranhado que envolve o político, o 

jurídico e o ideológico, segundo apontado pelo autor já citado, formando espaços 

seletivos de acordo com os interesses e dinâmicas do capital. A produção do espaço é 

seletiva em alguns lugares da RMM, quando estes apresentam atrativos para as ações 

dos agentes juntamente com o capital privado, é o que vem ocorrendo na margem direita 

do Rio Negro, nos municípios de Iranduba e Manacapuru, a ação dos promotores 

imobiliários, agente modelador do espaço. Nos demais municípios que estão inseridos na 

Região Metropolitana de Manaus, o processo de metropolização fica em fase discursiva, 

como é o caso do município de Presidente Figueiredo, e em algumas áreas, como as de 

várzea, o processo dificilmente chegará, por consequência das enchentes e vazantes 

sazonais, como exemplo disto tem-se o município de Careiro da Várzea. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

As análises referentes ao processo de metropolização no âmbito da Região 

Metropolitana de Manaus – RMM são mais enfáticas em sua porção sul, ou seja, os 

municípios de Iranduba e Manacapuru, ligados por continuidade à metrópole por meio da 

rodovia AM070. Por outro lado, a porção norte da RMM, ou o município de Presidente 

Figueiredo, ainda carece de substanciais reflexões referentes ao processo de 

metropolização do espaço.  

Este trabalho contribuiu para o estudo comparativo entre as porções norte e sul da 

RMM, uma vez que ambas estão diretamente articuladas a metrópole Manaus por meio 
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de rodovias. Ao analisar a RMM é possível perceber que a mesma dinâmica de 

metropolização que ocorre em Iranduba não ocorre em Presidente Figueiredo, revelando 

a seletividade na disposição territorial dos empreendimentos e sua consequente 

expressão espacial no âmbito de uma mesma região metropolitana com dimensões 

superlativas como a de Manaus.  

A ação dos agentes modeladores do espaço na RMM, como pode ser constatado 

na pesquisa, ocorre com maior destaque na porção sul, porém, na porção norte a ação 

dos agentes não ocorre da mesma maneira, essas ações induzidas pelo estado 

acompanhada do capital privado chegam de forma mais lenta, mesmo que o município 

em questão seja cortado pela rodovia BR-174, no entanto, existem outras formas de 

atuação dos agentes na porção norte, que diferem das que ocorre na porção sul, mas que 

são visíveis, como a diversidade do usos de terra que vai desde terras indígenas (Waimiri- 

Atroari), até áreas de extração de minérios.  

Por fim, os municípios de Iranduba e Manacapuru situados na porção sul e 

Presidente Figueiredo localizado na porção norte, estão em realidades dessemelhantes 

na conjuntura da Região Metropolitana de Manaus – RMM, Iranduba e Manacapuru a 

margem direita denota as condições necessárias para que a metrópole possa expandir-

se, especialmente após a construção da Ponte Jornalista Phelipe Daou, por outro lado, 

Presidente Figueiredo apresenta condições favoráveis para o exercícios de atividades 

turísticas e de lazer, prática já existente antes mesmo da institucionalização da RMM. 
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ÁREA TEMÁTICA: 

(X) 1.Morfologia Urbana ( ) 2.Cartografia Urbana ( ) 3.Teoria Urbana ( ) 4.Mulher e cidade 

RESUMO: 

O crescimento urbano quando construído de forma não planejada pode provocar mudanças 
climáticas locais e globais. As Ilhas de Calor urbano (ICU), hoje observadas em praticamente 
todas as metrópoles do mundo, são exemplo deste fenômeno. O diagnóstico das ICU tem se 
mostrado um instrumento importante para a gestão do espaço urbano, pois pode oferecer 
subsídios para planejar cidades mais confortáveis termicamente. O objetivo deste estudo é 
analisar a influência da estrutura urbana na formação de microclimas. Dois métodos foram 
utilizados para a coleta de temperaturas: transecto móvel e pontos fixos. Foram medidos os 
Ângulos e os Fatores de Visão do Céu (AVC e FVC) para todos os pontos de medição. O AVC 
apresentou a maior correlação inversa com as temperaturas, sendo um índice que auxilia por ser 
de rápida observação através da volumetria urbana. Foi detectada uma ICU de intensidade de até 
6,7°C, valor aproximado a de grandes cidades como Tóquio e Lisboa. O planejamento urbano das 
cidades deve levar em consideração a necessidade de regularizar a volumetria das edificações de 
forma a manter um FVC e AVC satisfatório para que as trocas naturais de temperaturas sejam 
mais eficientes. 
 

PALAVRAS-CHAVE: ilha de calor urbano; conforto térmico; clima urbano. 

 

ABSTRACT: 
Urban growth when built in an unplanned manner can lead to local and global climate change. The 
Islands of Urban Heat (IUH), nowadays observed in practically all the metropolises of the world, 
are an example of this phenomenon. The IUH diagnosis has shown to be an important instrument 
for the management of the urban space, since it can offer subsidies to plan cities more thermally 
comfortable. The objective of this study is to analyze the influence of the urban structure on the 
formation of microclimates. Two methods were used for the collection of temperatures: mobile 
transect and fixed points. Angles and Sky Vision Factors (H/W and SVF) were measured for all 
measurement points. The H/W presented the highest inverse correlation with the temperatures, 
being an index that assists by being of quick observation through the urban volumetry. An IUH of 
up to 6.7 ° C was detected, which is approximate to that of large cities such as Tokyo and Lisbon. 
Urban planning of cities should take into account the need to maintain the volumetry of buildings in 
order to maintain adequate SVF and H/W to have more efficient natural temperature changes. 
 

KEYWORDS: urban heat island; thermal comfort; urban climate.   
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INTRODUÇÃO 

Estudar a Ecologia Urbana é cada vez mais relevante, considerando que a urbanização é 

a segunda tendência demográfica dominante do nosso tempo, depois apenas do 

crescimento populacional, e que mais da metade dos seres humanos estão vivendo em 

cidades, fazendo destes uma espécie urbana (BROWN, 2008). As influências antrópicas 

são mais claras no meio urbano, onde quase não há florestas e matas nativas naturais e a 

fauna e flora restantes tiveram que se adaptar ao novo ecossistema mais árido, poluído e 

com competições que não estavam acostumadas com espécies exóticas. E, entre 2000 e 

2050, a população mundial ainda deverá aumentar em 3 bilhões e quase todo 

crescimento será nas cidades, principalmente em países em desenvolvimento, com 

grande parte ocorrendo de forma desordenada e sem planejamento, como as “favelas” 

brasileiras (BROWN, 2008). A tendência é o crescimento deste modelo de ocupação 

humana, tornando-se importante a preocupação com a qualidade ambiental minimizando 

os impactos do uso excessivo dos recursos e manutenção da qualidade de vida dos 

habitantes. Monteiro (2015) acredita que se deve acreditar em uma conscientização, visto 

que não é realista imaginar o ser humano suspender o crescimento urbano, 

industrialização e o fluxo de veículos para assegurar um “hipotético equilíbrio ecológico”.  

O crescimento urbano desenfreado e de forma não planejada afeta a vida animal e 

vegetal, a qualidade do ar, da água e solo, além de provocar mudanças climáticas de 

forma local e global. As Ilhas de Calor Urbano (ICU) são o exemplo mais evidente de 

modificações climáticas inadvertidamente provocadas pelo homem, tendo sido 

observadas em praticamente todas as metrópoles do mundo (LOPES, 2008). “O clima 

urbano é um sistema complexo, singular à cidade. Lugar de profundas alterações nos 

parâmetros atmosféricos, abrangendo circulação, turbulência e dispersão do ar, albedo e 

estocagem de calor, evotranspiração e balanço de energia na superfície” (TAHA, 1997; 

ARNFIELD, 2003; KANDA, 2006 apud LUCENA et al., 2012) E a ICU é a principal 

manifestação do clima urbano e um dos principais problemas ambientais do século XXI 

(RIZWAN et al., 2008 apud LUCENA et al., 2012). 

 As ilhas urbanas de calor são um produto do clima urbano e uma modalidade de 
mudanças climáticas, que, causadas por fatores humanos e geradas em escala 
local, precisam de investigação para sua detecção e compreensão. Essa 
fenomenologia ambiental urbana, a ilha de calor, está associada à mudança na 
cobertura da superfície (urbana), que determina padrões bem mais complexos no 
balanço de energia, e, portanto, seus resultados precisam ser incorporados aos 
modelos de mudanças climáticas. (LUCENA et al., 2012) 

Portanto, o diagnóstico das ICU tem se mostrado um instrumento importante para a 

gestão do espaço urbano, na medida em que a espacialização das diferenças das 

temperaturas intraurbanas e rurais próximas pode oferecer subsídios para amenizar a 

magnitude de tais ilhas de calor (AMORIM et al., 2015). 

As Ilhas de calor possuem diversas consequências negativas: plantas e animais mais 

sensíveis às mudanças de temperatura podem encarar o ambiente como inóspito, 

facilitando a emigração ou mesmo sua própria morte, podendo ocorrer também a 
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destruição de habitats e ainda criação ou aumento de pragas. Brown (2008) coloca que a 

alteração de habitat por aumento de temperaturas, poluição química ou por introdução de 

espécies exóticas pode destruir tanto espécies animais como vegetais. E esta perda de 

espécies é um enfraquecimento na teia da vida e, de acordo com Brown (2008), se 

continuar poderá criar grandes lacunas, levando a mudanças irreversíveis no ecossistema 

terrestre. 

A saúde humana também sofre com o aumento das temperaturas, pois a exposição de 

poluição das ruas é geralmente maior em locais afetados pelas ilhas de calor. Brown 

(2008) cita que a poluição do ar por veículos tem se tornado um dos maiores problemas 

de saúde em centenas de cidades. Há também o aumento da utilização de ar 

condicionado no verão, necessitando de equipamentos maiores e por consequência mais 

eletricidade e menos eficiência do uso dos recursos energéticos, aumentando os custos, 

as emissões de gases de efeito estufa e gerando ainda mais poluição (YCON, 2017). 

O clima urbano é um sistema dinâmico adaptativo. Uma maior compreensão dos 

processos naturais e suas interações pode ajudar nos estudos do modelo ecológico das 

metrópoles, o que facilitaria o reconhecimento dos processos vitais e suas 

interdependências, aspectos que são ignorados atualmente (MONTEIRO, 2015). 

A ilha de calor urbana é um fenômeno característico de todas as cidades e metrópoles, 

entretanto, a sua distribuição e intensidade é proporcional ao tamanho da cidade e de sua 

população, sendo mais intensa durante os dias da semana, quando as atividades urbanas 

são máximas, e mínima no final da semana. Ela varia também com o tipo de uso e 

ocupação do solo, com a situação geográfica, além da hora do dia e da estação do ano, 

sendo mais expressiva em condições de céu claro e vento calmo, e na estação seca, 

onde os efeitos que amenizam a umidade são reduzidos (LANDSBERG,1981 apud 

COSTA; MATTOS, 1998) 

Sabe-se que a ilha de calor urbana não resulta da ação de um simples fator, e sim, da 

interação de muitas características da atmosfera urbana. Incluídos dentre essas 

características que são possíveis causas do clima urbano, tem-se: a alta capacidade 

calorífica dos materiais de construção; a redução da área de superfícies de 

evapotranspiração; a retenção de radiação de ondas longas devido ao aumento da 

poluição atmosférica, dentre outras (OKE, 1975 apud COSTA; MATTOS, 1998). Quando 

as áreas urbanas perdem a superfície terrestre e a vegetação natural, o calor não pode 

mais ser facilmente dissipado. Dessa forma, altos edifícios, concreto e vias de asfalto 

contribuem para o efeito de aquecimento. Além disso, temos o calor residual do uso de 

energia como outra fonte adicional. Outros fatores contribuintes incluem clima local, 

mudanças sazonais, hora do dia e localização geográfica. 

O objeto deste estudo é a Ilha de São Vicente, localizada na Região Metropolitana da 

Baixada Santista (RMBS) e composta pelas partes insulares de dois municípios paulistas: 

Santos e São Vicente. É uma área caracterizada pela intensa urbanização do seu 

território, pela alta densidade demográfica, por abrigar um maciço de morros, por conter 

remanescentes de manguezais e de floresta e por ser servida por diversas nascentes e 
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cursos d’água (PÓLIS, 2013). A área da Ilha ocupada pelo município de Santos é 

equivalente a 39,4 km² do total de 271 km² (IBGE, 2010), estando o restante, 231,6 km² 

situado na parte continental do município. São Vicente ocupa uma porção de 18 km² na 

Ilha de São Vicente, de um total de 148, km² (AMORIM; OLIVEIRA, 2007). 

Atualmente moram na ilha aproximadamente 700 mil habitantes. De acordo com o IBGE 

(2010), o município de Santos contava com 419.400 habitantes, sendo que se verificou 

quase sua totalidade, 99,93%, vivendo na área insular e o restante na área continental. 

Quanto à porção da ilha ocupada por São Vicente estimam-se 291.431 pessoas apenas 

na área insular do município (PÓLIS, 2013). 

A Ilha apresenta a característica peculiar de cidades litorâneas que é a intensa 

verticalização na região das orlas devido ao incentivo turístico que acaba mudando o fluxo 

de ventos com este “paredão” de edificações. No jornal santista A Tribuna, edição de 2 de 

setembro de 2011, página C-4 (NOVO MILÊNIO, 2012) Santos é indicada como a cidade 

com maior índice de verticalização em 2011 (63%), seguida de outra cidade litorânea 

Balneário Camboriú (57%). O índice de verticalização equivale ao percentual de imóveis 

do tipo apartamento sobre o total de imóveis ocupados. No Brasil, este índice é de 11%. A 

região mais verticalizada é a Sudeste, com um índice de 14%. Monteiro (2015) explana 

que em uma topografia plana, como a maior parte da Ilha, as diferenças de volume de 

edificações assumem o papel de criadoras das variedades topográficas. E Oke (1981 

apud CHEN et al., 2012) explica que a geometria urbana tem uma influência complexa no 

microclima do meio urbano, e que o efeito mais importante é das edificações que 

obstruem o céu aberto e retardam o resfriamento das superfícies durante noites limpas e 

calmas, resultando no fenômeno das Ilhas de Calor Urbano (ICU). E por trás deste 

“paredão”, não há nenhum ponto de amenização de temperatura além da diminuição da 

altura das edificações. A Ilha só possui áreas verdes de grande porte nas encostas dos 

morros centrais. Então, além de ser um centro urbano muito verticalizado, com atividades 

intensas de porto e indústrias com tráfego pesado principalmente de caminhões e navios, 

há poucas áreas verdes e permeáveis por toda a Ilha. 

Este estudo se propôs a analisar a estrutura física da Ilha de São Vicente no litoral 

paulista e suas complexidades naturais e urbanas, que podem criar microclimas 

indesejáveis do ponto de vista do conforto térmico. Além de criar ferramentas para 

melhoria da condição climática que possa propiciar conforto térmico para população 

humana, e ainda contribuir na preservação da biodiversidade do ecossistema urbano. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Definição dos pontos das medições 

Para a realização do presente estudo na Ilha de São Vicente, foram escolhidas duas 

metodologias de medições térmicas. A primeira é por transecto móvel, definido por 

Gartland (2010) como uma maneira econômica de estudar manchas de calor e que 

implica em percorrer um trajeto predeterminado, parando em pontos representativos para 

obter medidas, utilizando um termômetro. Os métodos de transporte podem variar, sendo 
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aconselhado para grandes áreas utilizar automóvel ou transporte público. A segunda 

metodologia adotada foi por medições em pontos fixos por voluntários munidos com 

termômetros idênticos ao do transecto e sempre nos mesmos dias e horários das suas 

coletas, para dar maior cobertura da área estudada. 

 
Tabela 01: Caracterização dos pontos das coletas, sendo do ponto 1 ao 15 no transecto móvel, do 16 ao 21 

em pontos fixos medidos por voluntários e o ponto 22 é a medição oficial da Base Aérea de Santos 

verificada online no mesmo momento das coletas por uma voluntária. 

Decidiu-se então realizar a coleta das temperaturas com a utilização de automóvel para a 

mobilidade entre os pontos no transecto móvel no menor tempo possível, seguindo a 

metodologia de Amorim et al. (2015) de utilizar termômetros digitais acoplados a uma 

haste de madeira com 1,5 m de comprimento na lateral do veículo para distanciamento do 

leito carroçável (fonte de calor). Os pontos de paradas para medição foram nos arredores 

das estações de VLT operantes, resultando em quinze pontos de parada para este 

transecto móvel e todo o trajeto foi realizado em menos de cinquenta minutos, cumprindo 

um quesito importante de acordo com Amorim et al. (2015) para que não ocorram 

diferenças de temperatura devido a mudanças naturais do passar das horas. 

Buscou-se então voluntários que estivessem disponíveis nos dias e horários previstos 

para a medição em pontos fixos espalhados pela Ilha. Desta forma se atingiu o número de 

seis voluntários medindo as temperaturas nos pontos fixos (pontos 16 a 21), consulta 

online no horário das medições ao clima oficial de Santos da Base Aérea de Santos 

(ponto 22) e a pesquisadora e um voluntário realizando o transecto móvel (pontos 1 a 15), 

configurando finalmente o parâmetro de coleta de temperaturas abrangendo a Ilha de São 

Vicente para este estudo (tabela 01). 

Nº do Ponto Descrição/Endereço coordenadas altitude (m)

Ponto 1 Estação VLT - Terminal Barreiros -23.96076, -46.40942 11

Ponto 2 Estação VLT - Mascarenhas -23.96168, -46.39798 9

Ponto 3 Estação VLT - São Vicente -23.96264, -46.38799 13

Ponto 4 Estação VLT - Emmerich -23.9646, -46.38091 9

Ponto 5 Estação VLT - Nossa Sra. Das Graças -23.96622, -46.37652 9

Ponto 6 Estação VLT - José Monteiro -23.96826, -46.37083 12

Ponto 7 Orla da praia - Teleférico -23.97015, -46.36637 8

Ponto 8 Orla da praia - Posto BR -23.96879, -46.35907 6

Ponto 9 Sabesp/Orquidário -23.96687, -46.35059 13

Ponto 10 Av. Glicério com Canal 1 -23.96434, -46.3458 8

Ponto 11 Estação VLT - Bernardino de Campos -23.96178, -46.33873 8

Ponto 12 Estação VLT - Ana Costa -23.95956, -46.33274 9

Ponto 13 Estação VLT - Washington Luis -23.95788, -46.32836 12

Ponto 14 Estação VLT - Conselheiro Nébias -23.95777, -46.32326 8

Ponto 15 Porto - Canal 4 -23.96094, -46.30759 5

Ponto 16 Rua Lima Machado 526 - Centro, São Vicente -23.96689, -46.39478 9

Ponto 17 Rua Carlos Alberto Silva, 16 -  Bom Retiro, Santos -23.93663, -46.37588 6

Ponto 18 Rua Adílson Bulo, 346 - Morro Nova Cintra, Santos -23.95129, -46.35763 109

Ponto 19 Rua Bittencourt, 141 - Centro, Santos -23.93864, -46.32402 9

Ponto 20 Rua Bolívar com Av. Siqueira Campos -23.96925, -46.32013 11

Ponto 21 Av. Gen. San Martin, 132 - Ponta da Praia, Santos -23.98502, -46.30007 9

Ponto 22 Base Aérea de Santos -23.9282, -46.30269 5

Caracterização dos pontos de coleta
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Levantamento dos dados de temperatura 

Os seis pontos fixos foram medidos por voluntários e cada um teve um termômetro 

fornecido pela pesquisadora e foram devidamente instruídos da utilização do termômetro 

com sensor a um metro e meio de altura do piso, conforme Nascimento (2015), e dos dias 

e hora das medições. A medição dos pontos foi sempre realizada na calçada no ponto 

definido entre a pesquisadora e o voluntário (coordenadas na tabela 01) e enviada em 

tempo real para a pesquisadora nos mesmos horários e dias da medição no transecto 

móvel. 

As medições em pontos fixos e no transecto móvel foram então realizadas no total com 

sete termômetros digitais da marca Brasiterm fornecidos pela pesquisadora para todos os 

voluntários, com teste de funcionamento e controle de calibração dos termômetros 

previamente realizado pela pesquisadora. A escolha por um termômetro digital foi em fase 

prévia a escolha dos voluntários, e considerando-se que entre eles poderiam haver 

pessoas de qualquer idade e nível de escolaridade, o leitor em formato digital facilita a 

leitura da temperatura mesmo para os mais leigos. 

O período definido para campanha de campo foi no período de inverno, por ser o período 

de maior identificação da diferenciação das ilhas de calor por diversos pesquisadores 

(GARTLAND, 2010) e sempre no horário das 21 horas que é adequado para este tipo de 

registro, uma vez que as temperaturas não experimentam naturalmente mudanças 

rápidas (AMORIM et al., 2015). Lopes (2008) indica que a intensidade máxima da ICU 

cresce rapidamente a seguir do pôr-do-sol, atingindo o seu máximo entre 3 a 5 horas 

depois. Este padrão térmico ocorre geralmente em condições de céu limpo e vento fraco, 

de forma que estas condições são mais favoráveis à diferenciação dos microclimas da 

cidade. 

Para evitar discrepâncias de frentes de frio ou calor e efeito da chuva, e para garantir a 

presença de todos os sete voluntários nos dias e horários exatos da medida, foram 

escolhidas sete sextas-feiras, sendo a sexta-feira central na mesma semana do solstício 

de inverno. Desta forma, as datas definidas foram: 2, 9, 16, 23 e 30 de junho, 7 e 14 de 

julho do ano 2017. Em todas as datas de medições o céu estava limpo, sem chuva e com 

ventos fracos de direção sudeste ou sudoeste, que são mais amenos na interferência de 

calor. 

Cálculo do Ângulo de Visão do Céu (AVC) e do Fator de Visão do Céu (FVC) e 

análise do Fator de Arborização (FArb) nos pontos de medição 

Para realizar a medição métrica das vias e alturas dos edifícios, assim como das 

fotografias do céu e observação da arborização, foi realizada uma avaliação visual com 

fotografias e equipamentos de medição durante o dia, passando por todos os pontos do 

transecto móvel como nos locais determinados para as medições fixas. Para os cálculos 

de fator e ângulo de visão do céu, foi adaptada a metodologia de Nascimento (2015) que 

indica que a geometria urbana pode ser determinada tanto pela relação entre a altura e a 
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largura da via, que gera o ângulo de visão do céu (AVC), como pelo fator de visão do céu 

(FVC). 

O FVC é uma estimativa da área visível do céu a partir de um ponto de observação da 

malha urbana e uma forma de verificar as Ilhas de Calor Urbano, pois o resfriamento das 

superfícies terrestres é inversamente proporcional à área de céu visível para um ponto 

nessa superfície (OKE, 1982 apud NASCIMENTO, 2015). Oke detalha o FVC como uma 

relação geométrica entre a Terra e o céu, sendo este um elemento essencial no balanço 

de energia por normalmente apresentar sua temperatura inferior à da superfície terrestre. 

Em termos geométricos, qualquer edificação pertencente ao plano do observador 

posicionado na camada intra-urbana representa uma obstrução à visão do céu. A 

projeção dessa edificação na abóbada celeste é a fração do céu por ela obstruída para o 

observador (ou ainda, representa a parte obstruída do fluxo de radiação, que deixa o 

observador, em direção ao céu). Seu valor numérico é sempre menor que a unidade, pois 

dificilmente se encontram regiões urbanas que não apresentem nenhuma obstrução do 

horizonte (situação para a qual seu valor seria a unidade). Este fator é um indicador muito 

utilizado para descrever a geometria urbana e é denominado internacionalmente como 

Sky View Factor ou SVF (CHEN et al., 2012). 

Foram fotografados todos os pontos na câmera LG 360 em fotografias em formato olho de 

peixe para o cálculo do FVC usando o software Autodesk AutoCAD 2017 para calcular a 

área livre de céu. No FVC o resultado pode variar de 0 a 1, sendo 0: nenhuma 

porcentagem de visão do céu, e 1: cem por cento de visão do céu.  

Para medir a largura das vias e alturas dos edifícios para o cálculo do Ângulo de Visão do 

Céu (AVC), foi utilizada uma trena laser BOSCH de 50 metros e confirmações das 

medidas no site do Google Earth com a ferramenta régua. Para desenho dos perfis dos 

pontos de medição e do valor do AVC, foi utilizado novamente o software Autodesk 

AutoCAD 2017. No AVC o resultado pode variar de 0° a 180°, sendo o resultado máximo 

quando não há edificações próximas o suficiente para formar um ângulo, formando uma 

linha reta. Como exemplo, são considerados AVC aproximadamente igual a 180° locais 

em áreas abertas, rurais, parques, praias sem edificações próximas, etc. 

O Fator de Arborização (FArb) foi definido pela pesquisadora como mais um item de 

comparação dos resultados, em que se considerou três possibilidades de resultado 

através de observação: 0 quando não há nenhuma vegetação, 1 quando há presença de 

arbusto e 2 quando há presença de árvore nos pontos de medição. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na tabela 02 a seguir fica bem clara a grande diferença que o P22 (Base aérea de 

Santos) possui em relação aos demais pontos da Ilha. Esta diferenciação pode ter 

ocorrido pela influência da área urbana, pois o P22 se encontra em um aeroporto em área 

de matas, podendo ser considerado zona rural. E também pela possível diferenciação de 

temperatura ocorrida por diferentes metodologia e instrumento de medição, sendo 

utilizada neste estudo mais como uma referência. 
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Figura 01: Gráfico das temperaturas máximas, mínimas e suas médias por ponto de coleta resultado de 
todos as 7 datas de medição 

Para analisar as amplitudes dentro da Ilha, optou-se por retirar o P22 das análises 

gráficas e estatísticas para entender melhor o comportamento intra-urbano das 

temperaturas. Para melhor observação destas diferenças ocorridas a figura 01 auxilia a 

observar as diferenças entre máximas e mínimas, média, e as oscilações que ocorreram. 

Neste gráfico fica bem fácil observar no trajeto do transecto móvel (P1 a P15) duas 

“ondas” de locais mais quentes do ponto 2 ao 5 e do ponto 10 ao 14, enquanto os pontos 

1, 6 a 9 e 15 estão mais baixos. Nos pontos fixos (P16 a P21) há temperaturas bem 

baixas como o P18, que se encontra na maior altitude, em cima do morro central da Ilha, 

assim como a maior temperatura máxima (P19) e a maior média de temperatura (P20) de 

todas as coletas. 
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Tabela 02: Valores das medições em cada ponto por coleta em °C e média e desvio padrão das 

temperaturas de cada ponto. 

Para ilustrar como foi realizado o cálculo do FVC, a seguir (figura 02) são apresentados 

dois exemplos das fotografias com câmera LG 360 que capturou imagens do céu em 360° 

e colocadas em estilo olho de peixe, com uso do software Ricoh Theta para Windows. As 

imagens em olho de peixe já se apresentam com o recorte das obstruções e na direita 

delas estão apresentados os estudos gráficos no software Autodesk AutoCAD 2017 com 

a porcentagem de céu visível na abóboda celeste, subtraindo as obstruções. Nestas 

imagens, o valor de céu visível está representado em porcentagem e não em escala de 

zero a um, para tabelamento dos dados as porcentagens foram convertidas para a escala 

de uma unidade ou parte de uma unidade. 
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Figura 02: Fotografia em estilo olho-de-peixe nos pontos 16 e 19, com a identificação da obstrução das 
edificações e porcentagem de área de céu visível. Fonte: fotografia Vandré Brunazo, com edição da 

pesquisadora (2017) 

A seguir são apresentados exemplos dos perfis dos pontos de medição com produção 

gráfica e cálculo do ângulo no software Autodesk AutoCAD. As imagens estão sem 

escala, mas os valores da altura das edificações (H), largura da via (W) e o ângulo 

resultante estão representados na figura 03. Para o tabelamento de dados, apenas o valor 

do ângulo formado foi utilizado para análises estatísticas. Os pontos 7 e 8 não foram 

calculados pois um dos lados do perfil é a praia e do outro os prédios estão distantes, 

aproximando o ângulo a 180°. O ponto 22 também não foi calculado por ser área aberta 

(pista de pouso de aviões), com ângulo virtualmente igual a 180°. 

No FArb, foi definido o valor através da pontuação por observação de 0, 1 ou 2 de acordo 

com a presença ou não de arborização, sendo 0 quando não há nenhuma vegetação, 1 

quando há presença de arbusto e 2 quando há presença de árvore nos pontos de 

medição. 
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Figura 03: Perfis dos Pontos 9 e 19 com dimensões de altura das edificações e largura das vias com o 
ângulo de visão do céu calculado. 

Desta forma, a tabela 03 coloca todos os resultados de AVC, FVC, FArb e altitude por 

ponto. 

 

Tabela 03: Comparação entre os pontos de medição de acordo com seus AVC, FVC, FArb, altitude, médias 
e desvio padrão. 

Analisando o conjunto dos dados obtidos neste estudo, é possível observar diferentes 

cortes da paisagem urbana da Ilha de São Vicente mesmo em um percurso 

aparentemente uniforme como uma grande avenida com VLT no canteiro central. As 

várias características de relevo, de volumetria dos edifícios, largura de vias, etc, fizeram 

com que as temperaturas da Ilha não fossem homogêneas, registrando ilhas de calor de 
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intensidade de até 6,7°C (tabela 04). Esta intensidade é alta e se aproxima de valores em 

locais bem mais secos e áridos que a área litorânea da Baixada Santista, que teriam uma 

tendência à amplitude térmica maior. Como no caso de Chen et al. (2012) que obteve 

intensidade de 8°C em Phoenix (EUA), Amorim et al. (2015) com intensidade de 9°C em 

Presidente Prudente (Brasil) e Hedquist & Brazel (2006) com valor de 11°C também em 

Phoenix (EUA). Valores semelhantes também foram observados em áreas mais úmidas e 

litorâneas como os municípios desta pesquisa. Lopes (2008) observou ICU de intensidade 

de 9°C no inverno em Lisboa (Portugal). Yamashita (1996) com transecto móvel em trens 

em Tóquio obteve os seguintes dados no inverno (medição às 22h30, agosto 1990) o 

aumento da temperatura foi entre 4 e 5°C. 

 
Tabela 04: Temperaturas máximas e mínimas por dia de coleta e a diferença observada em cada data. 

Na tabela 04 é possível observar que no outono a diferença não foi tão grande quanto no 

inverno, somente na 3ª coleta que houve grande diferença, sendo final de outono e 

faltando 5 dias para o solstício de inverno. Caso esta pesquisa tivesse tomado a decisão 

de coletar apenas no inverno, como grande parte das referências indicam (AIKAWA et al., 

2008; AMORIM et al., 2015; LOPES, 2008; GARTLAND, 2010; HEDQUIST; BRAZEL, 

2006), não haveria mudança significativa do resultado máximo observado, visto que as 

coletas de inverno foram muito aproximadas. Caso fosse realizada apenas uma coleta, 

como na semana do solstício de inverno, não seria apresentada a intensidade máxima da 

ilha de calor, mas o valor da diferença observada na 4ª coleta é muito aproximado com da 

6ª e 7ª, também durante o inverno, podendo indicar que a tendência da intensidade é esta 

e não o valor máximo observado. Amorim et al. (2015) em única coleta de campo optaram 

pelo dia 30 de junho, 9 dias após o solstício e coincidindo com a 5ª coleta desta pesquisa 

e também com o valor de intensidade máxima da ilha de calor no inverno dentro das 7 

coletas. Para futuras pesquisas, aconselha-se que as coletas sejam realizadas apenas no 

inverno, com data aproximada do solstício de inverno, e em dia de semana, visto que as 

ilhas de calor são mais intensas durante os dias da semana, quando as atividades 

urbanas são máximas, sendo mínimas no final da semana (LANDSBERG,1981 apud 

COSTA; MATTOS, 1998). 

Comparando os resultados (tabela 03) do Ângulo de Visão do Céu (AVC), do Fator de 

Visão do Céu (FVC), do Fator de Arborização (FArb) e a altitude com o gráfico das 

temperaturas máximas, mínimas e médias (figura 01), é possível entender algumas 

oscilações que ocorreram entre os pontos de medição. Mesmo com o AVC e FVC muito 

pequenos e FArb 0, o P19 não foi o ponto mais quente na média das coletas. Pode-se 

pensar na influência dos automóveis e fluxo de pessoas no momento da coleta, sexta às 

21 horas, é bem inferior no centro de Santos do que na região de restaurantes da avenida 

onde fica o P20 e que esta diferenciação deve ser considerada em pesquisa futura. 



Anais do Encontro Internacional Cidade, Contemporaneidade e Morfologia Urbana 2018.

 

509 
 

Mesmo com as oscilações de temperatura dentro da própria condição urbana e 

topográfica da Ilha, o P22 é o que mais se distanciou de todos os pontos na questão de 

temperatura, indicando que a medição de temperatura oficial da cidade de Santos não 

representa o padrão térmico da cidade em si. Tal observação coincide com o que foi 

constatado por Nascimento (2015).  

Considerando apenas as temperaturas coletadas da Ilha de São Vicente, excluiu-se o 

P22, foi então realizada uma análise de agrupamento, ou análise de clusters, que é uma 

técnica usada para classificar objetos ou casos em grupos relativamente homogêneos 

chamados de agrupamentos ou conglomerados. Assim, os objetos em cada agrupamento 

tendem a ser semelhante entre si, mas diferentes de objetos em outros agrupamentos 

(SEIDEL et al., 2008). Para o cálculo deste agrupamento, foi utilizado o software Past e 

definido o método de Ward para classificação, que consiste em um procedimento de 

agrupamento hierárquico no qual a medida de similaridade usada para juntar 

agrupamentos é calculada como a soma de quadrados entre os dois agrupamentos feita 

sobre todas as variáveis. Esse método tende a resultar em agrupamentos de tamanhos 

aproximadamente iguais devido a sua minimização de variação interna e tem se revelado 

um dos melhores, e mais usados, métodos hierárquicos de aglomeração (SEIDEL et al., 

2008). 

No cluster (figura 04) é possível identificar o ponto 18 como o mais distante dos demais, 

justificado pelas suas características de altitude elevada e baixa urbanização. 

Comparando com a tabela 03, este ponto possui altos valores de FArb, AVC e FVC. 

Consideramos este grupo formado apenas pelo ponto 18 como grupo 1, ou grupo do 

pentágono azul. 

 

 

1 2 3 4 
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Figura 04: Análise de cluster seguindo método Ward dos pontos de medição, excluindo o P22, com linha de 
corte de análise e coeficiente de correlação cofenética (c.c.c) = 0,5985 

Após este grupo, é possível observar a formação na figura 04 de três grupos para análise: 

o primeiro, nomeado de grupo 2 ou grupo do retângulo verde, formado pelos pontos 6, 9, 

15, 7, 8, 1 e 17, o segundo, nomeado grupo 3 ou grupo do círculo amarelo, formado pelo 

ponto 19, e o terceiro, chamado de grupo 4 ou grupo do retângulo de cantos 

arredondados vermelho, formado pelos pontos 16, 2, 3, 5, 4, 14, 20, 11, 13, 10 e 12. 

Utilizando as tabelas 01, 02 e 03, percebe-se que o grupo 2 é formado com os pontos 

com as temperaturas predominantemente mais amenas na região da planície da Ilha, 

possui maior quantidade de pontos com AVC alto, com exceção do ponto 17 (AVC = 32°) 

que também é o ponto com a maior média de temperatura medida neste grupo. Quanto 

ao FArb, não foi nítida a diferença, pois neste grupo há dois pontos com valor 2, três com 

valor 1 e dois com valor 0.  

Uma característica física (figura 05) que os pontos deste primeiro grupo têm que os 

diferenciam nos demais é que os pontos 01, 15, 17 e 21 são os pontos mais periféricos e 

próximos do mar ou estuário, enquanto os pontos 6, 7, 8 e 9 estão entre o maciço de 

morros, que ainda possuem bastante área de vegetação devido a intensa inclinação, e a 

praia, além disso o ponto 17 também está próximo de um morro com vegetação e do 

Jardim botânico de Santos. Na região periférica da Ilha, apenas o ponto 19 não está neste 

grupo, principalmente devido a intensa urbanização e impermeabilização da região do 

centro antigo de Santos, se alocando então no grupo 3, que é um grupo representado por 

temperatura alta, AVC (inclusive o ponto com menor AVC), FVC e FArb baixos mesmo 

estando na periferia da Ilha e ser o ponto mais próximo do P22. Esta característica 

espacial que poderia interferir na formação de um grupo apenas para este ponto. 

O grupo 4 é formado então por pontos com temperaturas medidas predominantemente 

mais altas, maior quantidade de pontos com AVC pequenos. Os pontos 2, 3, 4, 5, 11, 12 e 

14 possuem AVC altos, mostrando que apenas o AVC baixo não é suficiente para indicar 

pontos mais críticos em relação à temperatura, mas é um índice que auxilia por ser de 

rápida observação através da volumetria urbana. O FArb novamente não teve diferença 

significativa que se diferencie entre os dois grupos, neste segundo apresentou cinco 

pontos com valor 2, dois com valor 1 e quatro com valor 0, colocando esta avaliação 

como de baixa capacidade de caracterização de ilhas de calor, apesar do importante 

papel da vegetação na amenização de temperatura (TRENTINI (a), 2016). É possível que 

o asfalto e as construções ocultem o papel das árvores. 
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Figura 05: Imagem de satélite com indicação dos pontos de coletas e espacialização dos grupos 1 
(azul), 2 (verde), 3 (amarelo) e 4 (vermelho) formados no cluster da figura 04. 

Novamente as características físicas são mais nítidas, os pontos 10, 11, 12, 13 e 14 estão 

na Av. Gen. Francisco Glicério, que é uma via larga, asfaltada, com tráfego intenso e que, 

devido à implementação do VLT, perdeu grande quantidade de árvores neste trecho. É 

possível observar por imagens históricas de satélite do Google Earth entre 2009 e 2017 

que há poucos locais onde foi mantida a vegetação anterior e, em muitos trechos, foi 

plantada apenas grama com alguns arbustos próximos às estações. Esta configuração 

acabou criando áreas sem sombras, com sensações térmicas desgastantes para os 

pedestres e ciclistas. 

Ainda no grupo 4, os pontos 2, 3, 4 e 5 apresentam as mesmas características físicas dos 

pontos citados anteriormente, mas no trecho no município de São Vicente. O ponto 16 fica 

no centro de São Vicente e é um local mais impermeabilizado, com FArb = 0, AVC 

pequeno e com bastante fluxo de veículos e pessoas durante a semana. O ponto 20 fica 

em um bairro bem verticalizado e com bastante fluxo de veículos e pessoas, mas não era 

um ponto que se esperava previamente ser mais quente por conta de estar mais 

aproximado da praia que os pontos na Av. Gen. Francisco Glicério e com grande 

presença de arborização no canal no canteiro central da avenida. Mas como está atrás do 

paredão de edifícios da orla da praia, acaba tendo as mesmas características dos pontos 

mais internos da Ilha. 

Apesar de existir um consenso de que a geometria urbana (AVC e FVC) é um fator 

importante no balanço energético e nas temperaturas da cidade, nem todos os estudos 

conseguem provar isso, como mostra a pesquisa de Svensson (2004 apud 

NASCIMENTO, 2015). Além da forma espacial e da análise de cluster das temperaturas, 

decidiu-se então analisar através de regressão linear no software Past a correlação do 

FVC e AVC e as temperaturas coletadas para verificar se a hipótese de que são 

inversamente proporcionais é válida, ou seja, quanto menor AVC ou FVC, maior a 

temperatura do local. Para esta análise de regressão não foram utilizados os dados dos 
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pontos 22 e 18, pois possuem outras características que interferem fortemente na 

temperatura como altitude e utilização de outro termômetro, podendo ser resíduos e 

pontos muito discrepantes na regressão. Desta forma foram considerados apenas os 

pontos medidos na área plana da Ilha de São Vicente. 

Na figura 06 é possível verificar que para o FVC (variável independente) a média das 

temperaturas coletadas (variável dependente) regride bem de forma negativa com 

aproximadamente 87% de probabilidade de estar correlacionado, que é uma correlação 

alta. 

 

Figura 06: Gráfico da regressão linear das médias de temperaturas pelo FVC com curva de 95% e 
tabela de dados. 

Já na figura 07 é possível verificar que para o AVC (variável independente) a média das 

temperaturas coletadas (variável dependente) regride bem também de forma negativa 

com aproximadamente 91% de probabilidade de estar correlacionado, mostrando que 
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AVC possui uma probabilidade maior de estar correto na hipótese de quanto maior o 

AVC, menor a temperatura e vice-versa. 
 

 

Figura 07: Gráfico da regressão linear das médias de temperaturas pelo AVC com curva de 95% e 
tabela de dados. 

Para utilização destes dados em propostas de planejamento urbano voltado à melhoria do 

conforto térmico, é recomendável que a relação de altura e largura das vias, 

principalmente nas áreas centrais, seja levada em conta nos Planos Diretores dos 

municípios. A utilização de imagens de satélite para organizar os grupos identificados no 

agrupamento (figuras 04 e 05) auxilia a entender a influência da urbanização, como o 

bloqueio de edifícios verticalizados na orla e o tráfego intenso de grandes avenidas 

interferem nas oscilações de temperaturas. E esta compreensão dos diferenciais de 

temperatura intra-urbanos de forma espacial pode permitir aos planejadores e aos 

políticos uma melhor forma de agir estrategicamente. As áreas de foco podem ser melhor 
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identificadas e as medidas de mitigação podem ser melhor implementadas (CHEN et al., 

2012). 

As propostas de mitigação devem ser coerentes com as características de cada trecho, e 

devem se ampliar para toda a Ilha. No trajeto do VLT, uma das sugestões é o plantio das 

árvores, inclusive nativas, que mantenham a função e segurança do VLT e ciclovia. Estas 

não podem interferir na fiação elétrica do VLT e devem possuir uma altura de copa segura 

para a ciclovia. E não apenas nestes trechos, mas em toda Ilha deve se incentivar a 

utilização da bicicleta e diminuir o uso do carro. Brown (2008) coloca que o novo 

urbanismo deve buscar cidades projetadas para os humanos e não para carros. E um 

bom indicador de que a cidade deve ser projetada e reestruturada para pessoas e não 

para carros, pois para Penãlosa (2001 apud BROWN, 2008) parques são essenciais para 

a saúde física e emocional de uma cidade assim como o suprimento de água. O uso da 

bicicleta diminui congestionamento e a necessidade de grandes estacionamentos, reduz a 

obesidade, diminui a poluição do ar, aumenta a capacidade física, não emite dióxido de 

carbono e possui um preço mais acessível (BROWN, 2008). É possível desenvolver um 

estilo de vida urbano que melhore a saúde incorporando exercícios na rotina diária 

enquanto reduz emissões de carbono e poluição do ar. A maioria das cidades da Baixada 

Santista é de superfície plana, o que facilita a mobilidade ativa. 

E nas grandes avenidas que acompanham o VLT e em todas as demais, se propõe o 

clareamento das vias, pois a absorção de calor é menor que do asfalto escuro 

(GARTLAND, 2010). Ainda sobre avenidas, algumas cidades estão reduzindo o 

congestionamento e a poluição do ar através de cobranças de taxas para carros que 

entrem na cidade, oferecendo para os moradores mais mobilidade e ar limpo (BROWN, 

2008). Neste contexto também se coloca a questões dos caminhões com destino ao Porto 

de Santos, que poderiam ser trocados com mais eficiência econômica e ambiental por 

transporte sobre trilhos. O artigo da Envision Freight (2017) compara a capacidade de 

carga de uma barcaça como sendo igual a quinze vagões ou sessenta caminhões, 

demonstrando que o ideal seria adotar a barcaça quando há vias navegáveis ou trens 

para maior capacidade.  O artigo também destaca a maior adequação de caminhões 

atenderem mais o mercado interno e menores distâncias, enquanto que barcaças e trens 

são importantes para o transporte de grãos exportáveis para portos de embarques para 

destinos internacionais, que é o caso do porto de Santos. 

Outra estratégia aplicável em toda a Ilha para a questão do calor é a utilização de 

telhados brancos que, segundo uma equipe do Laboratório Nacional Lawrence Berkeley, 

que se dedica a estudar uma forma de manter as cidades menos quentes, podem reduzir 

cerca de três vezes mais o calor (YCON, 2017). As condições térmicas dos centros de 

Santos e São Vicente podem ser amenizadas tanto com o uso de vias e telhados brancos, 

como também com o uso de telhados verdes, que podem ajudar as cidades a recuperar 

alguns dos efeitos de resfriamento e evaporação que a paisagem natural fornecia, 

tomando o devido cuidado com o verão chuvoso brasileiro. “Há cada vez mais evidências 

científicas de que os telhados verdes podem reduzir o calor nas áreas urbanas” (YCON, 

2017). O uso de vegetação nos telhados também pode ser focado em criação de hortas. 
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Para Brown (2008), dado o aumento próximo e inevitável do preço dos combustíveis, os 

benefícios de se expandir a agricultura urbana vão se tornar mais óbvios. E para Register 

(2005 apud BROWN, 2008) frutas e vegetais frescos e urbanos terão produção em 

expansão para lotes vagos e canteiros suspensos de acordo com o aumento dos preços 

de combustíveis. 

Existem diversos meios de mitigar o efeito do calor urbano, a estratégia básica é 

construção intencional e planejamento urbano. Ao construir e expandir cidades, deve-se 

reconhecer o impacto que o ser humano e suas cidades têm sobre o clima e o meio 

ambiente. Brown (2008) indica que as cidades devem ser integradas e compatíveis com o 

ecossistema local e não serem simplesmente impostas e antagônicas a ele. 

CONCLUSÕES 

Com a ausência de áreas rurais dentro da Ilha de São Vicente, utilizar a metodologia de 

adotar a temperatura do aeroporto mais próximo como base de dados de área rural foi 

compatível com este estudo, pois a Base Aérea de Santos é bem próxima da Ilha e é a 

fonte oficial da temperatura deste município. A grande diferença entre o ponto 22 e os 

demais pontos medidos se coloca como um importante aviso sobre a medição oficial ser 

baseada em uma região que não representa a temperatura real da cidade. 

Com as metodologias estudadas foi possível observar uma diferença de temperatura 

entre pontos e poder relacionar na discussão com suas características físicas (topografia, 

presença de arborização, altura dos prédios, etc). Para um estudo mais detalhado, 

aconselha-se que os voluntários e pesquisadores que façam as medidas também 

verifiquem a quantidade de pessoas e veículos circulando no momento da medição, pois 

são fontes de calor consideráveis que poderiam ter diferenciado principalmente os pontos 

mais quentes P19 (centro de Santos, vazio nos momentos das coletas) e P20 (Bairro 

Boqueirão, bem movimentado devido aos restaurantes nos horários das coletas). 

O planejamento urbano das cidades deve levar em consideração a necessidade de se 

manter a volumetria das edificações de forma a manter um FVC e AVC satisfatório para 

as trocas naturais de temperaturas serem mais eficientes. 
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RESUMO 

O presente texto busca fazer um recorte histórico da relação entre as mulheres e as 

cidades ocidentais, levando em consideração os principais mitos de criação – o judaico e 

o grego – em tais sociedades. A partir destes mitos, o texto costura por entre a história a 

fim de entender como os mesmos exerceram um papel condicionante a inferioridade 

feminina na sociedade, quadro social que se reflete de forma latente nas formas, 

nomenclaturas e imaginários urbanos. Estas marcas do passado ainda se mantém sobre 

o asfalto da cidade moderna. Para essa pesquisa, Manaus foi escolhida como área de 

estudo, cidade que abriga formas da art nouveau, herança da Belle Époque, um 

desordenado crescimento urbano e arquitetura verticalizadas, com enfoque nas suas 

representações femininas no espaço público por meio de suas formas e nomenclaturas. 

Palavras-chave: mulher, espaço público, representação, território. 

ABSTRACT 

This text seeks to do a historical snippet about the relation between womens and 

occidentals cities, taking into account the most importants creation myths – the jewish and 

the greek – in these society. From these myths, the text sews through history in order to 

understanding how those myths played a conditioner role to a female inferiority in society, 

which is reflected in the strong way in the forms, nomenclatures and urban imaginary. 

These marks of the past keeping on the asphalt of the modern city. For this research, 

Manaus was chosen as an area of study, city who lodge forms of art nouveau, inheritance 

of Belle Epoque, a disorderly urban growth and a vertical architecture, with focus on their 

females representations in the public space by means of forms and nomenclatures. 

Keywords: woman, public space, representation, territory. 
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INTRODUÇÃO 

Ao longo da história a cidade costuma ser alvo de lutas pelo poder. Uma dessas formas 

de domínio é sobre as mulheres. A partir da obra de Engels (1984), A Origem da Família, 

da Propriedade Privada e do Estado, Moraes (2000, p. 89) afirma que essa subjugação 

teve início institucionalmente juntamente com a constituição da propriedade privada, 

divisão sexista do trabalho (ARAÚJO, 2000, p. 66) e a família, porém, como aponta 

Macedo (1999) na sua obra, A Mulher na Idade Média, esse domínio masculino é 

precedente a isso.  

Segundo Raffestin (1993, p. 52), o espaço geográfico, aliado às relações sociais, originam 

o poder. Logo, o domínio do espaço nas relações sociais denota soberania sobre os 

demais não apenas no mundo pós-capitalismo, mas desde os tempos bíblicos, quando, 

na maioria das vezes, a figura dominante era masculina, sendo a mulher subjugada ao 

homem, exceto raras exceções. 

É nesse contexto de espaço público, poder e dominação do feminino que se dá o tema 

deste estudo. Busca-se realizar uma análise do território da capital amazonense por 

intermédio das suas nomenclaturas que, predominantemente masculinas, refletem um 

poder patriarcal forte e ainda resistente, tendo como pano de fundo uma cidade com 

51,18% da população formada por mulheres, segundo estimativas do IBGE (2017). Um 

quadro destoante que se reproduz em outras milhares de cidades brasileiras. 

Essa análise está fundamentada em documentos da Prefeitura de Manaus acerca das 

nomenclaturas da cidade e a obra de Evany Nascimento (2013) sobre a imagem da 

mulher no centro histórico de Manaus, bem como literaturas sobre a relação da mulher 

com o espaço público, apoiado por Perrot (1992, 2007, 2014), Macedo (1999) e Dias 

(2012). 

Como já dito, a relação entre a mulher e a cidade se mostra estremecida ao longo da 

história, como uma mãe que renega sua filha. Segundo Macedo (1999, p. 9), a mulher é 

corpo estranho no espaço público desde a idade média, época em que eram restringidas 

ao espaço privado, tendo sua vida testemunhada pelas paredes de seus lares. A figura 

feminina, quando inserida no espaço público, deveria estar acompanhada de algum 

homem para validar sua presença. Saindo da escala doméstica e indo à legislativa, é 

possível dizer que elas nem mesmo tinham personificação jurídica, sendo consideradas 

alieni juris, sem pessoa jurídica, pela Lex Salica. 

Esse quadro excludente, ainda segundo Macedo (1999, p. 18), abrangia mulheres 

independentemente de sua classe social. Quando se tratava de ricas, essas não recebiam 

a mesma educação destinada aos homens, mas uma educação que as preparasse para o 

concorrido mercado matrimonial. Enquanto as plebeias, aprendiam um ofício desde cedo 

para complementar a renda familiar, mas esse dinheiro nunca era seu, era destinado ao 

pai, marido ou figura masculina responsável por ela. 
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O direito a transitar livremente nas ruas era um dilema, pois, por exemplo, a legislação 

inglesa do século XVIII não punia estupro cometido apenas por um homem, uma vez que 

julgava a mulher capaz de se desvencilhar do seu agressor se assim quisesse. Ainda na 

Inglaterra, havia uma convenção social de que, caso uma mulher fosse estuprada quando 

na rua à noite, a culpa seria dela, visto que era algo comum do comportamento masculino 

(MACEDO, 1999, p. 12). 

Já Perrot (1992, p. 214) considerava que no privado a situação era um pouco diferente. A 

dita rainha do lar tinha ali sua maior representatividade de poder. Mesmo que o poder 

soberano ainda pertencesse ao pai, é inegável a influência da mãe para com seus filhos, 

visto que, tradicionalmente, é ela quem passa seu tempo integralmente com sua prole, e o 

pai quem sai em busca do sustento.  

Assim é, segundo Robles (2006, p. 67), desde os tempos de Héstia, deusa do olimpo, a 

mantenedora da chama do lar, impedida de ir ao público. A mulher na sociedade ocidental 

exerce o mesmo papel de sustentáculo da família. Apesar disto, Comte (apud Perrot, 

1992, p.172) afirmava a existência de uma “inaptidão radical do sexo feminino para o 

governo, mesmo que da simples família”, pois possuía um “estado infantil contínuo”. 

Todavia, era permitido que as mantivessem ocupadas com pequenas formas de poder, 

pois, assim, não iriam representar uma ameaça a hegemonia masculina, como diz Perrot 

(1992, p. 173). 

Diversos fatores influenciaram para essa realidade que segrega a mulher em maior ou 

menor escala no espaço urbano ainda vivos no século XXI. A Igreja afirmando a 

incompletude do corpo feminino frente ao masculino “a imagem e semelhança de Deus”. 

Spinoza (2009, p. 521) escrevendo que “as mulheres, por natureza, não têm o mesmo 

direito que os homens e estão lhes necessariamente submetidas”. Pitágoras (apud Perrot, 

2007, p. 136) sendo contundente em dizer que “uma mulher em público está sempre fora 

do lugar”. Tais ideais perpetuaram-se nas sociedades patriarcais e capitalistas explícita ou 

implicitamente. 

Já no século XXI, as mulheres, depois de árduas batalhas, tiveram alguns direitos 

garantidos sob sangue e cicatrizes. A mulher moderna, agora, tem de se desdobrar entre 

seus múltiplos papéis no lar e no local de trabalho, tornando-se personagem central das 

questões sociais do mundo moderno. O maior nome dessas conquistas é o Feminismo, 

movimento coletivo de mulheres em prol do bem comum, como afirma Silva (2008, p. 

226), buscando aquilo que, durante muito tempo, foram negadas.  

Porém, ainda persistem marcas do passado. Essa dominação masculina não resiste 

apenas no cotidiano, no discurso e na produção da cidade, mas se evidencia nos nomes 

da cidade. A cidade, mesmo sendo mãe, acolhedora de seus muitos filhos, possui nome 

de homens, seus filhos cresceram, dominaram-na e marcaram-na. Ruas, bairros, praças e 

monumentos são majoritariamente em homenagem a homens, aos seus grandes feitos, 

suas glórias. Onde estão os nomes de suas filhas, onde estão as mulheres na cidade? 
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Para responder essa pergunta, é tida como base a literatura produzida sobre a relação da 

figura feminina com a cidade ao longo da história, bem como sobre a capital amazonense. 

Toda essa análise está aliada à catalogação de nomenclaturas da cidade, referentes aos 

bairros, praças, avenidas e monumentos dispostos no Centro Histórico de Manaus. 

 

A MULHER E A CIDADE 

A Igreja, ao longo da história, exerceu forte influência na vida em sociedade, ditando 

regras e costumes, cerceando o conhecimento científico e caçando quem se opunha a 

sua soberania. Além disso, foi ela quem muito influenciou no pensamento acerca da 

mulher, pois, na versão judaica do mito da criação, do ponto de vista antropológico, 

trazido por Laraia (1996, p. 157), a mulher, criada por Deus a partir de uma costela de 

Adão, é retratada como um ser rebelde e causador de males. Eva, foi criada por Ele para 

suprir a solidão de Adão, mas esta causou-lhe desgraça, assim como para todos seus 

descendentes ao comer do fruto proibido e persuadindo o homem a fazer o mesmo e, 

assim, foram expulsos do Éden e tornaram-se mortais.  

Entretanto, como conta Laraia (1996, p. 151), Lilith seria a verdadeira primeira mulher de 

Adão, ocultada da história pelos “editores da bíblia”.  Ela teria sido criada concomitante e 

igualmente a Adão por Deus, mas rebelou-se, e por recusar-se a ceder às vontades do 

companheiro, acabou fugindo do Jardim do Éden e procurou abrigo no Mar Vermelho, 

que, na época, era uma região habitada por inúmeros demônios. Lilith, então, tornou-se 

um demônio noturno, assassina de recém-nascidos do sexo masculino, inimiga mortal dos 

homens. 

Em ambas as histórias, as mulheres acabaram por evadir do Éden, analogamente, 

podendo ser comparadas a uma cidade. Eva é a única mulher de Adão na tradição 

judaico-cristã e, é por meio dela que surge o pensamento de incompletude do corpo 

feminino difundido pela igreja, pois ela não foi criada à imagem e semelhança de Deus, 

mas foi fruto de uma costela do primeiro homem, como conta a bíblia. Visto isso, Reis 

(2015, p. 14) afirma que esse é o pensamento base para a dominação feminina incutida 

na sociedade em questão. Outra observação sobre a figura de Eva, levantada por Robles 

(2006, p. 36), é a sua fraqueza carnal para o pecado pregada pela igreja, apoiada no mito 

de que ela foi fraca ao ser tentada pela serpente, levando desgraça ao homem, por ela 

enganado. 

Já no mito grego, o homem e a mulher eram um só, formando um ser andrógino. Certo 

dia, tais seres tentaram escalar o Monte Olimpo, morada dos deuses, para desafiá-los, 

falharam. Como punição, tiveram seus corpos divididos e espalhados pela Terra, tendo de 

vagar pelo mundo a procura de seu par, seja ele homem ou mulher, como conta Robles 

(2006, p. 14). Para a autora, os então divididos seres do sexo masculino, ao falharem na 

luta contra os deuses, optaram por dominar as mulheres. 
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Essa corrente de pensamento de inferioridade feminina determinante para a subjugação 

delas é corroborada por Macedo (1999, p. 9) quando diz que “entre os romanos, ao 

menos no período do Império, prevaleceu a ideia da ‘inferioridade natural’ das mulheres”, 

e isso interferiu diretamente na hierarquia social, pois afastou as mulheres de cargos 

políticos, públicos e administrativos. Tomando como exemplo a hierarquia social romana, 

as mulheres na maioria das sociedades ocidentais, tiveram suas vidas pautadas por uma 

exclusão e um determinismo, destinadas ao privado. 

Talvez a primeira forma de exclusão e a mais determinante para sua perpetuação na 

cultura seja o cerceamento à educação. Na obra A República de Platão, quando Sócrates 

(apud. Schmidt, 1998, p. 185) diz que “o homem aprende facilmente além do que lhe foi 

ensinado, mas a mulher, com acurada aplicação e labor, mal pode reter o que aprendeu”, 

exemplificamos a imagem que se tinha da capacidade cognitiva da mulher na época. Em 

contraponto, temos Hipátia, única mulher retratada em meio aos homens mais notáveis da 

época na famosa obra Scuola di Atene, de Rafaello Sanzio, datada de 1511, feita à tinta e 

gesso na Stanza della Segnatura, Vaticano. Tal feito só foi possível devido a seu pai, 

Téon, que a introduziu a uma educação que apenas os homens tinham direito, mostrando 

que não existe uma incapacidade de aprendizagem atrelada intrinsecamente ao sexo 

feminino.  

Durante a Idade Média, as mulheres novamente foram alvos de repressão. Agora 

estavam sob constante ameaça de morte, pois dava-se início à caçada às bruxas que, 

para o tratado Malleus Maleficarum (1487) (apud. Clark, 2006, p. 68), texto base da 

inquisição, “toda bruxaria provém da luxúria carnal, que, nas mulheres, é insaciável”. 

Segundo Macedo (1999, p. 20), em uma época onde o prazer sexual dentro e fora do 

casamento era abominado pela igreja, as bruxas – mulheres que dominavam o imaginário 

masculino por seu poder sexual sobre eles exercido – eram consideradas demônios 

terrestres que precisavam ser eliminados pelo fogo inquisidor divino. 

Ainda na Idade Média, Macedo (1999, p. 18) conta como se davam as relações 

matrimoniais da época. A mulher não tinha voz nestas decisões, sendo comercializada 

como um produto. Em alguns casos, a mulher era moeda de troca para algo desejado 

pelo seu progenitor; eram casadas com parentes próximos a fim de manter o dinheiro 

entre a família; viravam esposas de homens que pudessem oferecer ao seu pai terras, 

armas ou exército. Visando não abrir mão da sua fortuna, alguns pais não casavam as 

suas, pois teriam de oferecer um dote. Como alternativa a isso, enviavam-nas para 

conventos, não tendo, assim, de dispor de grande quantia, conservando seu patrimônio. 

Perrot (2007, p. 84) afirma que os conventos “eram lugares de abandono e de 

confinamento, mas também refúgios contra o poder masculino e familiar”. 

O trabalho também era função feminina, como retrata Macedo (1999, p. 34), mas havia 

uma distinção social. Mulheres nobres eram educadas para serem as administradoras do 

lar, aprendendo como funciona cada serviço, para, assim, supervisionar seu staff 

composto majoritariamente por plebeias, mulheres estas que tinham de desde cedo 

aprender a trabalhar. Na sociedade alemã elas acompanhavam seus maridos e pais das 
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atividades mais simples às mais perigosas, sempre auxiliando na renda familiar, todavia 

essa renda não tinha a gerência delas, apesar do trabalho coletivo, eram os maridos ou 

pais que geriam o capital da família.  

Para Araújo (2000, p. 66): 

A primeira divisão de trabalho, entre homens e mulheres, institucionaliza-se como 

relação opressiva quando as mulheres perdem o controle sobre o trabalho e se 

tornam economicamente dependentes do homem. Assim, a primeira forma de 

opressão origina-se por contingências materiais, e não por uma essência 

masculina dominadora. A família moderna nada mais é do que a expressão dessa 

“derrota histórica” das mulheres, ou seja, algo construído e mediado pelas 

relações socioeconômicas ao longo do tempo e do espaço. (ARAÚJO, 2000, p. 

66) 

É por meio do trabalho que se dá a dominação moderna feminina, pois ela torna-se 

dependente financeiramente do homem, afirma Perrot (1992, p. 87), restando apenas 

algumas profissões para serem ocupadas por mulheres, como enfermeiras, professoras, 

secretárias, empregadas domésticas, babás e lavadeiras, profissões desprezadas pelos 

homens e assumida pelas mulheres. Mas, são elas, as senhoras do lar, as que 

administram as contas e, a duras penas, conquistaram o direito de gerir o salário do 

marido, tornando-se expert no comércio, atentas às oscilações dos preços. 

Tendo em vista essa vocação para o consumo, o mercado volta seu foco para as 

mulheres, que mesmo não trabalhando, detêm o dinheiro do marido, segundo Perrot 

(1992, p. 220). A maioria das propagandas têm mensagens direcionadas às mulheres, 

visando atender as suas necessidades de dona de casa e despertar o instinto de 

consumo. Porém, elas, atentas a tudo, não aceitam cordialmente mudanças repentinas e 

inexplicáveis nos preços, sendo assim, unem-se em greves, exigindo um reajuste justo 

para elas, tornando-se as precursoras das paralisações. Perrot (2007, p. 199) diz o 

seguinte: 

Iniciadoras de motins, as mulheres, além disso, estão presentes na maioria dos 

distúrbios populares na primeira metade do século: motins florestais onde as 

mulheres defendem o direito a madeira, tão importante quando o pão para os 

pobres, motins fiscais, distúrbios urbanos de todos os tipos, pequenos choques 

com a guarda montada ou a polícia nas grandes revoltas que pontilham o século. 

(PERROT, 2007, p. 199) 

Não apenas nas greves as vozes femininas eram descreditadas, mas em todos os 

aspectos que iam contra a vontade masculina. As ditas vozes rebeldes ecoavam sozinhas 

contra a dominação masculina, como a voz de Lou Andreas-Salomé, filósofa, psicanalista 

e poetisa russa, que se recusava ceder à dominação masculina, principalmente ao 

casamento que, segundo ela, era uma privação da liberdade que acometia as mulheres. 

É justamente essa falta de liberdade feminina praticada dentro do patriarcado, apoiada 

por conceitos de inferiorização corporal e psicológica da mulher, que é refletida no 

cotidiano da mesma na cidade. Dias (2012, p. 90) faz a seguinte afirmação: 
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As mulheres no cotidiano das cidades vivem os conflitos da pluralidade de 

significados da sociedade. Tais conflitos são o palco do cotidiano, pois não se 

define cotidiano pelas suas regularidades, mas sim pelo contrário; trata-se de um 

campo de batalha, no qual são necessárias estratégias de luta. O outro como 

combatente pode transformar o cotidiano em um espaço cercado, podendo as 

mulheres ser comparadas a um animal sem saída dentro de um espaço público 

repleto de batalhas. (DIAS, 2012, p. 90) 

Para Dias (2012, p. 94), esse ambiente inóspito que se tornou a cidade para as mulheres, 

deve-se à sua “exclusão por seu desinteresse ou pela desvalorização das questões 

públicas e políticas”, dedicando-se à esfera privada, estabelecendo ali o seu poder, 

exemplificando o que Gomes (2011, p. 9) afirma serem “poderes informais”, apoiada em 

Foucault. 

Além desse poder informal dentro da esfera privada, surgem novos espaços para a 

mulher no público. Espaços esses que, levando em consideração a sua vocação para o 

consumo, como feiras cobertas, shoppings, lojas e afins, adquirem caráter privado a fim 

de que, segundo Dias (2012, p. 98), seja possível controlar as mulheres que ali 

frequentam. 

Como visto, a presença da mulher no espaço público é um tema recorrente, sendo 

debatido e decidido por homens, marginalizando-as de seu próprio caminho, como réus à 

espera da sentença.  Ainda no século XXI as marcas do passado resistem nas curvas da 

cidade, trazendo o machismo e misoginia fortes à tona no cotidiano, muitas vezes velado. 

A cidade, palavra feminina, não possui nomes de mulher. Manaus é pano de fundo para 

essa discussão, mas o que caracteriza Manaus? 

 

MANAUS (3° 6' 0" s 60° 01' 0" o) 

Manaus (Manaós = Mãe dos deuses), capital do estado do Amazonas (plural de 

amazona, mulher guerreira, masculinizada, que monta a cavalo). Tais etimologias 

demonstram que há uma influência forte da mitologia amazônica nas nomenclaturas do 

estado, e, para além disso, vale ressaltar que ambas são alegorias femininas da mitologia 

local. 

A referida cidade é margeada pelo Encontro das Águas e cercada, por terra, pela Floresta 

Amazônica. Devido sua localização geográfica carrega forte estereótipo ligado ao verde, 

ao selvagem, ao exótico. Porém, do solo da floresta ergueu-se uma metrópole 

cosmopolita, tornando-se a 7º cidade mais populosa e tendo o 6° maior PIB do Brasil, 

segundo IBGE (2017). 

Enquanto processo de formação de cidade, Manaus passou por dois períodos de boom 

econômico e social. O primeiro, marcado pelo ciclo da borracha e o segundo pela 

implantação da Zona Franca de Manaus (Decreto-Lei Nº 3.173). Ambos contribuíram para 

a caracterização do que hoje chamamos de Manaus. 
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Para Bueno (2012, p. 34): 

 

No Brasil, apesar do período conhecido como ciclo da borracha ser comumente 

identificado como tendo ocorrido entre 1870 e 1910, constata-se que já a partir de 

1840 toda a atividade econômica da região amazônica passou a girar em torno da 

extração do látex e da exportação do produto fabricado a partir de seu manuseio. 

(BUENO, 2012, p. 34): 

 

Com isso, percebe-se que a utilização da Seringueira (Hevea brasiliensis) não foi algo 

explosivo, mas, sim, uso que cresceu gradativamente, passando a ser explorada em larga 

escala a partir da popularização da bicicleta em 1890 e, logo depois, pelo automóvel em 

1900.  

Assim como Manaus, Belém-PA viveu esse apogeu proporcionado pela borracha. Ambas 

as cidades passaram por um intenso processo de urbanização. Isso por causa da 

“construção da cidade como autoimagem de uma elite que reivindicava costumes e 

padrões europeus, opondo-se ao primitivismo e à imagem de aldeia povoada por 

mestiços e índios” (NASCIMENTO, 2014, p. 56). Elite burguesa esta que era formada por 

“comerciantes, seringalistas, financistas, com destaque para os profissionais liberais, 

geralmente de famílias ricas e oriundos de universidades europeias”, como conta Bueno 

(2012, p. 44). 

Foi durante esse processo que Manaus recebeu inúmeras obras escultóricas que, de 

acordo com Nascimento (2013), em sua obra Monumentos Públicos do Centro Histórico 

de Manaus, majoritariamente representam mulheres. Tal número, superior à de esculturas 

destinadas a homens, dá-se pelo tempo-histórico em que são dispostas na cidade, 

processo marcado pela revolução francesa, república brasileira e revalorização da cultura 

romana.  

Nesse período a mulher era símbolo de liberdade, humanidade (CARVALHO, 1990, p. 76) 

e “pátria-mãe” (NASCIMENTO, 2003, p. 45). A figura masculina, muito associada à 

monarquia, é deixada de lado, até mesmo visando a unificação nacional em um período 

tão delicado. Todavia, apesar da maioria de obras escultóricas serem femininas, ruas e 

praças contemporâneas a elas, quase que integralmente, são nomeadas em homenagem 

a homens que marcaram a cidade de alguma forma.  

Devido à falta de visão no futuro, os seringalistas não investiram no manejo das Hevea, 

mas os ingleses, sim. Em 1911, como afirma Bueno (2012, p. 97), começa o declínio da 

borracha, em que o preço da borracha asiática se torna mais atrativo para o mercado 

mundial, deixando de lado a amazônica. Além disso, a condição de trabalho nos seringais 

era análoga à servidão e os trabalhadores eram constantemente acometidos pela malária 

e doença de Chagas.  
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Após um duro período de abandono, de lutas para se reerguer, segundo Bueno (2012, p. 

117), começa o processo de industrialização de Manaus. Para Seráfico e Seráfico (2005, 

p. 99), a implantação da ZFM teve por principal objetivo povoar uma região sem 

habitantes, aliado à construção de rodovias, como a Transamazônica, com o slogan de 

“integrar para não entregar”, visto as constantes ameaças internacionais à Amazônia e 

suas riquezas imensuráveis. É importante destacar que, durante o período em que foi 

decretada, serviu como uma prova física do comprometimento e apoio aos EUA frente à 

ameaça comunista russa, pelo seu caráter capitalista voltado às multinacionais. 

Ainda segundo Seráfico e Seráfico (2005, p. 99), neste período de consolidação da ZFM, 

a cidade recebeu inúmeros migrantes de outras regiões do Brasil, principalmente do 

Nordeste para trabalhar nestas multinacionais, que ao se instalarem em países pobres ou 

em desenvolvimento, procuram mão de obra barata. Dados do IBGE (2010) mostram que 

a maior parte dos migrantes em Manaus provém da própria região Norte, principalmente 

do Pará, seguida pela Nordeste. Há, ainda, aproximadamente, 3.500 imigrantes 

internacionais residindo na cidade. Vale lembrar que este censo foi realizado antes de 

recentes eventos que acresceram habitantes em Manaus, como o terremoto no Haiti, e, 

no mesmo ano, a Copa do Mundo em 2014, assim como as crises econômicas na Bolívia 

e Venezuela num intervalo mais recente de tempo; fora o constante crescimento da 

comunidade japonesa na cidade. 

Em ambos os processos de acréscimo populacional em Manaus, Belle Époque e 

implantação da ZFM, ela deu boas-vindas aos seus novos moradores que contribuíram 

para um crescimento vertiginoso, por vezes irregular, da cidade. Entretanto, ela se perdeu 

de si mesma, mantendo renegada sua cultura e antepassados indígenas, vivendo sempre 

à sombra de um desejo de europeização, encaixando-se, assim, o manauara, no que 

Buarque de Holanda (1995, p. 236) chama de povo “desterrado em sua própria terra”. 

Sempre buscando um afastamento das origens nativas.  

É com essa breve caracterização da cidade e dos dois mais relevantes períodos de boom 

urbano que partimos para a análise das nomenclaturas da cidade. Temos como início a 

escala micro (bairros), indo até a macro (monumentos) numa perspectiva cartográfica, a 

fim de que, no final, possamos discutir os dados encontrados. No que tange a 

catalogação, os nomes foram coletados em documentos da prefeitura de Manaus, em 

mapas físicos, no Google Maps e no livro de Nascimento (2013). Logo após a coleta, 

houve a triagem dos nomes, separando-os de acordo com sua conotação de masculino, 

feminino ou neutro, ou seja, aquele que não possui denotação ou conotação relacionada 

a gênero, e de acordo com a atividade exercida em vida pelo (a) homenageado (a). 
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BAIRROS DE MANAUS, 2018 

CATEGORIA TOTAL ARTISTA PÚBLICO MILITAR RELIGIOSO MITOLÓGICO OUTROS 
SEM 

FONTE 

HOMENS 24 - 8 2 10 - 3 1 

MULHERES 5 - - - 5 - - - 

NEUTROS 35 - - - - - - - 

TOTAL 64        

QUADRO 1. Fonte: YEPEZ, Gabriel. 2018 

 

Neste primeiro quadro (Quadro 1), nota-se predominância de bairros com nomes neutros, 

sendo 35, 54,6% do total. Quando avaliados apenas masculino e feminino, uma grande 

lacuna se abre, onde apenas 7,8% do total dos bairros apresentam nomes femininos. Um 

fato curioso que une todos esses é que todos são em referência a santidades, sendo elas 

Nossa Senhora Aparecida e das Graças, Glória, Santa Luzia e Etelvina. A igreja entra 

como elemento chave para o batismo desses bairros, visto que, cronologicamente, foram 

assim nomeados em homenagem às igrejas neles contidas na maioria destes casos. 

 

PRINCIPAIS VIAS DE MANAUS, 2018 

CATEGORIA TOTAL ARTISTA PÚBLICO MILITAR RELIGIOSO MITOLÓGICO OUTROS SEM FONTE 

HOMENS 56 5 27 9 2 - 8 6 

MULHERES 7 1 - - 1 - 1 4 

NEUTROS 40 - - - - - - - 

TOTAL 103        

QUADRO 2. Fonte: YEPEZ, Gabriel. 2018 

No quadro seguinte (Quadro 2), referente às principais vias de Manaus, há diferença 

ainda maior, uma vez que, das 103 principais vias catalogadas, apenas 7 possuem nomes 

de mulheres, representando 6,7% do total, enquanto 56 recebem nomes de homens.  

Das seis homenageadas, apenas três tiveram suas origens encontradas, sendo elas Anita 

Mafaltti, pintora paulistana e única artista feminina a ser homenageada nominalmente na 

cidade em questão; Darcy Vargas, ex-primeira dama e esposa de Getúlio Vargas; e 

Nossa Senhora da Conceição, a virgem Maria. As demais são Cerina Souto, Ivanete 

Machado, Jacira Reis e Liberalina Loureiro ainda carecem de fontes. 
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PRAÇAS DE MANAUS, 2018 

CATEGORIA TOTAL ARTISTA PÚBLICO MILITAR RELIGIOSO MITOLÓGICO OUTROS 
SEM 

FONTE 

HOMENS 78 1 29 3 16 1 10 18 

MULHERES 16 - - - 8 1 3 4 

NEUTROS 96 - - - - - - - 

TOTAL 190        

QUADRO 3. Fonte: YEPEZ, Gabriel. 2018 

 

Já em relação às praças de Manaus (Quadro 3), 190 ao todo (SEMULSP, 2017), nota-se 

um número maior de denominações femininas, levando em consideração as categorias 

analisadas anteriormente. 16 praças, onde destas, 8 recebem nomenclaturas de cunho 

religioso: Glória, Santa Clara, Nossa Sr.ª Auxiliadora, da Conceição, da Piedade, de 

Fátima, de Nazaré e do Perpétuo Socorro; 1 referente à mitologia, Deusa Vitória; 2 

destinam-se à Professora Nelcina Luz, Professora Nilza dos Santos e à Enfermeira Ivone 

Lima; 4 carecem de fontes: Conjunto Deborah, Francisca Sales, Geiza Frazão e Ivanete 

Cintra.  

Contudo, o número de nominações masculinas ainda é maior. Com 78 praças, 

encontramos representações em todas as sete categorias analisadas, demonstrando mais 

uma vez uma maior representatividade masculina. 

 

ESCULTURAS DO CENTRO HISTÓRICO DE MANAUS, 2018 

CATEGORIA TOTAL ARTISTA PÚBLICO MILITAR RELIGIOSO MITOLÓGICO OUTROS SEM FONTE 

HOMENS 22 2 3 6 3 2 4 2 

MULHERES 28 - - - 3 15 10 - 

NEUTROS 4 - - - - - - - 

TOTAL 54        

QUADRO 4. Fonte: YEPEZ, Gabriel. 2018 
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Na última escala selecionada (Quadro 4), com base no livro de Nascimento (2013), os 

monumentos analisados foram os do Centro Histórico de Manaus. Tal escala mostra-se 

mais completa no ponto de vista de análise cartográfica, pois vai além das nomenclaturas, 

trabalhando as imagens. 

Em relação as esculturas do Centro, é notável um número maior de designações 

femininas em comparação às masculinas. Todavia, um fato a ser destacado é de que 

todas as 28 esculturas demonstram caráter religioso (Nossa Senhora da Conceição), 

mitológico (Deusa Diana e Ninfas) ou alegórico (Grupo Escultórico de Nilo Peçanha), 

enquanto as esculturas masculinas apresentam caráter de homenagens a militares 

(Presidente Costa e Silva), governantes (Dom Pedro I), artistas (José Maria Ferreira de 

Castro), seres mitológicos (Hermes) e religiosos (São Sebastião). Logo, há grande 

diferença entre as esculturas que vão ao público enquanto representações do masculino e 

feminino. 

Quando levamos em consideração um padrão entre as esculturas femininas, notamos que 

as nuances do corpo seguem padrões europeus, na maioria das vezes desnudas. Elas 

são a representação da representação, a objetivação do corpo feminino, sujeita a livre 

interpretação dos que por elas passam diariamente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao fim desta análise percebemos concretamente, embasados em dados, que o passado 

ainda deixa marcas na cidade do presente. A cidade não tem nome de mulher. A cidade 

esquece suas mulheres. 

Para Dias (2012, p. 94), isso está intrinsecamente ligado à política quando diz que a 

cidade é organizada e definida por um domínio masculino que exclui as mulheres, onde a 

definição de política por si só já se opõe a valores mais ternos cultivados por elas. O autor 

completa dizendo que “o público, cujo coração é ocupado pela política, pertence aos 

homens”, ou seja, o domínio da política por parte dos homens os torna mais 

representativos na esfera pública e tudo o que a permeia, cerceando as mulheres não 

apenas nas representações (ou falta delas), mas em espaços pensados para elas. Essa 

evasão da mulher da esfera política e social do espaço público é acompanhado por um 

processo de objetivação multiforme do corpo feminino (PERROT, 2014, p. 30), o que, 

como já dito, em Manaus fica evidente através da análise aqui feita sobre as esculturas.   

Essa dominação masculina não está presente apenas nos nomes que compõem uma 

cidade, ela se materializa na forma de cidade, como na arquitetura falocrática dos prédios 

e na verticalização urbana, (LEFEBVRE, 2006, p. 85). Ou seja, ela age diretamente sobre 

a produção do espaço geográfico enquanto produtor, sempre associando a presença 

física do produto construído ou nome dado ao espaço como poder sobre a cidade.  
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Por fim, é preciso dar a devida atenção aos estudos de gênero voltados para a construção 

de uma cidade que leve em conta as necessidades femininas e masculinas, para assim, 

construir uma cidade mais próxima das precisões dos seus habitantes (SABORIDO, 1999, 

p. 5). 

Como constatado, a maior parte da cidade é marcada por homens, mas existem espaços 

marcados pelas mulheres, que lugares são esses e qual a diferença dos espaços 

dominantes e característicos de grandes metrópoles? 

A cidade de Manaus, bem como as demais cidades em que se reproduz esse quadro de 

dominação e perpetuação masculina no espaço público, retrata a sociedade que nela vive 

fiel e igualmente? 
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RESUMO: 

Esta pesquisa busca efetuar a caracterização das condições sócioeconômicas, de moradia e 
saneamento do Conjunto habitacional Lindóia. Para isto, recorreu-se primeiramente a bibliografia 
e foi realizado levantamento de dados fornecidos pelos Censos Populacionais de 1990 e 2010 do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE-. Complementar a análise das diferenças e 
semelhanças dos Censos de 1990 e 2010 do conjunto, comparou-se o conjunto com a cidade de 
Pelotas. A análise revelou que há um pequeno aumento no percentual de mulheres moradoras da 
COHAB Lindóia, bem como, a faixa etária predominante no conjunto atualmente é a 50 a 54 anos, 
diferentemente do dado de 1990, em que predominavam os jovens abaixo de 15 anos. O estudo 
revela ainda, que a média de pessoas por domicílio declinou ao longo de vinte anos e que esta 
média está abaixo da média municipal que é de 2,87 habitantes por domicílio, verificando-se 
assim, o predomínio de 2 moradores por domíclio. O estudo identificou que em relação ao lixo e 
ao abastecimento de água, o conjunto apresenta 100% de implementação do serviço, porém é 
necessário um estudo mais aprofundado para identificar a qualidade da prestação do serviço 
oferecido. Conclui-se que há a necessidade de estudos nesse âmbito, para que os resultados 
obtidos auxiliem no planejamento urbano e na tomada de decisões por parte do poder público, 
fornecendo subsídios para a requalificação do espaço público e consequentemente melhoria da 
qualidade de vida da população.  
 

PALAVRAS-CHAVE: censo; COHAB Lindóia; serviços urbanos; dados; geográficos. 

 

ABSTRACT: 
This research seeks to make characterize the socio-economic, housing and sanitation conditions 
of the Lindóia Housing Complex. For this, the bibliography was first used and a survey of data 
provided by the Population Censuses of 1990 and 2010 of the Brazilian Institute of Geography and 
Statistics (IBGE) was carried out. Complement the analysis of the differences and similarities of the 
Censuses of 1990 and 2010 of the group, the group was compared with the city of Pelotas. The 
analysis revealed that there is a small increase in the percentage of women living in COHAB 
Lindoia, as well as, the predominant age group in the group is currently 50-54 years old, differently 
from the 1990 data, in which the youth were under 15 years old. The study also reveals that the 
average number of persons per household declined over the course of twenty years and that this 
average is below the municipal average of 2.87 inhabitants per household, and thus, the 
predominance of two residents per household. The study identified that in relation to garbage and 
water supply, the set presents 100% of service implementation, however a more in-depth study is 
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necessary to identify the quality of the service offered. It is concluded that there is a need for 
studies in this area, so that the results obtained help in urban planning and decision making by the 
public power, providing subsidies for the requalification of public space and consequently 
improvement of the quality of life of the population. 
 
 

KEYWORDS: census; COHAB Lindóia; urban services; data; geographical. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo propõe uma análise dos dados referentes à população do Conjunto 

Habitacional Lindóia - COHAB Lindóia - e do município de Pelotas, Rio Grande do Sul. Os 

dados referem-se aos indicadores do perfil demográfico e as condições de acesso aos 

serviços urbanos fornecidos à população residente do conjunto e aos habitantes da 

cidade no qual o conjunto está inserido. Esses dados foram disponibilizados pelos Censos 

Demográficos de 1990 e 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE-, 

como ferramenta primordial para a identificação das variáveis associadas ao estudo. 

Os resultados revelados nesse artigo poderão ser utilizados na tomada de decisões por 

parte do poder público, possibilitando melhores condições de moradias, serviços urbanos 

e consequentemente fornecendo pistas para a requalificação do espaço público. Esta 

pesquisa ressalta a necessidade das cidades em identificarem as modificações do perfil 

dos seus moradores, assim como, através dessas informações promoverem melhorias 

urbanas de acordo com as mudanças populacionais e os fenômenos que causam essas 

modificações. O município possui a necessidade de investigações maiores e mais 

aprofundadas que revelem as modificações sociais e demográficas da população ao 

longo dos anos, e este trabalho sugere a realização de pesquisas nesse âmbito por parte 

do poder público. 

Este trabalho parte dos dados apresentados na tese de Medvedovski (1998), no qual a 

autora analisou as condições sócioeconômicas, de moradia e saneamento dos Conjuntos 

Habitacionais Lindóia e Guabiroba, abrangendo a totalidade dos setores censitários 

referentes aos dois conjuntos objeto de estudo, por intermédio do Censo de 1990. 

Entretanto, após duas décadas, é oportuno atualizar esses dados censitários e 

estabelecer comparações entre os resultados de modo a compreender os fenômenos 

demográficos e sociais do objeto de estudo em um contexto contemporâneo.  

Esse artigo pretendeu colaborar com a dissertação em elaboração pelo presente autor, 

intitulada “Sustentabilidade Urbana: o caso da infraestrutura de saneamento no Conjunto 

Habitacional Lindóia, em Pelotas/RS”. 

OBJETIVO GERAL 

Analisar e retratar o perfil demográfico (gênero, idade, densidade e número de moradores 

por domicílio) e o acesso aos serviços urbanos (destino do lixo e abastecimento de água) 

no Conjunto habitacional Lindóia, situado no município de Pelotas, Rio Grande do Sul. A 

partir dessa analise criar um documento de fácil acesso, que possibilite apoio para 
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caracterização do bairro, de acordo com o embasamento dos dados cadastrais 

disponibilizados no banco de dados do último Censo, fornecidos pelo IBGE.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

(a) Realizar análise das modificações do perfil demográfico e acesso aos serviços 

urbanos da COHAB Lindóia, através do Censo de 1990 e 2010.  

(b) Realizar comparação do perfil demográfico e acesso aos serviços urbanos da COHAB 

Lindóia com a cidade de Pelotas, município no qual o conjunto está inserido, a partir dos 

dados do Censo de 2010.   

(c) Fornecer subsídios para as ações de planejamento urbano e requalificação urbana, 

relativas à área da COHAB Lindóia. 

(d) Apoiar e fundamentar a partir dos resultados obtidos, a dissertação “Sustentabilidade 

Urbana: o caso da infraestrutura de saneamento no Conjunto Habitacional Lindóia, em 

Pelotas/RS”. 

REVISÃO DE LITERATURA 

Censos 

De acordo com o IBGE (2010), o painel Censo é a principal fonte de referência para o 

conhecimento das condições de vida da população em todos os municípios do País e em 

seus recortes territoriais, ou seja, o Censo abrange regiões Metropolitanas, Grandes 

Regiões, assim como, Municípios, Distritos, Subdistritos e Setores Censitários. O método 

de coleta utiliza o questionário básico e entrevistas nas áreas residenciais, comerciais, 

industriais e da agricultura, e em consequência disto, oferece dados quantitativos 

referentes ao desempenho desses setores.  

Os dados coletados revelam e investigam informações sobre características dos 

domicílios, composição dos domicílios, características do morador e mortalidade. 

Complementar a este questionário básico, pesquisa-se temas específicos como 

deficiência, fecundidade e nupcialidade (IBGE, 2010).  

Para Fonseca (2002), o Censo do IBGE realizado desde 1872, constitui-se em uma 

grande fonte de dados sobre bairros, cidades e municípios. Os Censos são primordiais 

para o fornecimento de informações e auxiliam na tomada de decisões políticas nas 

esferas municipais e estaduais. A periodicidade dos Censos é decenal, porém a pesquisa 

não foi realizada nas décadas de 1910 e 1930 e o Censo de 1990 foi realizado em 1991 

(IBGE, 2010). 

Dentre as diversas variáveis disponíveis diretamente no site do IBGE- Painel do Censo, 

foi possível acessar e analisar os seguintes dados: gênero, percentagem de homens e 

mulheres por grupo de idade, densidade de moradores por domicílio, percentagem 

do número de moradores por residência, destino do lixo e abastecimento de água. 



Anais do Encontro Internacional Cidade, Contemporaneidade e Morfologia Urbana 2018.

 

539 
 

Gênero 

As teorias de gênero e os debates que o cercam identificaram uma grande mudança 

social ao longo das últimas décadas. De acordo com Moraes (1998), a utilização da 

categoria gênero é indiscutivelmente um uso “politicamente correto”.  A autora afirma 

ainda, que se utiliza de forma inadequada e imprecisa em determinados casos a palavra 

de gênero, como sinônimo de homem e mulher. A identificação de ser mulher/homem, ou 

seja, a identidade de gênero predomina sobre as características anatômicas.  

Para abordar o assunto de gênero é necessário e adequado ressaltar as mudanças 

sociais relativas à mulher. A literatura relaciona em diversos casos, as mudanças na 

composição familiar com as mudanças nas supostas atribuições sociais femininas. 

Dentre os dados brasileiros coletados sobre gênero, destaca-se o livro Estatísticas de 

Gênero – Indicadores sociais das mulheres no Brasil (2018), produzido pelo IBGE em 

parceria com a Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) e a Diretoria de Políticas 

para Mulheres Rurais e Quilombolas do Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(DPMRQ/MDA), no qual contém as seguintes informações de gênero:  

- A taxa de formalização profissional é menor para as mulheres; 

- As mulheres possuem formação em áreas com menores rendimentos; 

- A contribuição das mulheres na renda familiar foi de 40,9% em média; 

- Responsabilidade feminina perante a família cresceu de 24,9% para 38,7% dos 

domicílios; 

- Entre os jovens, a taxa de analfabetismo é maior para os homens; 

- O número de jovens de 15 a 17 anos que só trabalham é maior entre os homens; 

- No mercado de trabalho, a taxa de atividade sobe entre mulheres; 

- A escolarização de mulheres pretas ou pardas ocupadas é menor que a de mulheres 

brancas; 

- O percentual de mulheres sem rendimento (30,4%) é maior que o de homens (19,4%); 

- Os trabalhos das mulheres são 74,0% do recebido pelos homens. 

Faixa etária  

É necessário enfatizar que a pirâmide etária é uma consequência de fenômenos sociais 

que provocaram as mudanças populacionais. A literatura revela através de dados 

quantitativos que ao longo dos anos ocorreram diversas modificações populacionais. De 

acordo com o IBGE (2000), em 1950 a distribuição populacional mundial era a seguinte: 
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4,6% idosos; 43,1% adultos; e 52,3% jovens. Este cenário já esta mudando e nos anos 

2000 houve um crescimento da população adulta, diminuindo o nascimento de crianças e 

sua proporção sobre o total (IBGE 2000). 

Nas últimas décadas, o aumento de idosos e a diminuição da porcentagem de jovens 

mudou rapidamente. A expectativa de vida em 1900 era de 33,7 anos. Em 2017, 117 anos 

após, a expectativa de vida é de 75,4 anos. (OLIVEIRA, 2017). A literatura identifica essas 

modificações e Tramontano (1998) ressalta alguns fenômenos sociais influenciadores, 

como o aumento da expectativa de vida, diminuição da taxa de natalidade, avanço da 

informação e tecnologia, aliado ao avanço da medicina em relação aos métodos 

contraceptivos e ao planejamento familiar.  

Tramontano (1998) destaca que no Brasil a taxa de fecundidade era de 6,8 filhos em 

1960, atualmente é de 1,6 filho (IBGE, 2010). A perspectiva é que ao longo dos anos a 

taxa de fecundidade venha a diminuir, devido ao crescimento de casais que optam por 

não ter filhos e às novas prioridades das famílias que planejam com antecedência a 

gravidez, a partir de sua condição econômica. Costa (2016) enfatiza que no Brasil, 24,7 

milhões de casais não tem filhos, o que representa um total de 20,2% dos casais. A 

diminuição da taxa de fecundidade, em consequência a longo prazo, afetará o percentual 

de idosos, pois hoje já são 901 milhões de pessoas acima dos 60 anos, resultando em 

12% da população mundial de acordo com relatório global da Help AgeInternacional 

(2014). O relatório da Organização Mundial da Saúde – OMS- (2015) afirma que o 

número de idosos no Brasil deverá crescer muito mais rápido que a média mundial. A 

quantidade de idosos vai duplicar no mundo até o ano de 2050, enquanto no Brasil deverá 

triplicar, de 12,5% de idosos e deverá alcançar os 30% até o ano de 2050. 

Densidade de moradores por domicílio 

Para o IBGE (2010), o domicílio é definido como local que se destina a servir de habitação 

para uma pessoa até de mais pessoas que utilizem a edificação como tal. Para ser 

considerado habitação, o local deverá ser limitado por paredes, muros, cercas e por um 

teto. Habitar para o referido instituto, abrange realizar atividades como: dormir, preparar 

alimentos, alimentar-se, assim como, proteger-se do meio ambiente. Para ser classificado 

como domicílio é necessário que algum morador arque de forma integral ou parcial com 

as despesas alimentícias ou de moradia. Já o conceito de morador abrange as pessoas 

que tem o domicílio como local de residência (IBGE, 2010). 

A densidade de moradores por domicílio, ou seja, o número médio de moradores que 

residem em uma mesma residência, está diretamente relacionada com as mudanças 

sociais familiares, uma vez que os fenômenos sociais como taxa de fecundidade, 

expectativa de vida, dentre outros, ocasionaram uma diferenciação da densidade de 

moradores por domicílio.  

Tramontano (1998) define os principais fatores sociais influenciadores para a diminuição 

do número de moradores: Pessoas mais individualistas; Aumento da longevidade; 
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enfraquecimento do casamento; mudança do papel da mulher na sociedade; casais 

optam por não ter filhos; questões econômicas; nível de escolarização; e surgimento de 

métodos contraceptivos; 

Todos esses fatores colaboram para diminuição na quantidade de moradores por 

residência. Em consequência disto, diminui-se também, a média total da densidade de 

moradores por residência.  

Destino do lixo  

Rego et al. (2002) afirma que há uma grande preocupação ambiental mundial em relação 

ao local de destino dos resíduos sólidos urbanos e das práticas urbanas relacionadas ao 

lixo. Para o autor, a demanda pelo serviço de coleta depende do tamanho da população e 

o crescimento da mesma, todavia se não coletados corretamente, ocasionam degradação 

ambiental e efeitos a médio e curto prazo na saúde das pessoas.   

De acordo com Acurio et al (1997) apud Rego et. Al (2002), na América Latina há um 

grave problema, pois há uma demanda de resíduos maior do que a oferta de serviços de 

limpeza.  A autora estima ainda, que não são recolhidos 30% a 50% dos resíduos 

gerados nas cidades dos países em desenvolvimento e aponta que a taxa de geração per 

capita diária é de 0,3 a 0,8kg/habitantes/dia de resíduos sólidos domiciliares e de 0,5 a 

1,2kg/habitantes/dia de Resíduos Sólidos. 

Diversos autores relacionam a falta de coleta adequada dos resíduos com doenças como: 

diarreia e infecções causadas por parasitas intestinais. 

A grave situação quanto ao tratamento dos resíduos sólidos no Brasil é resultado 
da falta de recursos destinados ao setor, bem como do despreparo e desinteresse 
das administrações municipais, e, por outro, da falta de cobrança por parte do 
Ministério Público e da sociedade (JURAS, 2000, p.5). 

Em Pelotas, desde Junho de 2018,entrou em vigor a taxa de coleta e destinação final de 

resíduos sólidos. A cobrança é realizada mensalmente e é efetuada em conjunto com a 

cobrança da água. De acordo com jornais da época, essa cobrança possibilita a melhoria 

de outros serviços, pois a cota que antes era destinada ao serviço de coleta, poderá ser 

utilizada para melhorias na prestação de outros serviços. Os valores da taxa de coleta 

são cobrados de acordo com o tipo de serviço prestado e a faixa por metro 

quadrado do local. 

O IBGE (2010) caracteriza o destino do lixo em:  

Coletado por serviço de limpeza: quando o lixo do domicílio é coletado diretamente por 

serviço de empresa pública ou privada. 

Coletado em caçamba de serviço de limpeza: quando o lixo do domicílio é depositado em 

uma caçamba, tanque ou depósito, fora do domicílio, para depois ser coletada por 

prestadores de serviços de empresa pública ou privada; 



Anais do Encontro Internacional Cidade, Contemporaneidade e Morfologia Urbana 2018.

 

542 
 

Não coletado: quando o destino do lixo é queimado, enterrado, jogado em terreno baldio 

ou logradouro e jogado em rio, lago, mar ou outro destino. 

Abastecimento de água 

Para Heller e De Pádua (2006), o  abastecimento de água é um campo multidisciplinar 

que visa à proteção da saúde e se implementado inadequadamente pode ocasionar riscos 

à saúde. As ações referentes a abastecimento, em conjunto com esgoto sanitário, 

drenagem pluvial e limpeza de resíduos, fazem parte do termo saneamento básico. 

Neste sentido,  ao mesmo tempo em que o abastecimento utiliza recursos naturais, polui 

os recursos, pois geram resíduos, demandam construções e ocasionam mudanças 

ambientais devido a sua extração. Os autores ressaltam ainda que todas as pessoas tem 

direito ao abastecimento de água, pois configura como serviços essenciais. A OMS e 

UNICEF, defendem o conceito de que é necessário no mínimo 20 litros diários por 

habitante. 

O sistema de abastecimento de água é caracterizado como serviço destinado a 

população, e a distribuição canalizada da água está sob responsabilidade do poder 

público, mesmo que administrada através de concessão ou permissão  

 O IBGE (2010) classifica o saneamento básico como:  

 Adequado: destino do lixo coletado diretamente ou indiretamente pelos serviços de 

limpeza, domicílios com escoadouros ligados à rede-geral ou fossa séptica, servidos de 

água proveniente de rede geral de abastecimento.  

Semiadequado: domicílios que possuem, pelo menos, um dos serviços de abastecimento 

de água, esgoto ou lixo classificados como adequado; 

 Inadequado: domicílios com escoadouro ligados à fossa rudimentar, vala, rio, lago ou mar 

e outro escoadouro; servidos de água proveniente de poço ou nascente ou outra forma 

com destino de lixo queimado ou enterrado, ou jogado em terreno baldio. 

 

METODOLOGIA  

Quanto à abordagem, a pesquisa caracteriza-se como quantitativa, pois os resultados são 

referentes aos dados numéricos analisados, e que posteriormente foram transformados 

em dados estatísticos sobre a população objeto de estudo. Sua natureza é pesquisa 

básica, descritiva e o levantamento é denominado por diversos autores como 

levantamento de uma população. A pesquisa de levantamento tem como objetivo 

descrever características ou fenômenos que ocorrem naturalmente nos grupos sociais 

pesquisados.  
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A população objeto de estudo do presente trabalho é o Conjunto Habitacional Lindóia, 

implementado em Pelotas, Rio Grande do Sul (Figura 1). 

 
Figura 1: Localização da Cidade de Pelotas. Fonte: Adaptado de Wikipédia, 2018. Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Pelotas > Acesso em 20 set. 2018. 

O Conjunto habitacional Lindóia produzido no final da década de 70 pelo estado, através 

da COHAB RS - Companhia de Habitação Popular do Estado do Rio Grande do Sul - no 

período do BNH - Banco Nacional de Habitação – foi destinado à população de baixa 

renda. No período do BNH houve diferentes tipos de financiamentos, e a produção das 

COHAB, nos seus anos finais, foi realizada por intermédio da iniciativa privada, mediante 

licitação pública. Foram disponibilizadas cerca de 6000 unidades em Pelotas e 1.778 

unidades foram construídas no Conjunto Habitacional Lindóia. 

Quanto aos procedimentos técnicos para obtenção dos resultados, de acordo com os 

objetivos pretendidos, pareceu-nos apropriado como base metodológica os 

procedimentos: 

(a) Revisão Bibliográfica 

A partir da bibliografia consultada através de livros, artigos publicados em revistas, teses 

de doutorados, dissertações e monografias que contemplem os seguintes temas: dados 

secundários, metodologia de pesquisa, levantamento de dados, gênero, percentagem de 

homens e mulheres por grupo de idade, densidade de moradores por domicílio, 

percentagem do número de moradores por residência, destino do lixo e saneamento e 

Conjunto Habitacional Lindóia. 

(b) Levantamento de dados 

Os dados referentes ao Censo de 1990 foram extraídos da pesquisa de Medvedovski 

(1998) "A vida sem condomínio: configuração e serviços urbanos em conjuntos 

habitacionais de interesse social”, realizada para obtenção do grau de Doutora em 

Arquitetura e Urbanismo - Universidade de São Paulo, em 1998, no qual identificou a 

partir dos dados oficiais do Painel do Censo de 1990, os dados demográficos e 

socioeconômicos da população residente da COHAB Lindóia.  
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Os dados referentes ao Censo de 2010 foram copilados das publicações oficiais do IBGE 

e retirados do endereço eletrônico do IBGE, disponível em 

<https://censo2010.ibge.gov.br/>. O conjunto objeto de estudo, compreende seis setores 

censitários, de acordo com o Painel do Censo (Figura 2), que abrange a totalidade de 

população que reside no bairro. 

 

Figura 2: Divisão dos setores censitários na COHAB Lindóia. Fonte: Adaptado de Medvedovski, 1998. 

 
(c) Análise dos dados 

Para análise dos dados da COHAB Lindóia, fez-se necessário a soma dos dados dos seis 

setores que totalizam a área delimitada como COHAB Lindóia. Foram gerados gráficos 

que permitiram a comparação dos dados censitários de 1990, elaborados por 

MEDVEDOVSKI (1998), com os dados censitários de 2010 adaptados para o presente 

trabalho.  

Complementar a análise do Conjunto e com o intuito de conferir maior abrangência, 

realizou- se uma comparação com o município o qual conjunto está inserido, a Cidade de 

Pelotas, Rio Grande do Sul. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados gerados estão discriminados por gênero (Gráficos 1 e 2), faixa etária (Gráficos 

3 e 4) número de domicílios (Tabelas 1), caracterização dos domicílios segundo o número 

de moradores (Gráficos 5 e 6), destino do lixo (Tabela 2) e abastecimento de água 

(Tabela 3). Os dados referem-se à totalidade da população residente em todos os 

domicílios do bairro.  

Gênero (homens e mulheres) 

Nos Gráficos 1a e 1b separou-se em duas categorias de gênero: homens e mulheres. 

https://censo2010.ibge.gov.br/
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(a)                                                                                  (b) 
Gráficos 1: Percentual de homens e mulheres moradores da COHAB Lindóia. Fonte: (a) Adaptado de 

Medvedovski, 1998, (b) Adaptado de IBGE, 2010. 

Observa-se que há um pequeno aumento no percentual de mulheres moradoras do 

conjunto. Esta porcentagem que era de 54,17% em 1990, em 2010 é de 56,94%. Há um 

declíneo de 2,77% na percentagem de homens, pois atualmente eles representam 

43,06% da população, visto que anteriormente era 45,83%. 

O gráfico 2 revela a porcentagem de homens e mulheres no municipio de Pelotas.  

 
Gráfico 2: Percentual de homens e mulheres moradores da Cidade de Pelotas. Fonte: Adaptado de IBGE, 

2010. 

Observa-se que há uma diferença percentual de aproximadamente 10% em relação a 

gênero, se comparado o bairro Lindóia com os dados municipais. Conclui-se que o gênero 

predominante é o masculino na cidade de Pelotas, diferentemente dos dados Censitários 

de 1990 e 2010 do Conjunto habitacional, cujo gênero predominante é o feminino.  Destes 

dados surge-se a questão de quais fatores levaram o conjunto a ter um perfil com 

predomínio de mulheres. 

Cabe ressaltar que para o referencial teórico realizou-se pesquisas em documentos 

oficiais, informativos, publicações e livros do IBGE, porém não foram encontradas 

informações suficientes que identifiquem os critérios utilizados para definições de gênero. 

Não se pode afirmar que esta pesquisa parte da identificação relatada de cada indivíduo 
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pesquisado, pois a identificação de gênero não englobaria somente o gênero homem e 

mulher. Pressupõe-se que os dados são referentes ao gênero biológico de cada indivíduo. 

Faixa etária 

Os grupos de idade analisados foram divididos de 0 até mais de 80 anos e separados de 

acordo com o gênero masculino ou feminino (Gráficos 3).  

 
(a)                                                                    (b) 

Gráficos 3: Percentual de homens e mulheres moradores da COHAB Lindóia. Fonte: (a) Adaptado de 
Medvedovski, 1998, (b) Adaptado de IBGE, 2010. 

A faixa etária predominante no conjunto em 2010 é a de 50 a 54 anos, já a faixa 

predominante em 1990 era a de 30 a 40 anos. Tem-se como hipótese que esta faixa 

predominante em 2010, provavelmente representa a mesma população que era a faixa 

etária predominante em 1990. O gráfico demonstra, ainda, um crescimento no número de 

pessoas com mais 60 anos, predominantemente do sexo feminino. 

O gráfico 4 identifica as faixas etárias predominantes no municipio de Pelotas.  
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Gráfico 4: Percentual de homens e mulheres moradores de Pelotas. Fonte: Adaptado de IBGE, 2010. 

A faixa predominante no município é a faixa de 20 a 30 anos, diferentemente da faixa 

predominante do conjunto que é a de 50 a 54 anos, ou seja, o conjunto não reflete os 

dados do municipio. Pode-se notar que há uma linearidade entre gênero, de forma que 

não há uma grande discrepância do número de homens e mulheres em cada faixa etária, 

pois o gráfico de dados municipais apresenta uniformidade em relação aos dois gêneros, 

ou seja, cada faixa etária apresenta números semelhantes de mulheres e homens. 

Número de domicílios e número de pessoas. 

As Tabelas 1a e 1b e 1c apresentam o número de pessoas residentes no bairro, o número 

de domicílios e a média de pessoas por domicílios. 

 

Lindóia (1990) 

Número de 
domicílios 

1.652 

Número de 
Pessoas 

5.180 

Média pessoas/ 
domicílio 

3,14 

 

Lindóia (2010) 

Número de 
domicílios 

1.655 

Número de 
Pessoas 

4.056 

Média pessoas/ 
domicílio 

2,45 

  

                      (a)                                                        (b)                                                            (c) 
Tabelas 1: Número de domicílios e número de pessoas da COHAB Lindóia e da Cidade de Pelotas. Fonte: 

(a) Adaptado de Medvedovski, 1998, (b) e (c) Adaptado de IBGE, 2010. 
 
 

Pelotas (2010) 

Número de 
domicílios 

113.901 

Número de 
Pessoas 

326.457 

Média pessoas/ 
domicílio 

2,87 
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A tabela 1a e 1b demonstrou que o número de edificações foi acrescido em quatro 

residências e houve a diminuição do número de moradores, ocasionando uma menor taxa 

de pessoas/domicílio. De acordo com esse dado, houve uma diminuição de 19,8% no 

número de pessoas ao longo de 20 anos, pois em 1990 o número de pessoas moradoras 

do conjunto era de 5.180, em 2010 este indicador apresenta 4.056 pessoas. 

A média de pessoas/domicílio em Pelotas é de 2,87, e o conjunto está com o valor abaixo 

da média municipal, com 2,45 habitantes/domicilio.  

Percentagem de domicílios segundo o número de moradores. 

Os Gráficos 5a e 5b identificam a percentagem de domicílios segundo o número de 

moradores. 

 

 
 

                                    (a)                                                                          (b) 
Gráficos 5: Número de moradores por domicílios da COHAB Lindóia. Fonte: (a) Adaptado de Medvedovski, 

1998, (b) Adaptado de IBGE, 2010. 

O Censo de 1990  expressa o predomínio de familias com três moradores, já o Censo de 

2010 demonstrou o crescimento do número de familias constituidas de um morador, 

assim como ressalta que a maior percentagem são famílias com dois moradores. 

Constata-se que o número de moradores por domicílio diminuiu ao longos dos  anos 

(Gráficos 3) e consequentemente observa-se que a média de pessoas por residência 

acompanhou este declinio (Tabelas 1). 

O Gráfico 6 possibilita ao leitor a comparação com o grafico 5b, com isto, pode-se 

comparar o conjunto com o municipio a partir do Censo de 2010. 
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Gráficos 6: Número de moradores por domicílios de Pelotas. Fonte: Adaptado de IBGE, 2010. 

Nota-se que o gráfico do município se asemelha ao gráfico do censo de 2010 do bairro, 

de modo que há predominio de dois moradores por domicilio e o indice de três moradores 

por residência apresenta grande representatividade. Através deste gráfico pode-se afirmar 

que a média de moradores por domicilio da cidade está entre 2,5 e 3 moradores. A tabela 

1c afirma que a média de moradores por domicílio é de 2,87, em consequência disto, 

pode-se afirmar que o gráfico 6 e a tabela 1c são coerentes.  

Ressalta-se que os Gráficos 5 e 6 confirmam que há uma diminuição gradativa do número 

de moradores ao longo dos anos. Nesse sentido, os dados apresentados reforçam as 

definições e afirmações reveladas na literatura consultada, sobre a diminuição do número 

de moradores.  

Destino do lixo 

A tabela 2 apresenta o destino do lixo, para isto, separou-se em coletado (a categoria 

inclui coletado por serviço de limpeza e coletado em caçamba de serviço de limpeza) e 

em outras formas de destino, como queimado na propriedade, jogado em terreno, ou 

outro destino. 

 

Destino do lixo 

Lindóia (1990) Lindóia (2010) Pelotas (2010) 

Nº % Nº % Nº % 

Coletado 1651 99,94 1667 99,93 110.606 97,11 

Coletado por serviço de 
limpeza 

  
253 15,17 97.507 85,61 

Coletado em caçamba de 
serviço de limpeza 

  
1414 84,76 13.549 11,9 

Total 1651 99,94 1667 99,93 111.056 97,51 

Queimado (na 
propriedade) 1 0,06 

  
2.320 1,9 

Jogado em terreno baldio 
ou logradouro 

    
171 0,15 

Jogado em rio, lago ou 
mar 

    
11 0,0097 
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Outro destino 
  

1 0,7 500 0,44 

Total 1 0,06 1 0,7 3.002 2,49 

Total Geral 1652 100 1667 100 114.058 100 

 
Tabela 2: Destino do lixo. Fonte: Autor, 2018. 

A tabela identifica que os resíduos no município e no conjunto são coletados 100%. Por 

intermédio de observações no conjunto, notou-se que a forma de coleta atualmente é 

através da coleta conteinerizada, o que representa 84,76% da coleta do conjunto. Os 

contêineres estão localizados em locais de uso compartilhado, como praças e ruas 

centrais.   

O lixo coletado por serviço de limpeza engloba o lixo recolhido diretamente na residência. 

Na COHAB Lindóia, esse índice representa apenas 15,17%, diferentemente do índice 

municipal que é de 85,61%. Com isto, pode-se dizer que o método de coleta principal do 

conjunto em 2010, difere do método de coleta principal da cidade de Pelotas. Além do 

centro da cidade, somente os três grandes conjuntos da COHAB tem a coleta 

conteinerizada. Este fato pode ser atribuído a densidade de moradores nesses conjuntos 

e as dificuldades de gestão da coleta em espaços condominiais que efetivamente não 

foram assumidos como condomínios por seus moradores (MEDVEDOVSKI, 1998), o que 

levou a prestadora de serviços a equipara-los na prioridade de coleta conteinerizada 

juntamente com  a zona central da cidade. 

O seguimento do trabalho devera esclarecer a condição da prestação desse serviço. 

Abastecimento de água. 

A tabela 3 apresenta os dados relativos a abastecimento de água. A tabela engloba rede 

geral, poço ou nascente na propriedade, chuva armazenada em cisterna e outra forma de 

abastecimento. 

 

 

COHAB 
Lindóia 
(1990) 

COHAB 
Lindóia 
(2010) 

Pelotas 
(2010) 

  
% 

 
% 

 
% 

Rede geral 1.652 100 1667 100 107.225 94,14 

Poço ou 
nascente na 
propriedade - 

 
- 

 
4.648 4,8 

Chuva 
armazenada 
em cisterna - 

 
- 

 
10 0,01 

Outra forma 
de 

abastecimento - 
 

- 
 

2.068 1,81 

Total 1.652 100 1667 1000 113.951 100 



Anais do Encontro Internacional Cidade, Contemporaneidade e Morfologia Urbana 2018.

 

551 
 

 
Tabelas 3: Saneamento. Fonte: Autor, 2018. 

A tabela revela que na COHAB Lindóia não há residências que possuem poço ou 

nascente na propriedade, chuva armazenada em cisterna e outra forma de 

abastecimento, sendo majoritariamente a utilização de rede geral.  

Os conjuntos habitacionais apresentam, portanto, resultado igual ao da cidade, com 100% 

de abastecimento. Esses dados não exemplificam a qualidade dos serviços prestados, 

mas sim a existência dos mesmos. É necessária e pertinente, a realização de uma 

pesquisa com maior aprofundamento na qualidade e realidade da prestação dos serviços.  

CONCLUSÃO 

A metodologia proposta mostrou-se eficaz para caracterização dos dados referentes ao 

Conjunto Habitacional Lindóia. Destaca-se a importância dos resultados levantados, pois 

trazem conhecimento direto da realidade de gênero, faixa etária, quantidade de 

moradores por domicílio, serviços urbanos, dentre outros dados explorados ao longo 

deste trabalho.  

A obtenção de dados secundários irá permitir uma análise mais aprofundada sobre o uso 

e dimensionamento dos serviços de infraestrutura para a dissertação do presente autor. 

Os resultados encontrados poderão auxiliar ainda, nas tomadas de decisões por parte do 

poder público e nas análises sobre a relação entre serviços urbanos, seus usos e a 

população.  

As informações coletadas revelaram que houve uma mudança significativa de idade, 

gênero e densidade. Todas essas mudanças ao longo dos anos são resultados de 

diversos fatores que afetam a dinâmica populacional. Entretanto caberá pesquisar quais 

fatores ocasionaram essa modificação do perfil populacional como, por exemplo, a 

diminuição de moradores por domicílio, a predominância de mulheres e o predomínio da 

faixa de 50 a 54 anos. Cabe ressaltar que a porcentagem de implementação dos serviços 

urbanos apresenta-se como 100%, porém a bibliográfia e visitas exploratórias mostraram 

que os dados de implementação não abrangem a qualidade do serviço. Espera-se que 

este resumo colabore com a elaboração de futuros trabalhos sobre a COHAB Lindóia. 

Para finalizar, deixa-se a reflexão de Medvedovski, como um alerta que essa primeira 

descrição da situação atual do conjunto habitacional Lindoia, retratada através dos dados 

censitários de moradores e domicílios, serve somente como um primeiro olhar. E que o 

contato direto com os moradores e usuários destes domicílios é que vai esclarecer sobre 

o tema de infraestrutura e sustentabilidade urbana no dia a dia deste conjunto 

habitacional. 
 

“Mas, uma cidade não é feita só de mapas, tabelas e gráficos. Uma cidade é feita 
de gente, de sentimentos, de emoções. Os planos não podem ser apenas 
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fórmulas, projetos e modelos. É preciso contemplar a humanidade cidadã. Assim, 
não se pode pensar que a técnica resolverá os problemas urbanos. Ela será, 
verdadeiramente, uma ferramenta bastante eficaz no enfrentamento prático de 
muitas inquietações, auxiliar decisiva na adoção de medidas e na escolha de 
ações, mas, jamais poderá substituir a sensibilidade daqueles que efetivamente 
vivem a cidade (MEDVEDOVSKI et al., 2003, p.19)”. 
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ÁREA TEMÁTICA: 

3.Teoria Urbana  

RESUMO: 

É sabido que dentre os debates existentes, em especial nos campos do Urbanismo e da 
Geografia Urbana, um tema importante é a relação entre a cidade e os rios. Neste sentido, este 
artigo discute, por meio de uma revisão bibliográfica específica, a relação cidade-rio, à partir do 
processo de apropriação dos espaços públicos na cidade de Teresina, no estado do Piauí, 
situados às margens do rio Poti. Para desenvolver a proposta apresentada, é necessário analisar 
a produção social do espaço levando em conta as especificidades locais da relação/interação 
econômica, funcional e simbólico-cultural dos diferentes agentes/grupos com o rio Poti. Neste 
sentido, procuramos demonstrar que, mesmo diante dos processos modernizantes previstos e 
executados (construção de pontes, diques, parques, balneário etc.) na cidade, permanece ainda o 
modo de vida ribeirinho, principalmente nos espaços de identidade e de vivência ribeirinha, que se 
constituem, por sua vez, em elementos-chave na constituição da identidade da cidade. A análise 
permitiu perceber a necessidade de apropriação dos espaços públicos beira-rio como forma de 
promover a justiça social, por meio da construção coletiva dos mesmos, enquanto lugares de 
socialização, convivência e exercício de cidadania. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: rios urbanos; espaços públicos; políticas urbanas. 

 

ABSTRACT: 
It is known that among the existing debates, especially in the fields of Urbanism and Urban 
Geography, an important theme is the relationship between the city and the rivers. In this sense, 
this article discusses, through a specific bibliographical review, the city-river relationship, starting 
from the process of appropriation of the public spaces in the city of Teresina, in the state of Piauí, 
located on the banks of the Poti river. In order to develop the proposal presented, it is necessary to 
analyze the social production of space taking into account the local specificities of the economic / 
functional / symbolic / cultural interaction / interaction of the different agents / groups with the Poti 
river. In this sense, we try to demonstrate that, even in the face of modernization processes 
foreseen and executed (construction of bridges, dykes, parks, etc.) in the city, the riverside lifestyle 
still exists, especially in the areas of identity and riverside living are, in turn, key elements in the 
constitution of the city's identity. The analysis made it possible to perceive the need for 
appropriation of the riverside public spaces as a way to promote social justice, through the 
collective construction of these, as places of socialization, coexistence and exercise of citizenship. 
 

KEYWORDS: urban rivers; public spaces; urban policies. 
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INTRODUÇÃO 

O rio como paisagem é estudado amplamente por Saraiva (1999), que o apresenta como 

um elemento historicamente presente na paisagem natural e cultural da cidade; 

relacionado como elemento vital, por ser fonte de água, como meio de comunicação e 

circulação, como marco territorial e como elemento representativo de múltiplas 

dimensões, dotado de uma gama de valores. Para a autora, os processos de 

ordenamento dos territórios fluviais demandam o envolvimento progressivo dos cidadãos 

e a compreensão, dentre outros, dos valores culturais e simbólicos atribuídos à paisagem 

ribeirinha.   

A relação entre rios e cidades também é estudada por Gorski (2008), cujos estudos 

apontam que, no Brasil, os rios urbanos sofreram um gradativo processo de deterioração, 

à partir da intensa urbanização ocorrida após a década de 1950, que se agravou com a 

precariedade do saneamento básico e com a ocupação irregular de suas margens. É 

necessário, portanto promover uma “reconciliação” entre rios e cidades.  

Como se observa, a complexa relação entre rios e cidades vem sendo estudada sob 

diferentes perspectivas. A importância da temática se expressa em face inclusão do 

paradigma da sustentabilidade no planejamento urbano, “[...] preconizado como 

orientador de modelos de desenvolvimento, a nível mundial[...]” (SARAIVA, 1999, p.29); 

cujo elemento central é o tratamento dado à natureza no contexto urbano.  No entanto, a 

incorporação da natureza no ambiente urbano continua sendo um desafio 

contemporâneo, muitas vezes sendo realizada de forma insatisfatória e parcial, por meio 

de políticas públicas que não refletem as demandas sociais concretas, resultando em 

desigualdade na apropriação dos espaços naturais da cidade. 

Desta perspectiva, a relação entre a cidade de Teresina - Piauí, e seus rios, mostra-se 

relevante, uma vez que, a exemplo de outras cidades brasileiras, incorpora o paradigma 

da sustentabilidade em suas leis municipais à partir do início da década de 90 (MATOS, 

2017). A cidade, cuja origem é associada a dois rios, foi implantada entre os rios Parnaíba 

e Poti, região escolhida estrategicamente para sediar a nova capital do Piauí, 

considerando principalmente sua posição em relação ao principal polo comercial da 

região (na época, Caxias, no estado do Maranhão) e a facilidade de comunicação e 

transporte de mercadorias pelo rio Parnaíba, com fácil acesso ao Oceano Atlântico e à 
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Europa (NASCIMENTO, 2011). Mediante esse contexto, se destaca o fato de Teresina, 

historicamente, manter íntima relação e interação, funcional e simbólico-cultural, com os 

rios Poti e Parnaíba. 

Entretanto, em face de sua modernização, esta relação foi enfraquecendo, e sendo 

transformada, como veremos adiante. Estes fatos levaram Matos e Veloso (2007), a 

entenderem os rios como “linhas de força” nos cenários urbanos, para justificar o 

“domínio/comando” destes sobre a vida em Teresina, que, até a década de 1950, era 

profundamente marcada por “fatores geográficos” (naturais). À partir deste conceito, 

identificaram os cenários atuais da cidade, ligados à paisagem das águas, por meio da 

percepção dos usuários. A análise se fundamentou na atração que os rios continuam a 

exercer sobre as pessoas, através dos elementos naturais, construídos e simbólicos da 

paisagem. Embora o estudo tenha constatado que a paisagem ribeirinha continua a 

exercer atração sobre a população, por outro lado, é preciso refletir sobre as condições de 

apropriação da orla fluvial no tecido urbano e como estas corroboram para o 

enfraquecimento da relação rio-cidade. 

Portanto, este artigo analisa a produção social dos espaços públicos ribeirinhos, a 

dinâmica de apropriação desses espaços e seu lugar dentro das políticas urbanas como 

um meio de promoção da justiça social. Para desenvolver a análise, o artigo tem como 

objeto a orla fluvial de Teresina. Desse modo, na primeira seção serão abordados os 

elementos referentes à fundamentação teórica que embasou a análise. A proposta é dar 

subsídios teórico-metodológicos, à discussão da relação cidade-rio do ponto de vista 

teórico e apresentar a orla fluvial da cidade de Teresina, de maneira concreta, como 

forma de apontar elementos pertinentes para a melhor compreensão do tema referente à 

relação cidade-rio. 

Na segunda seção, realiza-se uma retomada histórica e geográfica dos fatores sócio 

políticos que influenciaram no processo de produção do espaço da cidade de Teresina, no 

sentido de entender a dinâmica preponderante. Na terceira seção serão abordados os 

aspectos da produção do espaço mais relacionados à paisagem ribeirinha, no intuito de 

entender como se desenvolveu a relação entre a cidade e o rio ao longo do tempo.  

Também serão apresentados os principais espaços de identidade e de vivência 

ribeirinhos identificados na cidade. O objetivo é demonstrar que a dimensão do vivido, 



Anais do Encontro Internacional Cidade, Contemporaneidade e Morfologia Urbana 2018.

 

557 
 

ligada aos rios, não desapareceu em face das políticas de modernização da cidade, 

associados à lógica de modernização capitalista, mas persiste por meio da consolidação 

de espaços de apropriação que permitem a perpetuação de conteúdo socioespaciais 

ribeirinhos (LIMA, M., 2016), a fim de subsidiar políticas públicas mais alinhadas com as 

especificidades urbanas da orla fluvial de Teresina. 

 Direito à cidade e apropriação da natureza no espaço urbano 

As políticas urbanas contemporâneas carregam em seu bojo um conjunto de conceitos e 

ideologias que têm origem no fenômeno da globalização e nos princípios neoliberais 

(RAICHELIS, 2006). Muitos estudiosos compartilham o pensamento de que a produção 

do espaço urbano segue esta mesma lógica. Para Lefebvre (2001, p. 61), por exemplo, a 

cidade moderna é a “[...]projeção da sociedade sobre um local; [...]social e politicamente, 

as estratégias de classes, (inconscientes e conscientes) visam a segregação”. Portanto, a 

apropriação dos espaços da cidade se revela como um reflexo da divisão de classes.  

As cidades brasileiras, inseridas nesse contexto através da dinâmica da globalização, têm 

seu desenvolvimento marcado por uma política de segregação das classes mais pobres 

em espaços periféricos e destituídos de espaços públicos. É histórica e conhecida, a 

política de construção de bairros populares em regiões distantes da infraestrutura 

disponível, e carente de diversos equipamentos públicos, como escolas, hospitais, praças 

e parques, dentre outros. 

A produção do espaço urbano se dá, então, em detrimento de certos interesses que se 

sobrepõem a outros existentes.  Assim, àqueles cujos interesses são geralmente 

ignorados, resta as apropriar-se do solo urbano de forma “não oficial”, dando origem a 

uma “cidade dos excluídos”, o que aprofunda ainda mais a questão social. Segundo 

Maricato (2000, p.2), os problemas das cidades se agravam porque estas crescem “[...] ao 

largo dos planos aprovados nas Câmaras Municipais, que seguem interesses tradicionais 

da política local e grupos específicos ligados ao governo ‘de plantão’”. O resultado é: 

[...] planejamento urbano para alguns, mercado para alguns, lei para alguns, 
modernidade para alguns, cidadania para alguns; [...] a exclusão urbanística é 
ignorada na representação da cidade oficial[...]; a gigantesca ocupação irregular 
do solo urbano não aparece nos registros oficiais sobre as cidades [...]; os próprios 
órgãos municipais de aprovação de projetos, as equipes de urbanistas dos 
governos municipais e o próprio controle urbanístico, frequentemente 
desconhecem esse universo. [...] Por outro lado, é visível o controle dos projetos 
urbanos por grupos de elite. O processo de segregação é oficializado quando se 
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observa mais detidamente o destino da maior parte dos investimentos em 
infraestrutura na cidade; em especial, aquelas que produzirão algum tipo de 
embelezamento. [...] Aliás, o próprio planejamento urbano brasileiro nasce 
atrelado a demanda das elites dominantes: a necessidade de produzir o 
embelezamento das cidades”. (Id. Ibidem., 2000, p. 125 -137) 

Coroando essa mesma política tendenciosa, no Brasil, os investimentos públicos 

transferem renda para o mercado imobiliário de alto padrão, em áreas pouco ocupadas, 

enquanto carências básicas de grande parte da população não merecem atenção. Assim, 

a gestão urbana e os investimentos públicos seguem contribuindo para a concentração de 

renda e o aprofundamento da desigualdade social. Podemos exemplificar essa dinâmica 

observando como os espaços públicos planejados (que fazem parte da cidade oficial), são 

em geral, bem mantidos; enquanto que aqueles situados em bairros populares têm 

manutenção sofrível (MARICATO, 2000). 

Para Maricato (2000, p. 165), a alienação sobre o contexto da cidade real (aquela que 

“acontece” à parte dos planos oficiais, ou de forma “espontânea”), é um dos fatores 

responsáveis pela “[...] implementação de políticas regressivas carregadas de 

simbologia”. Na prática, essas políticas apontam para uma apropriação desigual da 

cidade, onde a infraestrutura, em particular, “serve” sempre mais aos interesses de 

grupos específicos, geralmente aqueles que detêm algum tipo de poder. 

Por sua vez, a ocupação do espaço urbano, à partir da estratégia de classes tem sua 

origem no planejamento urbano moderno, com o Plano Haussman para Paris, através de 

intervenções no traçado da cidade. A classe dominante, no caso a burguesia francesa, 

vendo seus privilégios eminentemente ameaçados, “expulsa” o proletariado da cidade. 

Assim, segundo Lefebvre (2001, p. 23), embora a finalidade da reforma urbana 

parisiense, não tenha sido, originalmente, criar amplos espaços vazios, ou abrir 

boulevards “pela beleza da perspectiva criada”, posteriormente, foram estes os motivos 

alegados, que criam um outro discurso para justificar os reais propósitos da mudança 

urbana. “[...] Os vazios tem um sentido: proclamam alto e forte a glória e o poder do 

Estado que os arranja, a violência que neles pode se desenrolar.” A produção do espaço 

urbano claramente serviu às estratégias de uma classe dominante, mas foi produzida de 

forma a mascarar seu real objetivo, fazendo com que, mais tarde, os cidadãos fossem 

gratos a Haussman por ter “aberto Paris à circulação”.  
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Esta manipulação do discurso político, presente em planos, regulamentos, ações e leis, 

se dá em face de sua ocorrência dentro de um sistema que se pretende “democrático”. A 

cidade não pode pertencer a apenas alguns, mas a todos. Não se pode simplesmente 

eleger uma classe e a ela entregar a posse dos espaços públicos da cidade. “[...] Os 

poderes públicos, num país democrático, não podem decretar publicamente a segregação 

como tal. Assim, frequentemente adotam uma ideologia humanista que se transforma em 

utopia no sentido mais desusado, quando não em demagogia” (LEFEBVRE, 2001, p98).  

A realidade urbana demonstra que Estado e Capital convergem para a segregação. Os 

espaços da cidade, inclusive os naturais (áreas verdes e mananciais), se tornam objeto 

de “negociação”. À primeira vista, é difícil enxergar como a apropriação desses espaços 

pode contribuir para a inclusão de uns e a exclusão de outros, uma vez que a natureza é 

vista comumente como um bem de direito coletivo e, teoricamente está sempre ali, ao 

alcance das mãos e dos olhos de todos. Para Lefebvre, há algo de suspeito em separar 

parte (a natureza) do todo (a cidade) como algo a ser conquistado.  

[...]a necessidade e o direito à natureza contrariam o direito a cidade [sem no 
entanto, declarar isto abertamente], [...] causa certo estranhamento a inclusão do 
direito à natureza na pratica social, ‘em favor dos lazeres’ [...]. “A natureza entra 
para o valor de troca e para a mercadoria; é comprada e vendida; [...]se apelam 
para surpreendentes desvios: a nostalgia, o turismo, o retorno para o coração da 
cidade tradicional, o apelo das centralidades existentes ou recentemente 
elaboradas. (Id. Ibidem., 2001, p. 117) 

É justamente porque a cidade é negada a tantos, que a natureza, consequentemente, 

também o será.  E a negação do acesso à natureza, na cidade, é a negação da própria 

cidade. No entanto, o discurso é distorcido para desviar a atenção daqueles destituídos 

do direito à cidade. Assim, o que deve ser reivindicado, é o direito à cidade de forma 

integral, com todos os seus aspectos.  

No entanto, a natureza na cidade, manipulada e negociada nos planos oficiais, vendida e 

comprada sob a alegação de que o desenvolvimento urbano precisa ser sustentável, vem 

se constituindo em mais uma estratégia de dominação, que tende a se ampliar com a 

consolidação do capitalismo e da sociedade de consumo. Esta, por sua vez, se traduz em 

ordens: ordenamento dos elementos no terreno, e a “imposição” da felicidade como algo 

quase obrigatório. Dessa forma, “[...] todas as condições se resumem assim para que 

exista uma dominação perfeita, para uma exploração apurada das pessoas, ao mesmo 
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tempo como produtores, como consumidores de produtos, como consumidores de 

espaços” (LEFEBVRE, 2001, p. 32-33).   

A apropriação, pelo capital, de áreas verdes e naturais é um aspecto que se expressa 

com muita força nos cenários urbanos, em todo o mundo, segundo Henrique (2009, p. 

109). Alguns aspectos dessa dinâmica são por ele ressaltados, como por exemplo, a 

“pseudo apropriação” da natureza em condomínios fechados, em contraposição à 

“desqualificação” dos espaços naturais em bairros populares, além da concentração de 

parques públicos em áreas nobres e a estruturação/ criação de áreas naturais para 

produzir a valorização imobiliária do entorno. A segregação pela natureza, assim é 

expressa: “[...]enquanto as classes dominantes vivem com sua natureza enclausurada e 

controlada em seus jardins, nos bairros dos excluídos observa-se a natureza relegada ‘ao 

mato’ ou ‘às enchentes’ e, em muitos lugares, à total falta de qualquer natureza.”  

De forma semelhante, as áreas ribeirinhas, no Brasil “protegidas” por meio de uma política 

que as instituiu como Áreas de Preservação Permanente, frequentemente são 

transformadas em parques urbanos; o que, por outro lado, também cria extensas áreas de 

valorização imobiliária. Essa política se torna questionável na medida em que “mascara” 

ideologias e privilegia interesses políticos elitistas. Alicerçada no conceito de 

sustentabilidade, recorrentemente tratado com um viés apenas ambiental, na verdade 

oculta uma série de contradições sociais, econômicas e políticas. 

Diante deste quadro pessimista a que estamos “presos”, e de um “imutável” ciclo de 

apropriação dos espaços públicos e da natureza pela classe dominante, Souza (2015), 

nos apresenta uma possibilidade que decorre à partir da articulação política (mesmo que 

inconsciente) dos excluídos. Para ele, temos uma tendência para entender que os 

espaços, quando apropriados pelas classes não hegemônicas, seriam imunes a 

articulações políticas; no entanto, essa “perspectiva dualista”, de contrapor produção do 

espaço espontâneo à produção do espaço planejado, tem caráter simplista, mas,  

[...] a autocriação da realidade social (socioespacial) evidentemente não é 
sinônimo de pura espontaneidade, [...] aquilo que parece, à primeira vista, 
totalmente espontâneo, se revela, olhando mais detidamente, fruto de uma pletora 
de ações dispersas, muitíssimas delas deliberadas e não pouco formalmente 
programadas, que criam uma sinergia”. [A produção do espaço urbano] [...] deve 
se dar como um processo no qual tomam parte indivíduos livres e lúcidos, o que 
depreende um olhar crítico em relação ao Estado e às relações de poder 
subjacentes. [...] Uma alternativa à submissão acrítica ao mercado, para uma 
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produção do espaço democrática, seria “[...]a incorporação ao Estado de 
elementos da democracia participativa (SOUZA, 2015, p. 52). 

Portanto, o resultado das lutas de classes por meio da apropriação do espaço urbano, 

embora frequentemente manipulado pelo poder dominante, não pode ser visto como um 

processo com fins predeterminados e plenamente previsíveis. A dimensão espacial é o 

reflexo mais concreto da produção da cidade, resultado das complexas relações sociais. 

[...]deve aparecer não como uma massa passivamente modelável ou como uma 
máquina perfeitamente controlável pelo Estado[...], mas como um fenômeno 
gerado pela interação complexa, jamais plenamente previsível ou manipulável de 
uma miríade de agentes modeladores do espaço, interesses, significações e 
fatores estruturais, sendo o Estado apenas um dos condicionantes em jogo, (ainda 
que seja um condicionante crucial nas modernas sociedades capitalistas (SOUZA, 
2015, p. 52). 

Diante deste cenário, é necessário procurar entender, além da “cidade real”, a complexa 

rede de forças que atuam dentro do contexto urbano para a sua conformação.  Partindo 

do entendimento geral exposto até o momento, é preciso examinar a aplicação da teoria 

na realidade concreta. Tomemos como ponto de apoio, a realidade da cidade de 

Teresina, em termos de apropriação dos espaços, sua viabilização por meio das políticas 

públicas e a inserção de seus elementos naturais nesta dinâmica, em especial os rios. 

A produção social do espaço e a modernização em Teresina 

“Teresina, a capital do estado do Piauí nasceu sob o signo do moderno”. Com esta frase, 

Nascimento (2011, p. 1) resume o momento histórico de transferência da capital do Piauí, 

de Oeiras para Teresina; pois a intenção central do governo do Estado era incluir a capital 

como agente importante nos cenários econômicos nacional e internacional.  Esta 

modernização se revela concretamente, no espaço urbano, por uma série de ações 

políticas, dentre as quais, destacam-se: a desapropriação dos lugares urbanos ocupados 

espontaneamente, como praças e favelas, a transferência da população das favelas para 

bairros afastados do núcleo da cidade, e a inserção de elementos modernizantes, 

relacionados principalmente à infraestrutura e ao advento do automóvel, como avenidas e 

pontes. 

O processo modernizante, em Teresina, era uma reivindicação da nascente classe 

burguesa, formada por “[...]advogados, médicos e engenheiros [...], que atuavam na rede 

estadual de ensino e/ou em escolas particulares e escreviam para os jornais da cidade” 
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(NASCIMENTO, 2011, p. 7). As crônicas jornalísticas eram os principais instrumentos 

utilizados por esta classe (considerada a elite intelectual e política) para expressar seus 

interesses e manipular os leitores em favor de seus ideais políticos.  Nestes textos, 

apresentavam sua insatisfação em relação às condições de pobreza e atraso em que o 

Piauí se encontrava, quando comparado a outras capitais (em franco processo de 

desenvolvimento), como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador e Recife; e   

responsabilizavam os pobres pelas “mazelas” da capital, pois avaliavam que “[...] os 

setores populares estavam aprisionados a costumes ‘atrasados’ e ‘anacrônicos’ que 

poderiam contaminar os outros segmentos sociais, daí a necessidade de ‘medicalizar’ a 

sociedade”(NASCIMENTO,2011, p. 9).  

Assim, segundo Nascimento (2011), em atendimento aos anseios da elite, entre 1937 e 

1945, Teresina recebeu tratamento urbano, novas áreas de sociabilidades, além de 

transportes modernos. No entanto, estas melhorias eram restritas ao espaço ocupado 

pela burguesia. Paralelamente, iniciaram-se as ações “medicalizadoras” na cidade, 

assentadas no discurso higienista de médicos sanitaristas e urbanistas da época: os 

pobres, (em sua maioria imigrantes oriundos das cidades do interior, e em busca de 

trabalho), que viviam em casas rústicas e improvisadas, foram deslocados do centro para 

regiões periféricas da cidade - os novos bairros Buenos Aires e Água Mineral.   

Estes bairros eram desprovidos de qualquer infraestrutura – abastecimento d’água, 

energia elétrica, telefone, transporte coletivo, serviço médico -  o que forçava a população 

pobre a recorrer sempre ao centro da cidade para comprar gêneros de primeira 

necessidade. E, como não havia transporte público disponível, “[...]o longo percurso era 

feito à pé, com os alimentos carregados na cabeça ou em lombos de animais” 

(NASCIMENTO, 2011, p.12).  

Além disso, muitas dessas pessoas trabalhavam no centro, como feirantes, negociando 

frutas e verduras no Mercado Central e em barracas improvisadas na Praça Marechal 

Deodoro (situada no espaço contíguo), local ocupado em virtude da incapacidade do 

mercado de comportar todos os feirantes. Mas, de forma autoritária, o prefeito da época 

forçou os feirantes a se retirarem do local, primeiro cercando e instalando tapumes na 

praça, e depois, sob a ameaça de que os que não saíssem, seriam trancados ali. 
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(NASCIMENTO, 2011). Assim, aos pobres de Teresina foi negado o direito ao espaço da 

cidade, bem como à vida digna e ao trabalho.  

Enquanto isso, o espaço urbano da cidade ia sendo estruturado em nome de uma 

nascente burguesia e da sua necessidade de se equiparar modernamente às capitais 

desenvolvidas do país, com obras de saneamento, novas vias de circulação e pontes. 

Neste sentido, a primeira ponte da cidade foi construída sobre o rio Parnaíba, ligando o 

Piauí ao Maranhão. Segundo Ferreira, Matos e Soares (2016, p.9),  

[...]a rotina da população dos dois estados era atravessar o rio Parnaíba em 
canoas, o que era inaceitável para a elite local e pelo Estado, que visava 
modernizar a cidade em todos os meios. Assim surge o projeto da Ponte João 
Luís Ferreira, inaugurada no ano de 1939, inserida na paisagem ribeirinha, 
representando culturalmente, os primeiros surtos de modernização da capital.  

A segunda ponte, denominada Juscelino Kubistchek, substituiu uma antiga ponte de 

madeira, existente sobre o rio Poti, e permitiu a expansão da cidade para a zona leste, 

para onde se transferiram as famílias abastadas do núcleo original da cidade, formando 

os novos bairros de elite: Fátima, Jóquei e São Cristóvão. “Nesse cenário é possível 

perceber que a paisagem ribeirinha de Teresina assume características morfológicas 

criadas pelos governantes e pela classe mais rica, tornando esse ponto um local nobre da 

cidade” (FERREIRA; MATOS; SOARES, 2016, p.9). 

A partir da criação da ponte JK, a cidade passa a ser delineada pelo rio Poti, não mais 

pelo rio Parnaíba.  A nova obra permitiu a valorização do cenário beira rio do Poti, 

tornando o bairro Ilhotas um dos metros quadrados mais caros da cidade (FERREIRA; 

MATOS; SOARES, 2016). Nas margens foram construídas “avenidas–diques” com a 

função de conter possíveis enchentes. Para Delijakou (1998, apud GORSKI, 2008, p. 21), 

a construção de avenidas-dique, no Brasil, foi embasada por argumentos sanitaristas e 

hidráulicos, quando, na verdade, o objetivo era lotear e vender as várzeas. Assim, em 

Teresina, foram construídas, margeando o rio Poti, as avenidas Marechal Castelo Branco, 

(na margem oeste) e a avenida Raul Lopes (na margem leste), o que possibilitou a franca 

negociação imobiliária dos lotes voltados para a paisagem do rio. Mais tarde, a mesma 

região foi dotada de parques estruturados com calçadões e outros equipamentos.  

Seguindo ainda a lógica de modernização da cidade, à partir da implantação das obras 

estruturantes, embora o plano diretor de 2002(Agenda 2015) previsse a construção de 
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mais pontes sobre o rio Poti, visando uma melhor integração da área urbana, o governo 

local decidiu pela construção de uma nova ponte, inaugurada no ano de 2010, nesta 

mesma área (a aproximadamente 2 km da ponte Juscelino Kubistchek e a 900 m da 

Ponte Petrônio Portela) justificada pela necessidade de conectar a zona leste à zona 

norte. No entanto, a nova ponte, denominada Mestre João Isidoro França, além de 

empregar tecnologia de ponta,    

[...]permitiu o desenvolvimento [sobretudo comercial] da Avenida Raul Lopes. O 
conjunto formado pela Ponte Estaiada [como ficou conhecida] contempla o 
complexo cultural da ponte, onde existe um píer de acesso ao mirante, a avenida 
Raul Lopes, que possui um calçadão à beira rio para que a população possa fazer 
atividades físicas e caminhadas, além da crescente verticalização dessa área em 
que está inserida o bairro Noivos. A Avenida Raul Lopes também é um dos locais 
mais onerosos da cidade de Teresina, se caracterizando por estar inserido na 
zona nobre da capital (FERREIRA; MATOS; SOARES. 2016, p.21) 

É visível, portanto, que as decisões políticas sobre a produção do espaço em Teresina, 

desde sua origem, foram articuladas pela elite que financiou sua fundação. Aliada a uma 

política de higienização social, que procurava afastar para longe os cenários de pobreza, 

os espaços de maior valor (ambiental e econômico), são preteridos para a especulação 

imobiliária e ocupação por residências e comércios de alto padrão. Paralelamente, os 

investimentos em infraestrutura eram realizados em atendimento às necessidades 

(sociais, políticas e econômicas) dos mais ricos (FAÇANHA, 2003).  Diante destas 

questões, torna-se relevante debater o desenho da política urbana adotada na cidade, em 

especial para os espaços ribeirinhos, tema que será abordado na seção seguinte. 

A dinâmica da produção do espaço em Teresina e os rios 

De acordo com Braz e Silva (2011, p.217-218) Teresina foi a “[...] primeira cidade-capital 

planejada e construída no período do Império [...], mas a história de sua fundação e as 

características de seu planejamento tem elementos próprios das ações urbanísticas do 

Brasil Colonial”. Assim seu traçado segue o modelo adotado para as cidades 

portuguesas, mas a escolha do local de implantação da nova cidade obedece a alguns 

critérios que vão além do traçado retangular das ruas. Primeiro: a transferência da antiga 

capital, Oeiras, para nova posição geográfica, tem um motivo político-administrativo, pois, 

a “[...]essência das ações urbanísticas no Brasil Colonial deveria constituir base técnica 

que auxiliasse a administração do Brasil[...]” (REIS FILHO, 1994 apud BRAZ e SILVA, 

2011), o que significava que a mudança fazia parte da estratégia política para o 
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desenvolvimento econômico do Piauí. Segundo: a cidade nasce condicionada à 

proximidade com o rio Parnaíba (figura 1), por ser propício a navegação e possibilitar a 

comunicação (LIMA, I., 2002; BRAZ e SILVA, 2011). E terceiro: o sítio escolhido, embora 

próximo do rio, deveria localizar-se em local a salvo das constantes enchentes que 

assolavam a Vila do Poti, núcleo inicial da cidade (LIMA, I., 2002).   

 

Figura 1: Localização do terreno escolhido para a implantação da cidade de Teresina. Fonte: Braz e Silva, 
2011 

Embora todos estes aspectos tenham implicado diretamente na escolha do sitio para 

implantação da cidade, nota-se a prevalência do fator econômico sobre os demais: 

Teresina nasce, então, com uma vocação eminentemente comercial. Para fazer frente à 

concorrência econômica com o principal polo comercial maranhense, Caxias, ela deveria 

ser implantada com rapidez. Em razão disso, embora a análise prévia do local tenha 

identificado as enchentes como o principal problema existente, a princípio, as áreas 

inundáveis foram apenas evitadas. Assim, reduzindo-se o planejamento inicial da cidade a 

um conjunto de 100 quarteirões (BRAZ e SILVA, 2011) situadas em um Planalto a salvo 

das enchentes (LIMA, I., 2002), o plano inicial não considerou a possibilidade de 

expansão da zona urbana até as várzeas dos rios, e muito menos, para além destas, 

como aconteceu mais tarde. 

O núcleo da cidade foi implantado na Chapada do Corisco. Os primeiros habitantes eram 

compostos por parte dos moradores que habitavam a Vila do Poti, governantes e 

funcionários públicos provenientes de Oeiras, e os operários responsáveis pela 

construção da nova capital (BRAZ e SILVA, 2011). Embora os perigos de cheias e 
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epidemias fossem uma constante, a vila do Poti não foi extinta, pois muitos habitantes 

permaneceram em suas moradias de origem; o qual, hoje é o bairro mais antigo da 

cidade, denominado Poti Velho.  No novo espaço urbano agora conviviam  

[...] famílias abastadas, mas também populares, pessoas humildes e de pouca 
condição social[...] A esta presença, que incomodava ‘a sociedade’ teresinense, 
são relatadas reações diversas, muitas vezes extremas e criminosas, que visavam 
afastá-los do centro da nova capital. As mais conhecidas são os incêndios 
criminosos empreendidos nas simplórias casas de palha[...] (GOMES, 2015, p9) 

Após esse momento inicial, diversos atores e fatos marcaram o processo de construção 

do espaço urbano, em Teresina. De forma sucinta, podemos destacar a explosão 

demográfica que se segue à criação da nova capital e a imposição de uma urbanização 

nos moldes nacionais (GOMES, 2015); e posteriormente, na década, de 60 a criação dos 

conjuntos habitacionais Parque Piauí (zona sul) e Primavera 1 (zona norte) (FAÇANHA, 

2003), ainda localizados na região entre os rios Paraíba e Poti. A margem leste do rio Poti 

era ocupada por sítios e chácaras de famílias importantes, mas a travessia era feita por 

barcos (MATOS,  2017).  

Vale ressaltar a luta permanente pelo espaço urbano,  entre as elites e a população de 

baixo poder aquisitivo, que pode ser evidenciada pelos registros históricos “[...] onde a 

higienização social em favor da urbanização era claramente praticada pelo Estado[...]” 

(GOMES, 2015, p.1), concretizada através do incêndio criminoso às casas de palha que 

começaram a se instalar desordenadamente no entorno do núcleo urbano original; e mais 

tarde, pela transferência das residências “nobres” do centro para a margem leste do rio 

Poti, criando uma “área de segregação residencial de alto status” (FA ANHA, 2003, p. 6) 

.  

Segundo Braz e Silva (2011) alguns princípios foram utilizados na concepção do plano 

urbanístico inicial, de Teresina. Dentre eles, destacamos aqueles que se relacionam 

diretamente ao espaço beira-rio da cidade: o caráter paisagístico e ambiental, o propósito 

cenográfico de exploração da paisagem fluvial, e a proteção ambiental conta enchentes, 

percebida na implantação das edificações com distanciamento das margens dos rios. 

Percebe-se assim uma relação intrínseca entre o planejamento urbano e os rios, como 

elementos definidores. 
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Nesse contexto, os rios de Teresina vão conformando gradativamente o desenho urbano, 

ora como fator de repulsão, pois a preocupação com o fenômeno das enchentes é uma 

constante, ora como fator de atração. A atração é percebida quando a paisagem ribeirinha 

é considerada positiva e valorizada, fato comprovado pela verticalização da orla fluvial 

nos bairros Ilhotas e Cabral (tomando partido da visão do rio Poti como estratégia de 

valorização mercadológica dos imóveis).  

Assim, impedida de crescer para o lado Oeste do rio Parnaíba, uma vez que esta margem 

pertence ao Maranhão,  à medida em que a cidade se estende, primeiro para sul e norte e 

depois para leste, transpondo o rio Poti, as preocupações com o crescimento 

desordenado da cidade, que inviabiliza os investimentos do  crescente setor imobiliário e 

o processo de verticalização (FAÇANHA 2003), embasam a criação do II PET (Plano 

Estratégico para Teresina).O plano expunha preocupações eminentemente relacionadas 

à presença dos rios; e orienta a expansão da cidade em direção à zona leste,  com a 

intenção de retirar o máximo de funções urbanas do espaço entre os rios. Há uma 

preocupação com futuras despesas com serviços de infraestrutura de grande porte para a 

transposição dos rios (Id. Ibid., p6). 

A valorização da paisagem ribeirinha prossegue na outra margem leste do rio Poti na 

década de 90, onde “o processo de verticalização ganha novos contornos e se expande 

em novas direções sempre de ‘mãos dadas’ com agentes econômicos que sabem fazer 

muito bem o “marketing urbano”, apropriando-se dos melhores pedaços da cidade, tendo 

sempre como vizinhos, moradores considerados ‘nobres’”. No local foram construídos 

dois shopping centers entre os anos de 1995 e 1996 (Teresina Shopping e Riverside 

Walk). No seu entorno, se concentraram as novas áreas nobres de residência e comercio, 

que foram lentamente ocupando a margem do rio Poti, no sentido sul (FAÇANHA, 2003). 

As áreas ribeirinhas, à partir do II PET, passam a ter ocupação e uso regulamentados 

pelo poder público, que implementou ações guiadas pela nova legislação federal: o 

Código Florestal, que instituiu as margens de rios como Áreas de Preservação 

Permanente. Com base nisto, a legislação municipal criou Zonas de Preservação nas 

margens dos rios Poti e Parnaíba, restringindo seu uso e ocupação e implantando nessas 

áreas o programa Parques Ambientais e o projeto Hortas Comunitárias (MATOS, 2017). 

Embora as duas ações tenham sido propostas para todas as regiões da cidade, os 
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Parques que dispõem de melhor infraestrutura estão situados na zona Leste (zona nobre), 

enquanto que o projeto Hortas Comunitárias obteve sucesso nos bairros periféricos, como 

uma opção de “espaços de subsistência”.   

Mais tarde, já sob efeito do Plano Diretor de 2002, denominado Agenda 2015, as mesmas 

intenções persistem, não se determinando novas ações no sentido de integrar o rio à 

cidade, nem enquanto espaço coletivo, nem como paisagem. Assim, segundo Matos 

(2017, p. 159) “não é satisfatório nem no plano diretor, nem na sua execução, o 

pressuposto [...] de que o rio deve ser considerado como elemento de qualificação dos 

espaços e da paisagem urbana”.  

À partir da reflexão sobre as relações existentes, há, portanto, a necessidade de pensar a 

integração do rio Poti à cidade de Teresina; cuja apropriação da orla, como pudemos 

observar, está pautada na negação desses espaços aos grupos menos favorecidos 

economicamente. Como forma de repensar o planejamento urbano sob a ótica da justiça 

social, é preciso que todas as classes sociais possam usufruir com igualdade destes 

espaços públicos, desfrutando de suas qualidades e construindo a urbanidade cotidiana 

da cidade. 

Espaços de vivência e percepção: apropriações alternativas da orla  

As seções anteriores deste artigo mostraram como a produção dos espaços da cidade de 

Teresina, vem sendo modelada para contribuir direta ou indiretamente para a acumulação 

do capital; e como a mesma lógica é aplicada à orla fluvial. Por outro lado, nesse quadro, 

alguns espaços foram concebidos e permanecem sob uma outra dinâmica: a do cotidiano, 

da contemplação, dos lazeres, da subsistência. Assim, segundo Lima, M. (2016, p.275), 

“se instaura a contradição entre o consumo produtivo (de toda sorte de mais valia) do 

espaço e seu consumo improdutivo (o prazer, o gozo, a obra)”. 

Um espaço ribeirinho de vivência, segundo Malheiro (2005, apud Lima, 2016, p. 275) 

consiste em:  

[...] localizar –se à beira-rio, [...]estar ligado à dinâmica da natureza (tempo de 
plantar, tempo de colher, tempo de pescar), [...]se configuram por meio de um 
arranjo de objetos relacionados a agua (barcos, canoas, ...), [...] alocam atividades 
cotidianas, [...] têm uma economia pouco dinâmica, menos capitalizada, mas de 
muita interação social e é permeado pelo desenvolvimento de interações com 
diversos grupos e por sobrevivências. 
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Aplicando o conceito à realidade de Teresina, podemos identificar espaços de vivência 

nas orlas dos rios Poti e Parnaíba; onde se percebem as práticas sociais cotidianas e uma 

simbiose com a dinâmica das águas; além da presença de diversos agentes 

característicos, como pescadores, agricultores, oleiros, barqueiros e demais 

“sobreviventes” dessa paisagem, encontrados esparsos pela orla, aqui e acolá, mas ainda 

presentes.  

Neste sentido, os estudos de Matos e Veloso (2007) identificaram três cenários da 

paisagem ribeirinha da cidade, compostos por espaços agrupados de acordo com suas 

principais características (Figura 2). O cenário cultural e gastronômico é composto por 

pontos de produção e venda do artesanato na região das olarias e restaurantes populares 

que servem pescado (por exemplo, os restaurantes Pesqueirinho e Flutuante); o cenário 

ambiental e sustentável é representado pelos parques ambientais e pelas hortas 

comunitárias; e o cenário histórico e comercial está associado aos elementos que 

remetem às origens da cidade e à sua vocação econômica (a ponte velha, o mercado 

central).  

A estes cenários se acrescenta o recreativo, composto por pontos de banho ao longo das 

orlas e pelo balneário Curva São Paulo, localizado na zona sudeste, cujos bairros são 

resultantes da expansão do antigo bairro Itararé, hoje Dirceu. Vale destacar que a 

aproximação maior do cotidiano, ou seja, um maior nível de vivência se percebe 

exatamente em bairros populares mais antigos, como o Poti Velho, São Joaquim e Centro 

e Dirceu.   Historicamente, estes lugares receberam grandes fluxos populacionais 

oriundos do processo de exclusão do núcleo inicial da cidade e depois, do núcleo de 

expansão (elitizado) da zona leste. 

 

Figura 2: Quadro síntese dos cenários ribeirinhos. Fonte: Matos, 2007 
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Os espaços de vivência de Teresina resistem à dinâmica moderna de apropriação da 

cidade e dos espaços ribeirinhos, apesar das fortes pressões exercidas sobre a orla, no 

sentido de convertê-los em regiões de valorização imobiliária. Hoje, o espaço beira-rio 

ainda se encontra ao alcance dos grupos excluídos da paisagem e tolhidos em seu direito 

à cidade; que coexistem, resistindo à modelagem do espaço por um Estado 

historicamente manipulado e definido pelas elites.  No entanto, sua sobrevivência 

depende de organização e reivindicação política; caso contrário, poderão não resistir à 

ordem de dominação imperante sobre o espaço, reproduzindo mais uma vez o ciclo da 

exclusão.  

Portanto, a iniciativa pela apropriação dos espaços da cidade, deve se apoiar na presença 

e na ação das classes excluídas, “a única capaz de pôr fim a uma segregação dirigida 

essencialmente contra ela. “(LEFEBVRE, 2011, p 113). Por outro lado, o poder público 

deve considerar, sobretudo, que para alcançar a justiça social e promover o direito à 

cidade,  

[...] faz-se necessária uma ampla participação pública” na tomada de decisão. 

Estabelecer uma luta ecológica capaz de mudar a relação de forças e impor as 

drásticas mudanças necessárias. Isso se torna possível à partir da construção de 

cidadãos autônomos, cada vez mais conscientes e agentes de uma ação positiva 

em torno de questões democráticas (FERREIRA; PEREIRA, 2017, p. 5).   

Sobre isto, Maricato (2000, p 2) atenta para o fato de que “[...]o urbanismo brasileiro 

(entendido aqui como planejamento e regulação urbanística) não tem comprometimento 

com a realidade concreta, mas com uma ordem que diz respeito a uma parte da cidade, 

apenas”. No entanto, como já ressaltado anteriormente, o modelo democrático aplicado 

ao espaço urbano traduz-se em condições igualitárias de acesso e uso dos espaços 

públicos da cidade. Portanto, também é de responsabilidade daqueles que planejam a 

cidade, partir sempre de uma reflexão ética sobre o seu papel enquanto “facilitador” dos 

processos de constituição do espaço urbano.  

Neste contexto, torna-se essencial refletir, como propôs Montaner e Muxí (2014, p 18- 

19),  

[...] sobre como seria a nova ética que deveria reger a construção do espaço, a 

favor do meio ambiente, mas também da igualdade e da liberdade, considerando 
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que os processos políticos e os conflitos globais se refletem na concretização dos 

espaços e dos territórios.  

E mais ainda,” [...] a emergência do direito à cidade como conceito integrador de um 

projeto democrático de cidade” (Id. Ibidem, p 6). 

Considerações Finais 

Em Teresina, a produção social do espaço urbano segue, historicamente, uma tendência 

à segregação espacial dos mais pobres. A dinâmica de apropriação oficial/legal dos 

espaços ainda segue a lógica da construção de avenidas-dique, promovendo a 

valorização imobiliária de extensas áreas da orla. Assim, há sérios indícios de que o 

planejamento urbano estaria muito mais a serviço de agentes econômicos. 

É notável também, que os Parques ribeirinhos melhor estruturados (Potycabana e Beira 

Rio) estão localizados na zona leste, região notoriamente reconhecida como nobre. Estes 

espaços têm manutenção e gestão diferenciadas, e vêm se configurando como uma 

região de agrupamento de símbolos “pós modernos”. Dentre estes, figuram shopping 

centers, grandes prédios comerciais, além de casas e edifícios de alto padrão, cuja 

valorização só aumenta.  

Por sua vez, os bairros populares, situados nas franjas urbanas e carentes de 

equipamentos públicos, são lugares de origem e permanência da vivência das orlas. 

Embora este seja um aspecto importante para promover a preservação de mananciais, a 

possibilidade de uma aproximação entre os rios e o cotidiano das pessoas não é 

vislumbrada nos planos oficiais da cidade, permanecendo a ênfase em tratá-los como 

obstáculos a serem vencidos e como áreas de risco permanente, ligado à possibilidade de 

inundação. 

Na apropriação dos espaços ribeirinhos podemos perceber uma reprodução das 

tendências segregadora e de promoção da desigualdade social. Embora ainda 

permaneçam alguns espaços de vivência, na orla (ligados à história, à cultura, à 

subsistência, e ao lazer), estes vêm sendo tratados como uma dimensão menos 

importante, em detrimento da estruturação que promove o embelezamento e a 

valorização imobiliária dos terrenos beira-rio.  
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Portanto, se percebe uma ausência de políticas urbanas que promovam um conjunto de 

ações integradas ligadas à ampliação da apropriação dos espaços e da paisagem 

ribeirinha, o que têm como efeito direto, a produção de uma cidade legalmente “avessa” 

as águas. 

No geral, as ações de integração dos rios à cidade tem se restringido à implantação de 

parques lineares. No entanto, sua distribuição no tecido urbano se dá de forma desigual – 

mais e melhores na zona nobre; ausentes na maioria dos bairros populares. Entretanto, o 

modelo democrático de cidade deve estar pautado em oferecer condições equitativas de 

apropriação e uso de seus espaços, sejam estes construídos ou naturais. As políticas 

urbanas devem se originar, portanto, do debate e de profundas reflexões acerca do direito 

à cidade e de suas diversas dimensões (políticas, sociais, culturais e econômicas); além 

de dar suporte à ampla participação dos sujeitos historicamente excluídos e criar 

condições para que, de fato, se apropriem da cidade e usufruam de seus espaços.  

REFERÊNCIAS: 

BRAZ e SILVA, A. M. N. “Planejamento e fundação da primeira cidade no Brasil Império”. 
Cadernos ProArq18. Rio de Janeiro. Ano 1 (1997) n. 18, jul. 2012. Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, Faculdade de arquitetura e Urbanismo, Programa de Pós-graduação em Arquitetura –
Semestral ISSN: 1679-7604. Disponível em< 
www.proarq.fau.ufrj.br/revista/public/docs/Proarq18_Planejamento_AngelaSilva.pdf>. Acesso em 
20 sep. 2018. 

COSTA, S. M. N. “O Meio Ambiente como Direitos Humanos: perspectivas para melhorar a 
qualidade de vida do morador urbano na pós-modernidade”. Dignidade Re-Vista, [S.l.], v. 2, n. 3, 
p. 10, jul. 2017. ISSN 2525-698X. Disponível em: <http://periodicos.puc-
rio.br/index.php/dignidaderevista/article/view/396>. Acesso em: 21 sep. 2018. 

FAÇANHA, A. C. “A evolução urbana de Teresina: passado, presente e ...” Teresina: UFPI, 2003. 
Disponível em <https://sigaa.ufpi.br/sigaa/verProducao?idProducao=877156&key> Acesso em: 05 
sep. 2018. 

FERREIRA, C. S.; MATOS, K. C.; SOARES, M. S. “Ressignificação da cidade: as pontes João 
Luís Ferreira, Juscelino Kubitschek e Mestre João Isidoro França na construção da paisagem 
cultural ribeirinha da cidade de Teresina”. In: 4º COLÓQUIO IBERO-AMERICANO PAISAGEM 
CULTURAL, PATRIMÔNIO E PROJETO. Belo Horizonte: 2016. Anais. Disponível em 
<http://www.forumpatrimonio.com.br/> Acesso em: 02 sep. 2018. 

 

FERREIRA, C. C. P.; PEREIRA, Y. M. “Justiça Ambiental e Direitos Humanos: uma perspectiva do 
Serviço Social”. Dignidade Re-Vista, [S.l.], v. 2, n. 3, p. 9, jul. 2017. ISSN 2525-698X. Disponível 
em: <http://periodicos.puc-rio.br/index.php/dignidaderevista/article/view/412>. Acesso em: 28 sep. 
2018. 

http://www.proarq.fau.ufrj.br/revista/public/docs/Proarq18_Planejamento_AngelaSilva.pdf
http://periodicos.puc-rio.br/index.php/dignidaderevista/article/view/396
http://periodicos.puc-rio.br/index.php/dignidaderevista/article/view/396
https://sigaa.ufpi.br/sigaa/verProducao?idProducao=877156&key
http://periodicos.puc-rio.br/index.php/dignidaderevista/article/view/412


Anais do Encontro Internacional Cidade, Contemporaneidade e Morfologia Urbana 2018.

 

573 
 

GOMES, M. Vila do Poti a Teresina: a mudança da capital do Piauí. Capital Teresina. Matéria 
publicada em 18/08/2015. Disponível em <http://www.Créditos: Capital Teresina 
fb.com/capitalteresina>. Acesso em: 15 sep. 2018. 

GORSKI, M. C. B. Rios e cidades: ruptura e reconciliação. Dissertação de mestrado - 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo, 2008. 

HARVEY, D. “   irei o    i a e”. Tradução: Jair Pinheiro. Lutas Sociais. São Paulo, n.29, p.73-
89, jul./dez. 2012. Disponível em:< 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/272071/mod_resource/content/1/david-
harvey%20direito%20a%20cidade%20.pdf> 

HENRIQUE, W. O direito à natureza na cidade. Salvador: EDUFBA, 2009. 186 p. ISBN 978-85- 
232-0911-7. Disponível em <http://books.scielo.org>. 

LEFEBVRE, H. O direito a cidade. São Paulo: Centauro, 2001. Tradução: Rubens Eduardo Frias.  

LIMA, I. M. M. F. “Teresina  Ur aniza  o e  eio  m ien e”  Scientia et Spes. Revista do 
Instituto Camillo Filho. V. 1, nº 2 (2002). Teresina: ICF, p. 181-206. Disponível em 
<https://iracildefelima.webnode.com/_files/200000039-1cc061dad6/Revista%20ICF.pdf> Acesso 
em: 05 sep. 2018. 

LIMA, M.M. “A produção social do espaço e a relação cidade-rio na ribeira de Marabá-PA: 
modernização, conflitos e resistências”. Geousp – Espaço e Tempo (Online), v. 20, n. 2, p. 267-
280, mês. 2016. ISSN 2179-0892.  Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/geousp/issue/ 
view/6465> Acesso em: 05 sep. 2018. 

MARICATO, E. As idéias fora do lugar e o lugar fora das idéias: planejamento urbano no Brasil. In: 
ARANTES, Otília; VAINER, Carlos; MARICATO, Ermínia. A cidade do pensamento único: 
desmanchando consensos. Petrópolis, RJ: Vozes,2000. P. 121-192. Disponível em < 
labcs.ufsc.br/.../07.-MARICATO-E.-As-idéias-fora-do-lugar-e-o-lugar-fora-das-idéias…> Acesso 
em: 15 ago. 2018. 

MATOS, K. C.  A cidade ribeirinha: desafios e possibilidades para o planejamento urbano-
ambiental dos rios Parnaíba e Poti em Teresina-PI. Tese de doutorado – UFSC. Florianópolis, 
2017. 

MATOS, K. C.; VELOSO, M. D. “A paisagem das águas: a percepção dos usuários como 
subsídios para a elaboração de diretrizes urbanísticas para as margens dos rios Poti e Parnaíba e 
seu entorno (TERESINA-PI)”. Paisagem Ambiente: ensaios - n. 23 - São Paulo - p. 222 - 230 – 
2007. 

MENEZES, M. L. P. “A Cidade e o Rio, o Rio e a Cidade. Espaços para o público. Revista 
Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales.  Universidad de Barcelona. Vol. XI, núm. 245 
(35), agosto. 2007. ISSN: 1138-9788.    Disponível em < http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-
24535.htm> Acesso em: 15 ago. 2018. 

MONTANER, J. M.; MUXÍ, Z. Arquitetura e política: ensaios para mundos alternativos. 
Barcelona: GG, 2014. Tradução: Frederico Bonaldo. 

NASCIMENTO, F. A. “Teresina, a Capital que nasceu sob o signo do moderno e da pobreza”. 
Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH • São Paulo, julho 2011. Disponível em 
< 

http://www.Créditos:%20Capital%20Teresina%20fb.com/capitalteresina
http://www.Créditos:%20Capital%20Teresina%20fb.com/capitalteresina
https://iracildefelima.webnode.com/_files/200000039-1cc061dad6/Revista%20ICF.pdf
http://labcs.ufsc.br/files/2011/12/07.-MARICATO-E.-As-id%C3%A9ias-fora-do-lugar-e-o-lugar-fora-das-id%C3%A9ias.pdf
http://labcs.ufsc.br/files/2011/12/07.-MARICATO-E.-As-id%C3%A9ias-fora-do-lugar-e-o-lugar-fora-das-id%C3%A9ias.pdf
http://labcs.ufsc.br/files/2011/12/07.-MARICATO-E.-As-id%C3%A9ias-fora-do-lugar-e-o-lugar-fora-das-id%C3%A9ias.pdf
http://labcs.ufsc.br/files/2011/12/07.-MARICATO-E.-As-id%C3%A9ias-fora-do-lugar-e-o-lugar-fora-das-id%C3%A9ias.pdf
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-24535.htm
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-24535.htm


Anais do Encontro Internacional Cidade, Contemporaneidade e Morfologia Urbana 2018.

 

574 
 

http://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/1300477414_ARQUIVO_Teresinamodernaanp
uh2011.pdf>. Acesso em: 15 sep. 2018. 

RAICHELIS, R. “Gestão Pública e a questão social na grande cidade”. Lua Nova. 2006, nº69, 
p.13-48, ISSN 0102-6445. 

SARAIVA, Maria da Graça Amaral Neto. O Rio como Paisagem - Gestão de Corredores 
Fluviais no quadro do Ordenamento do Território. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
1999. 

SOUZA, M. L. Mudar a cidade: Uma Crítica ao Planejamento e à Gestão Urbanos. 10ª ed. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2015. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/1300477414_ARQUIVO_Teresinamodernaanpuh2011.pdf
http://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/1300477414_ARQUIVO_Teresinamodernaanpuh2011.pdf


Anais do Encontro Internacional Cidade, Contemporaneidade e Morfologia Urbana 2018.

 

575 
 

TAIPA DE PILÃO NA PRODUÇÃO DE MORADIA NO BRASIL: 
CONCEITOS E DESAFIOS 

 
JOSÉ LUIZ COSTA1 

 
1
Universidade Tecnológica Federal do Paraná – jlcosta992@gmail.com 

 

ÁREA TEMÁTICA: 

( ) 1.Morfologia Urbana ( ) 2.Cartografia Urbana () 3.Teoria Urbana ( ) 4.Mulher e cidade 

RESUMO: 

Este estudo tem como objetivo indicar as influências do engessamento da legislação específica 
para a obtenção da casa própria nos atuais índices de déficit populacional no Brasil. Com a 
criação do Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), diversas construtoras passaram a atuar 
neste nicho, atendendo à risca as exigências do programa, esquecendo-se, muitas vezes, da 
qualidade das unidades entregues, fazendo prevalecer a quantidade sobre a qualidade. A 
tipologia construtiva convencional, com alvenarias em blocos cerâmicos ou de concreto, é a 
prevista pelo Anexo I da Portaria 269/2017 (CEF), que rege os parâmetros construtivos do 
programa MCMV, fechando as possibilidades para as demais técnicas construtivas que podem se 
apresentar mais econômicas, com índices de durabilidade e conforto ambiental equivalentes ou 
até mesmo superiores. Portanto, a Taipa de Pilão, como diversas outras técnicas construtivas 
retrospectivas (madeira e pedra, por exemplo) não são previstas para receber financiamentos e 
incentivos por parte do governo brasileiro, o que torna a população refém das construções 
convencionais, que se apresentam potencialmente poluentes e economicamente desvantajosas. 
Este estudo visa a compreensão de diversos conceitos pertinentes ao método de construir em 
taipa de pilão mecanizada, apontando avanços e buscando quebrar paradigmas que vinham sido 
cultivados com relação à técnica, que atualmente vem sendo empregada em projetos 
contemporâneos de países desenvolvidos e está, aos poucos, ganhando espaço nas pranchetas 
dos arquitetos brasileiros. Além disso são apresentadas as dificuldades com relação à possível 
reprodução em massa do modelo na produção de moradia no Brasil e soluções hipotéticas para a 
sua viabilização. 
 

PALAVRAS-CHAVE: déficit populacional; taipa de pilão; técnicas construtivas; moradia; 

arquitetura. 
 

ABSTRACT: 
This study aims to indicate the influences of the specific legislation to obtain the home ownership in 
the current index of population deficit in Brazil, as well as other factors intrinsic to the reality of this 
country. With the creation of the Minha Casa Minha Vida Housing Program, several construction 
companies started to work in this niche, meeting the requirements of the program, often forgetting 
the quality of the units delivered - quantity prevails over quality. The conventional construction 
typology is that provided for and accepted by Annex I of Administrative Rule 269/2017 (CEF), 
closing the possibilities for other techniques, which may be more economical, with equal or even 
higher index of durability and environmental comfort. Rammed earth, like other retrospective 
techniques, such as wood and stone, for example, are not expected to receive financing and 
incentives from the Brazilian government, which makes the population hostage to conventional 
constructions that are potentially polluting and aggressive to the environment. This study aims at 
the understanding of several concepts pertinent to the method of building in mechanized rammed 
earth, pointing out advances and seeking to break paradigms that had been cultivated in relation to 
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this technique, that currently is being used in contemporary projects of developed countries and is 
gradually gaining space on the planks of Brazilian architects. In addition, difficulties are presented 
regarding the possible mass reproduction of this technique in the production of housing in Brazil 
and hypothetical solutions for its feasibility. 
 

KEYWORDS: housing deficit; rammed earth; constructive techniques; housing; architecture.   

 

INTRODUÇÃO 

Milhares de brasileiros não possuem acesso a moradia. Segundo a Fundação João 

Pinheiro (2017) o déficit habitacional no Brasil passa das 6 milhões de unidades. Embora 

hajam discussões de que o conceito de déficit habitacional seja uma falácia, a 

desigualdade social afasta boa parte da população brasileira aos imóveis existentes em 

estoque no país. 

Frente a essa dificuldade, milhares de unidades foram e vem sendo construídas graças 

ao Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), instituído pelo Governo Federal, através 

da Lei 11.977/2009 com o objetivo também de frear a crise econômica que abatia o país 

em 2008 (DRUM, 2010). Controverso, o programa é gerenciado pelo Ministério das 

Cidades e operado pela Caixa Econômica Federal. 

Muito se questiona sobre o alcance do MCMV. A população que vive à margem da 

sociedade em comunidades precárias dificilmente possuem acesso a ele desde que 

ocorreu a exclusão da destinação de subsídios para a chamada "Faixa 1", percentual de 

famílias com renda máxima mensal de R$1.800,00, imposta pelo Governo Michel Temer, 

em 2017, tornando-se, desta forma, um programa voltado essencialmente para famílias 

com maior poder aquisitivo (ROLNIK, 2017). 

Além disso, a qualidade das unidades entregues é muito criticada. Segundo dados da 

Controladoria-Geral da União (2018), cerca de 56% dos imóveis apresentam falhas de 

execução.  

O código de obras norteador do "Minha Casa Minha Vida" é extremamente engessado, 

objetivando um maior controle dos materiais utilizados nas obras, com vistas a atender 

aos requisitos da NBR 15.575 (Desempenho de Edificações Habitacionais). É nesse 

aspecto que novas tecnologias construtivas, como a taipa de pilão mecanizada, perdem 

espaço: existe uma dificuldade na padronização do material (terra) utilizado nas obras. 

Construir em taipa de pilão representa uma economia de 40% em relação às técnicas 

convencionais (FOLHA DE SÃO PAULO, 2003), além disso, a arquitetura em terra 

apresenta bons resultados de conforto ambiental, durabilidade e sustentabilidade no 

processo construtivo. No entanto, ainda são muitos os preconceitos envolvidos. 

Este estudo divide-se em uma breve contextualização sobre os rumos da habitação de 

interesse social no país e o seu déficit habitacional. Em seguida são expostas premissas 
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a respeito da técnica de taipa de pilão e as possibilidades de enfrentamento da crise 

habitacional utilizando este método construtivo. 

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO BRASIL 

Diversos modelos e programas de habitação de interesse social vem sendo 

implementados no país desde o início do século XX. Nota-se alguns avanços, mas até 

então nenhum programa resolveu de fato a condição de déficit habitacional em que o 

Brasil se encontra. Neste capítulo será apresentado um breve histórico contendo 

informações sobre os programas anteriores até o atual Minha Casa Minha Vida, existente 

desde o ano de 2009, bem como um panorama geral do que vem sendo feito atualmente. 

Histórico 

A troca da mão de obra escrava pela assalariada, aliado ao rápido crescimento das 

camadas operárias ocorrido graças ao intenso fluxo migratório do campo para a cidade 

foram determinantes para o desenvolvimento urbano descontrolado das principais cidades 

brasileiras. 

Durante os séculos XIX e XX ocorreram reformas urbanas em algumas cidades do Brasil, 

visando principalmente a eliminação de epidemias e realizando embelezamento 

paisagístico, criando bases para o comércio imobiliário capitalista e espraiando a 

população pobre para as franjas das cidades. Este processo vinha ocorrendo desde a 

Proclamação da República (1889), em que o estado, dotado de discurso de controle 

sanitário, expulsava a população dos centros urbanos, criando vazios e estimulando a 

indústria da construção civil que produzia unidades voltadas para as classes mais 

privilegiadas, estimulando, consequentemente, a instalação de comércios e serviços no 

centro, de forma a valorizar os terrenos e expulsando novamente a população pobre 

remanescente do local (RUBIN E BOFFE, 2014). 

De acordo com Chalhoub (2006, apud Oliveira Sobrinho, 2013), uma preocupação do 

início do século XX era com relação aos cortiços - aglomerados urbanos insalubres que 

propiciavam a proliferação de epidemias em toda a cidade. A partir da década de 1920, 

frente a esta "ameaça", ocorreram importantes avanços em projetos higienistas e também 

no desenvolvimento do saneamento básico. 

A partir da década de 1930 o problema habitacional se agravou devido ao abandono da 

vida no campo e à intensificação do surto industrial. Para a gestão de Getúlio Vargas 

(1930-1945), era responsabilidade do estado garantir condições dignas de moradia. Logo, 

em 1931, ocorreu o I Congresso de Habitação, na capital paulista, evento que discutiu a 

redução de custos da moradia com o objetivo de democratizá-la. Foi neste momento que 

a atribuição de solucionar a questão habitacional dos trabalhadores do comércio e 

indústria foi passada ao Instituto de Aposentadoria e Pensão Social - IAPS. 
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Um avanço importante para a habitação social no Brasil ocorreu em 1964, com a criação 

do Banco Nacional de Habitação (BNH), que embora recebesse muitas críticas devido ao 

caráter de produção em série, colaborou no desenvolvimento da construção civil e a 

consequente queda considerável do desemprego. O banco financiou, entre os anos de 

1964 e 1986, 4,8 milhões de habitações, sendo 20% destas para a população de baixa 

renda. Com a crise de 1979 o banco entrou em declínio e, em 1986 passou suas funções 

e encargos para a Caixa Econômica Federal (RUBIN E BOFFE, 2014). 

Desde então, houveram diversas reformulações nos programas habitacionais, até a 

instituição do Minha Casa Minha Vida, no ano de 2009, durante o governo de Luís Inácio 

Lula da Silva. 

Programa Minha Casa Minha Vida: origem, avanços e retrocessos 

De acordo com a Caixa Econômica Federal - CEF (2018), o Programa Minha Casa Minha 

Vida é a maior iniciativa de acesso à casa própria jamais antes criada no Brasil, buscando 

facilitar a conquista da casa própria para as famílias de baixa renda por meio da 

construção de um milhão de unidades. 

São quatro as faixas de atendimento do programa, sendo a Faixa 1, compreendendo 

renda familiar mensal de até R$1.800,00, fornecendo subsídios de até 90% do valor do 

imóvel e financiando o remanescente em até 120 vezes sem juros. As demais faixas 

compreendem limites de renda diversos, sendo comtempladas famílias com renda 

máxima mensal de até R$6.500,00. É possível também que agricultores familiares e 

trabalhadores rurais financiem seu imóvel atendendo o limite de rendimento anual de 

R$78.000,00. 

Para ser comtemplado no programa, além de atender aos requisitos de renda, o 

interessado deve cumprir outros itens, como por exemplo, não possuir um imóvel em seu 

nome, bem como não ter débitos com o Governo Federal (CEF, 2018). 

Além do viés social, com o objetivo de garantir moradia digna às camadas mais pobres da 

sociedade brasileira, o MCMV surgiu como uma estratégia do estado para responder a 

crise internacional de 2008, aquecendo o mercado da construção civil, gerando empregos 

(ROMAGNOLI, 2012). 

De acordo com Romagnoli (2012), o estado tem sido incapaz de lidar satisfatoriamente 

com o problema da habitação pela incapacidade de atender a população de baixa renda 

(conhecida como "faixa 1"), historicamente excluída pelos programas habitacionais 

brasileiros e principal responsável pelo déficit habitacional no país. 

Medidas impostas pelo Presidente Michel Temer em 2017 afastam ainda mais o acesso à 

moradia: este prevê um congelamento do teto orçamentário anual para investimentos 

públicos, sendo corrigido somente pela taxa de inflação. Este ação e outras, como a 



Anais do Encontro Internacional Cidade, Contemporaneidade e Morfologia Urbana 2018.

 

579 
 

previsão do aumento do teto da renda mensal familiar para R$9mil representam, para 

Rolnik (2017), um grande retrocesso nas políticas públicas de habitação para a população 

mais pobre. 

Outra crítica ao programa é com relação à divisão da terra, entre centro e periferia, 

negando à população mais pobre o acesso à cidade. Segundo Romagnoli (2012), o 

programa prioriza a sua expansão em cidades que adotarem a desoneração tributária 

(como registros em cartório, por exemplo) e doarem terrenos localizados  em área urbana 

consolidada, além de utilizarem os instrumentos do Estatuto da Cidade. No entanto, nas 

periferias de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador e Fortaleza, o 

valor dos terrenos dobraram depois da instituição do MCMV. Frente a meta do programa, 

as construtoras se veem obrigadas a construir em áreas fora das cidades (MARICATO, 

2011 apud ROMAGNOLI, 2012), fazendo com que o estado despenda recursos públicos 

para expandir a infraestrutura urbana até as franjas da cidade, e consequentemente 

isolando a camada mais pobre da sociedade. 

Quantidade x Qualidade 

Frente a meta de entregar 1 milhão de unidades, o Minha Casa Minha Vida tem faltado 

com o compromisso de entregar imóveis de qualidade. Em entrevista ao Portal Arcoweb 

no ano de 2015, a urbanista Raquel Rolnik é enfática: "O MCMV não tem arquitetura não 

é porque houve epidemia de falta de criatividade. É porque o modelo de financiamento 

requer um tipo de arquitetura de massa que não tem a menor relação com o lugar onde 

está inserida". Portanto, o que vem ocorrendo é uma réplica de construções, todas muito 

parecidas nas cidades brasileiras, mesmo naquelas com características completamente 

diferentes, como pode-se verificar na Figura 1. 

 
Figura 1: A esquerda, condomínio MCMV em Fortaleza/CE e a direita em Curitiba/PR. Nota-se que, embora 

sejam capitais com características diferentes os edifícios seguem uma mesma tipologia. 
Fonte: Portal Diálogos Políticos/Dimensão Imóveis. 
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Dados da CGU (2017) mostram que cerca de 56,5% das unidades entregues pelo 

programa apresentam problemas, destacando-se infiltrações, falta de prumo e de 

esquadros, trincas e vazamentos. Ocorreram queixas por parte dos moradores quanto a 

situações de alagamento, iluminação deficiente e falta de pavimentação nos 

empreendimentos. 

De acordo com a Revista Pini (2013) em alguns casos os defeitos das obras do MCMV 

corroem o resultado das construtoras e, sobretudo, prejudicam os moradores. Durante o 

período de cinco anos as construtoras são responsáveis pela garantia do 

empreendimento. O resultado líquido (lucro), que varia de 7-12% as vezes sucumbe 

frente a reserva técnica de 1-4% sob os preços congelados dos imóveis, devido a 

intensidade dos problemas. Em alguns empreendimentos, segundo o cotidiano, as 

construtoras mantém um plantão de assistência técnica. 

Segundo o professor da Poli-USP, Vanderley John, "se o preço não agradar, a construtora 

simplesmente não deve entrar no programa. Problema de qualidade não tem nada a ver 

com custo" e este ainda cobra sanções para as construtoras que entregarem obras de 

péssima qualidade (REVISTA PINI, 2013). 

Frente ao que se tem visto, seria necessária uma reformulação na legislação que rege o 

MCMV: exigir das construtoras qualidade não só executiva, mas também de projeto, 

buscando um melhor equilíbrio entre quantidade e qualidade na produção de moradia, 

sem deixar de lado a qualidade de vida da população. 

DÉFICIT HABITACIONAL 

O Brasil é um país de profundos antagonismos socioeconômicos. O conceito de déficit 

habitacional, ou seja, falta de moradia, não ocorre devido à falta de unidades sendo 

construídas e sim ao modo de produção de moradia, voltado aos interesses 

socioeconômicos. Prova disso é o fato de existir um estoque de imóveis vagos 

semelhante ao número do déficit nacional (NASCIMENTO et al, 2009). 

De acordo com a Fundação João Pinheiro (2017), no sul do país 59% da população em 

déficit habitacional paga valores exorbitantes de aluguel, outras 23% dividem o domicílio e 

17% vivem em situações precárias. Nesta região, o Paraná é o estado que mais contribui 

para o aumento do déficit populacional: são, ao todo, 276.709 unidades, frente às 

6.186.503 unidades no país todo, que tem São Paulo como o estado que possui maiores 

índices, passando de 1 milhão de unidades. Cerca de 85% das famílias que se encontram 

nessa situação ganham até três salários mínimos (FJP, 2017 apud Valor Econômico, 

2017). 

Segundo o cotidiano Valor Econômico (2017), o gasto excessivo com aluguel em tempos 

de crise, somado ao encolhimento do setor de construção civil nos últimos dois anos deve 

fazer crescer o déficit habitacional no país. 
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Frente ao cenário de recessão econômica e a consequente queda do poder aquisitivo, o 

governo deve pensar em estratégias de balancear o déficit habitacional que tende a 

crescer em 2018, uma das medidas possíveis seria abrir campo à novas tecnologias 

construtivas, mais baratas, dando respiro ao programa "Minha Casa Minha Vida" e até 

mesmo criando novos programas, mais flexíveis, especialmente para famílias carentes, 

que muitas vezes vivem em condições precárias. 

Reflexão: Existe de fato um déficit? 

Em entrevista ao jornal Gazeta do Povo (2016), a urbanista Raquel Rolnik afirma que o 

déficit habitacional no Brasil é uma falácia. Na grande São Paulo, por exemplo, no ano de 

2010, havia 651.701 domicílios vagos, enquanto o déficit habitacional, segundo a 

Fundação João Pinheiro, era de 596.232 unidades. Ou seja, existiam mais imóveis vagos 

do que famílias desabrigadas, fenômeno que se repete em várias cidades do Brasil 

(CAOS PLANEJADO, 2018). 

Isso ocorre devido ao prolongamento do tempo de vacância de imóveis novos, na cidade 

de São Paulo, por exemplo, eram cerca de 25 mil unidades em 2016 (ESTADÃO, 2017), 

bem como o abandono de unidades, especialmente nos centros das grandes cidades. 

Ocorre que, devido a profunda desigualdade social muitas famílias, por meios legais, 

jamais teriam acesso aos imóveis estocados, obrigando-as a viver de maneira ilegal, 

ocupando imóveis inapropriados, vivendo nas ruas ou sendo alocadas a condomínios de 

habitação social, muitas vezes afastados dos equipamentos da cidade, ampliando e 

territorializando a desigualdade entre classes. 

Segundo o Portal Caos Planejado (2018), existe uma dificuldade em se regularizar os 

imóveis abandonados, visto que pertencem a proprietários privados. Nesse caso o 

endurecimento da legislação quanto à manutenção de imóveis vazios seria benéfico para 

garantir o direito à cidade da população sem moradia. 

TAIPA DE PILÃO 

Taipa de pilão é um método construtivo milenar de origem mourisca, que consiste 

basicamente na compactação de barro vermelho, através do apiloamento, que pode ser 

manual ou mecanizado, dentro de fôrmas de madeira, os chamados taipais. A medida que 

se conclui uma fiada, ou seja, quando o nível de terra atinge a parte mais alta do taipal, 

este é desmontado e em seguida remontado ao alto da parede para assim seguir subindo 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA, 2008). 

Os materiais empregados são basicamente terra, madeira e pregos (MMA, 2008). Em 

algumas regiões são misturados alguns aditivos à terra, para garantir durabilidade, como 

areia, cal, cascalho, fibra vegetal e até o estrume de animais (ALBERNAZ E LIMA, 1998 
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apud PISANI, 2004). O apiloamento pode ser realizado com pilões ou soquetes de 

diferentes tipos, inclusive mecanizados (MMA, 2008). 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente - MMA (2008), as paredes construídas em 

taipa de pilão possuem de 30 a 120cm de espessura. Cada camada de terra apiloada 

possui de 10 a 15cm de altura e os taipais variam de 1 a 1,5m de altura e 2 a 4m de 

comprimento. 

Dentre as vantagens deste sistema construtivo vale destacar o baixo custo, a sua rápida 

execução, qualidades ambientais e o fato de se apresentar como uma técnica 

sustentável. Já dentre as desvantagens, a principal é a fragilidade do material contra a 

umidade, além disso apresenta limitação vertical e há a formação de trincas com a 

secagem da terra. Outra desvantagem é que, devido ao fato de não ser um material 

padronizado, este deve ser analisado em cada local que se deseja construir para que 

sejam propostas correções com aditivos de maneira assertiva (PISANI, 2004). 

De acordo com Schimdt (1946 apud Pisani, 2004), a tipologia de terra a ser utilizada deve 

ser a vermelha, no entanto são bem aceitas também a roxa e a parda graças a boa 

trabalhabilidade apresentada, devendo ser isenta de areias, pedregulhos e material 

orgânico. 

São várias as técnicas que usam a terra como matéria prima. Existe uma segunda 

tipologia de taipa, chamada taipa de mão, conhecida como pau-a-pique, também 

amplamente utilizada no Brasil colonial, no entanto esta técnica se diferencia 

substancialmente da taipa de pilão e, portanto, não será considerada nesta pesquisa. 

Histórico 

Existem registros de construções em terra há cerca de 5000 anos antes de Cristo, ao 

longo do Rio Amarelo, na China. Nos primórdios de seu uso, a taipa foi utilizada como 

uma conversão de um recurso disponível em uma parede de proteção (OLIVEIRA, 2012). 

Segundo Oliveira (2012), o pioneiro da arquitetura moderna em terra foi o construtor 

francês François Cointreaux que, por meio da publicação de seus tratados, acabou 

atraindo a atenção de arquitetos em países como Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha e 

Rússia. No início do século XX importantes arquitetos como Le Corbusier e Frank Lloyd 

Wright projetaram edifícios em taipa, sendo esta técnica uma solução para os períodos 

pós guerra na Europa, devido a escassez de materiais. 

De acordo com Hoffmann (2017), na América, os mais antigos monumentos em terra são 

devidos às culturas pré-incaicas estabelecidas ao norte do Peru. 

No Brasil, a construção em taipa foi trazida pelos portugueses e os escravos africanos 

também contribuíram para a difusão do uso da terra crua (MILANEZ, 1958 apud 
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OLIVEIRA, 2012). De acordo com Colin (2010), a técnica foi bastante utilizada no país 

principalmente durante a época colonial. 

Segundo Oliveira (2012), um dos primeiros edifícios construídos em taipa de pilão no 

Brasil e ainda existente, é o Colégio dos Jesuítas erguido em 1554, na vila de São 

Vicente. 

De acordo com Schmidt (1946, apud Pisani, 2004), a taipa de pilão caiu em desuso a 

partir da década de 1940, devido à maior rapidez em se construir com os tijolos maciços 

comuns. Além disso, a mão de obra, formada por taipeiros começou a desaparecer, 

dando lugar aos pedreiros, cuja formação profissional é mais rápida. 

(Pre)conceitos 

Os estudos de Silva (2000) apontam que a população leiga faz a associação da técnica a 

edificações de baixa qualidade construtiva e baixo status social. Outro fator, ainda mais 

preponderante, é com relação à transmissão da Doença de Chagas, pelo inseto barbeiro 

(Trypanosoma cruzi) que se instala em eventuais trincas nas paredes. 

Nota-se que existe um equívoco entre os termos taipa de pilão e taipa de mão, sendo o 

primeiro ligado a paredes monolíticas e o segundo, mais conhecido como pau a pique, 

ligada a uma endemia ativa que gerava cerca de 100 mil novos casos anualmente até a 

década de 1970 (ALMEIDA, 2016). De acordo com Silva (2000), independentemente de 

qual for a técnica construtiva, caso haja precariedade na manutenção das edificações 

existe a possibilidade de que os insetos em questão se depositem em fendas e trincas 

(inclusive tijolos cozidos e madeira), proliferando-se e transmitindo a doença, que pode 

ser leve ou crônica, levando em casos extremos o paciente à insuficiência cardíaca. 

De acordo com médicos infectologistas, a forma mais comum de transmissão da Doença 

de Chagas é pelo consumo de carne crua contaminada. É também consenso na medicina 

que a profilaxia do referido mal envolve vacinação, combate ao vetor e controle nos 

processos de transmissão tranfusional (SILVA, 2000). 

Se bem estabilizada e compactada, as paredes em terra crua não apresentam fissuras. 

Há também a possibilidade de revestir o material, preenchendo eventuais fendas 

(OLIVEIRA, 2012). Ainda, de acordo com Silva (2000), em cidades e áreas com 

infestação do inseto barbeiro é imprescindível o uso de inseticidas de modo que se evite a 

proliferação da moléstia. 

Segundo Silva (2000), a maior parte das casas de taipa, no Brasil, encontram-se nas 

periferias e áreas rurais graças à disponibilidade de matéria prima, o que faz aumentar a 

sensação, por parte do público leigo, de precarização da matéria. No entanto a técnica 

vem sendo empregada em imóveis de todos os padrões mundo afora, inclusive no Brasil, 

como pode-se observar na Figura 2, o que deve ajudar na reversão deste quadro. 
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Figura 2: Exemplo de residência de alto padrão construída em taipa de pilão. Fonte: Construtora Taipal. 

Construir em Taipa de Pilão no século XXI 

De acordo com Oliveira (2012), a preocupação com o meio ambiente e a crise energética 

fez acender intensas discussões a partir da década de 1970 em todo o mundo. Na 

construção civil pesquisas desenvolveram uma verdadeira infinidade de materiais e 

técnicas capazes de reduzir o impacto ambiental das obras. Alguns estudos ficaram 

pautados em observar técnicas construtivas antepassadas e a taipa de pilão passou 

novamente a ser valorizada, principalmente em países como Estados Unidos, França, 

Austrália e Índia. 

Apesar de ser o centro das atenções de alguns seminários e debates no Brasil, o uso da 

arquitetura em terra ainda se encontra concentrado no uso da técnica vernacular, sendo 

ensinado de maneira superficial em ONGs e ecovilas ou utilizado em obras de restauro 

arquitetônico (OLIVEIRA, 2012). 

Em contrapartida às fragilidades, a taipa de pilão pode apresentar qualidade construtiva 

similar às técnicas convencionais, basta observar as casas bandeiristas paulistas, com 

mais de três séculos de existência (PISANI, 2004). 

Para sanar as fragilidades, existem alguns estudos, como a dissertação de Márcia Saito 

(USP-2011), que propõe uma série de ensaios para garantir a resistência e a 

trabalhabilidade do material. Em países desenvolvidos, onde a técnica se encontra mais 

aprimorada, como na Austrália, existem manuais de construção em taipa de pilão, 

especificando as características ideais do material, bem como testes de laboratório e de 

campo de modo a garantir a qualidade construtiva da obra. 

Cada local possui características diferentes de terra, fazendo-se imprescindíveis testes in 

loco para definir a proporção de aditivos a serem misturados ao material. 
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Atualmente, o método de construir em taipa de pilão vem sendo aprimorada, 

empregando-se pilões mecanizados (Figura 3), de modo a responder às exigências de 

qualidade e menor tempo de execução das construções. As fôrmas também sofreram 

alterações em respeito às tradicionais: vem sendo empregadas fôrmas metálicas, 

garantindo plasticidade à forma das paredes. Para garantir a estabilidade da cobertura é 

realizado um cintamento, seja ele metálico, de madeira ou concreto na parte superior das 

paredes (OLIVEIRA, 2012). 

 
Figura 3: Exemplo de pilão pneumático. Fonte: Construtora Taipal. 

Sato (2011) enaltece a necessidade da instalação de vergas sobre portas e janelas, de 

modo a evitar deslocamentos de terra, podendo este elemento ser em madeira, concreto 

ou metálico. Logo, verifica-se a perfeita aplicabilidade da técnica nos dias atuais, desde 

que sejam tomados os cuidados necessários. 

Participação e Pertencimento 

Uma característica importante da taipa de pilão é que, frente a facilidade de execução, há 

a possibilidade do envolvimento dos futuros moradores no processo de construção de 

suas residências, fazendo com que se sintam pertencentes e contextualizados no local. 

De acordo com Moriconi (2014), pertencimento é quando uma pessoa sente que faz parte 

de um local como se fosse uma continuação dela própria e por isso vai querer seu bem e 

zelar por ele. 

Pertencimento é um fator pouco levado em conta em programas habitacionais no Brasil,  

principalmente pela característica de reprodução dos imóveis, muitas vezes fora de 

contexto, como citado por Rolnik (2017). Levar em conta este fator contribuiria para a boa 

manutenção dos imóveis e consequente redução dos atuais elevados índices de revenda. 

LEGISLAÇÃO DA CASA PRÓPRIA 
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O principal programa habitacional do Brasil, o Minha Casa Minha Vida possui legislação 

específica para novas construções que atendam a um determinado padrão, exposta no 

Anexo I da Portaria 269/2017 (CEF), visando o cumprimento dos preceitos da NBR 

15.575, que estabelece parâmetros de desempenho em edificações habitacionais. 

Este fato limita a exploração de tecnologias novas, mais baratas e limpas como a taipa de 

pilão, por exemplo, mesmo havendo diversos estudos que chegam próximo a uma 

padronização do material, além de uma extensa bibliografia estrangeira que poderia ser 

adaptada à realidade brasileira. 

De acordo com Taverna (1987 apud Sato, 2011) a proporção ideal para composição do 

material é 30% argila e 70% areia. Estes níveis podem ser medidos através de ensaios 

simples realizados in loco ou até mesmo ensaios laboratoriais, que determinam a 

resistência de corpos de prova. 

A partir dos resultados dos ensaios é possível determinar a estabilização necessária, que 

consiste basicamente na compensação de argila ou areia e adições para 

impermeabilização e resistência do material (SATO, 2011). 

A principal possibilidade seria a implantação de uma Norma Técnica Brasileira, 

padronizando os ensaios da terra crua e possíveis estabilizações caso a caso, como o 

que ocorreu na Austrália. O segundo passo seria o acolhimento desta NBR por parte dos 

legisladores do MCMV abrindo, assim, o leque para novas possibilidades de produção de 

moradia no Brasil, com o objetivo principal de atender toda a população que necessite. 

 

CONCLUSÃO 

O programa social "Minha Casa, Minha Vida", criado pelo governo federal no ano de 2009 

atingiu marcas notáveis quanto ao combate ao déficit habitacional no país, subsidiando a 

compra da casa própria para famílias de baixa renda. 

Até o ano de 2013 o programa atuou de maneira determinante na produção de unidades 

habitacionais. Entre 2013 e 2015, em meio à crise econômica, houve redução de 400 mil 

unidades entregues (VALOR ECONÔMICO, 2017). 

A legislação do programa é bastante complexa e rígida. O Anexo I da Portaria 269/2017 

(CEF) estabelece os parâmetros construtivos a serem seguidos pelas construtoras. Uma 

das premissas construtivas postula que as paredes devem ser construídas em blocos 

cerâmicos ou de concreto, refutando materiais baratos e encontrados abundantemente no 

país, como madeira, pedra ou terra.  
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A dificuldade na padronização do material é o que impede a utilização da terra, por 

exemplo, como método construtivo. No entanto, não faltam pesquisas relacionadas ao 

assunto ressaltando a segurança e qualidade das construções em taipa de pilão. 

Além da economia, a construção em taipa de pilão oferece segurança e qualidades 

ambientais, principalmente com relação à temperatura. O preconceito principal com 

relação à taipa de pilão é o alojamento do bicho barbeiro (Trypanosoma cruzi), inseto 

transmissor da Doença de Chagas, nas frestas das paredes (O POVO, 2014). No entanto, 

para evitar a abertura de frestas, basta proteger bem as paredes de taipa da ação da 

umidade, através da construção de grandes beirais, além de sapatas de alvenaria para 

evitar a absorção de água por capilaridade. 

Enquanto não haja boa vontade por parte dos legisladores em acolher novas 

possibilidades, cerca de 6 milhões de famílias brasileiras aguardam pelo dia em que 

poderão assinar o contrato da casa própria (FJP, 2017). 
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RESUMO: 

Neste artigo refletimos sobre a expansão urbana do município do Rio Grande no final do século 
XIX e início do século XX, influenciada diretamente pelo estabelecimento de complexos industriais 
na cidade. Analisamos o desenvolvimento urbano do Rio Grande nestes anos, por meio dos 
aspectos que o caracterizaram. Para tanto, abordamos o contexto social e econômico do 
município no período da Belle Époque brasileira, e o modo como este se inseriu na dinâmica do 
mercado mundial. Fato que levou os rio-grandinos a incorporarem ao seu cotidiano o conforto 
material proporcionado pelas novas técnicas. 
 

PALAVRAS-CHAVE: urbano; industrialização; modernidade; Belle Époque; Rio Grande.  
 

ABSTRACT: 
 
This paper seeks to analyze the urban expansion of the municipality of Rio Grande in the late 
nineteenth and early twentieth century, influenced directly by the establishment of industrial 
complexes in the city. We analyze the urban development of Rio Grande in these years, through 
the aspects that characterized it. To do so, we approach the social and economic context of the 
municipality during the Belle Époque, and the way in which it was inserted in the dynamics of the 
world market. A fact that led the Rio Grande to incorporate into their daily life the material comfort 
provided by the new techniques. 
 

KEYWORDS: urban; industrialization; modernity; Belle Époque; Rio Grande.   

 

INTROUÇÃO 

Neste artigo refletiremos sobre a expansão urbana do Rio Grande no final do século XIX e 

início do século XX, influenciada diretamente pelo estabelecimento de complexos 

industriais na cidade. Para tal, nos fundamentamos em Lefebvre, ao afirmar que “o urbano 

é a simultaneidade, a reunião, é uma forma social que se afirma” (1986, p. 159), enquanto 

a cidade “é um objeto espacial que ocupa um lugar e uma situação” (2002, p. 65) ou “a 

projeção da sociedade sobre um local” (2001, p. 56). Nessas definições sobre o urbano e 

a cidade, há uma complexidade de ideias, as quais buscaremos desenvolver. 
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O urbano é um fenômeno que se impõe em escala mundial a partir do duplo processo de 

implosão-explosão das cidades, portanto é ao mesmo tempo um conceito, uma temática 

e, devido às possibilidades de articulação teórica e prática, também é uma problemática. 

Analisaremos o desenvolvimento urbano do município do Rio Grande no início do século 

XX, por meio dos aspectos que o caracterizaram. Para tanto, averiguaremos qual era o 

contexto social e econômico do Rio Grande no período da Belle Époque brasileira, e o 

modo como o município se inseriu na dinâmica do mercado mundial, fato que levou os rio-

grandinos a incorporarem ao seu cotidiano o conforto material proporcionado pelas novas 

técnicas.  

A Belle Époque foi um período de cultura cosmopolita, com origem na Europa, que durou 

do final do século XIX, por volta de 1890, até o início da Primeira Guerra Mundial em 

1914. A expressão descreve o ambiente intelectual e artístico da época, marcado por 

transformações que resultaram numa efervescência cultural que gerou uma nova forma 

de pensar e viver o cotidiano em determinadas cidades, associado às inovações 

tecnológicas e científicas que buscaram tornar a vida mais fácil.  

No ano de 1804, marco da instalação da alfândega, Rio Grande passou a ser o principal 

lugar de escoamento dos produtos da região para outras localidades do país e do exterior. 

Dessa forma, o município, no início dos anos 1800, passou a destacar-se como o maior 

mercado do Sul do Brasil. Com as melhorias do porto aumentou a frequência de navios e 

as arrecadações da alfândega. 

O comércio pelo porto do Rio Grande era uma consequência do crescimento econômico e 

respondia à demanda dos novos núcleos urbanos na região sul do Rio Grande do Sul. O 

porto tornou-se a essência do dinamismo, empreendedorismo e crescimento do 

município. Assim, 

Rio Grande acabou incorporando um cosmopolitismo característico de cidades 
portuárias, mas improvável, tratando-se de uma cidade no extremo sul do Brasil e 
os interesses mercantilistas que moviam a colonização portuguesa no país. Essa 
abertura da economia regional com acréscimos nas importações e exportações 
será dada pelo enriquecimento propiciado pela produção do charque nas terras 
rio-grandenses. (MARTINS, 2006, p. 73) 

Nesse mesmo período, o Brasil se tornou um grande comprador de produtos 

industrializados europeus – artigos como louças, porcelanas, cristais, vidros, móveis, 

artefatos de luxo, roupas, entre outros. Por conseguinte, encontravam-se estabelecidos 

no Rio Grande inúmeros negociantes e seus agentes comerciais. 

Um dos fatores que colaborou para a consolidação do comércio no município foi a 

conclusão das obras de dragagem do cais e de construção do Porto Velho (Figura 1) no 

ano de 1823, permitindo que navios com mais de duzentas toneladas atracassem no Rio 

Grande, tornando as trocas locais mais dinâmicas. A proximidade entre o Porto Velho – 

junto ao aterro da Rua Nova das Flores (atual Riachuelo), paralela à Rua da Praia (atual 

Marechal Floriano) – e as casas importadoras e exportadoras favorecia as atividades 
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comerciais (Figura 2). Muitas dessas casas tinham a parte residencial no segundo andar, 

e algumas dispunham de uma torre, de onde o proprietário avistava os navios que 

estavam fora da barra.  

 
Figura 1: Obras do cais do Porto Velho, sem data. Fonte: em pesquisa. 

 

 
Figura 2: Armazéns do Porto Velho em construção e Rua Riachuelo, 1915. Fonte: Acervo Fototeca 

Municipal Ricardo Giovannini. 
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O elevado espírito de associação entre os comerciantes locais e a dimensão de seus 

poderes econômicos são observados quando se tem conhecimento de que as obras de 

modernização do Porto Velho foram financiadas por meio de subscrição entre eles. 

Portanto, o desenvolvimento do Rio Grande proveio do interesse e da ação de seus 

comerciantes, conforme Queiroz, “diante de seus problemas mais graves, [substituíam] a 

inércia a que a Câmara local se via obrigada em razão de contar com rendimentos que 

não garantiam a sua própria manutenção” (1987, p. 156).  

Em 1834, o viajante francês Louis-Frédéric Arsène Isabelle constatou o dinamismo da 

iniciativa privada ao observar que os comerciantes rio-grandinos empregavam “grande 

parte de suas fortunas em empresas de utilidade pública, tentando atrair o comércio 

estrangeiro” (ISABELLE, 1983, p. 77-78). No ano de 1835, a Vila do Rio Grande 

conquistou o título de cidade, fato associado aos investimentos financeiros bem-

sucedidos da iniciativa privada. 

No ano de 1844, foi fundada a Praça de Comércio da Cidade do Rio Grande, associação 

pioneira no Rio Grande do Sul. Esta participou ativamente do melhoramento da barra do 

Porto do Rio Grande, e a partir de 1850, através do Código Comercial, ficou responsável 

por determinar, além do câmbio, o preço corrente de mercadorias e de transportes 

marítimos e terrestres. Afora esta função, a Associação Comercial do Rio Grande atuava 

sobre os setores públicos, favorecendo as benfeitorias na navegabilidade do canal da 

barra. 

A consolidação da atividade comercial e, com efeito, a morfologia da arquitetura da 

cidade, deu lugar ao encontro de pessoas dedicadas a exercer as trocas. Com o 

fortalecimento dos comerciantes como burguesia comercial, cresceu o acúmulo de 

riquezas e se iniciou a preparação ao processo social de industrialização, o qual provocou 

profundas mudanças sobre as práticas sociais na cidade. 

Com a intenção de substituir o antigo patriciado, a classe burguesa organizou-se para 

vivenciar um novo modo de vida cotidiana, adequado às novas técnicas. As demandas do 

mercado internacional aumentaram, fazendo com que os negócios multiplicassem, e 

aqueles que controlavam esse mercado criaram novas exigências, sendo necessário 

satisfazê-las. Para isso, os sistemas de produção foram adequados à nova demanda e foi 

fundamental criar ou aperfeiçoar a infraestrutura urbana. 

Assim observou Gilberto Freyre:  

depois de 1808 e, principalmente, de 1835 a 1850, melhoramentos ou inovações 
notáveis de técnica sanitária e de transporte, de iluminação e de arborização de 
ruas foram aparecendo na cidade do Rio de Janeiro, na do Recife, na de São 
Paulo e até em Rio Grande, em Pelotas, em Porto Alegre, em Belém (1977, p. 
546). 

Em 1832, as ruas do atual centro histórico do Rio Grande eram iluminadas por grandes 

candeeiros a óleo de peixe e, posteriormente, a querosene. No ano de 1874, a 
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Companhia Rio-Grandense de Iluminação passou a oferecer para a cidade iluminação a 

gás, e em 1908 esse serviço passou a ser prestado pelo Gasômetro Municipal 

(Bittencourt, 2007). Em 1915, as ruas centrais já desfrutavam de energia elétrica. 

Conforme Bittencourt, “os benefícios da iluminação pública repercutiam em todos os 

setores da sociedade, tornando-se um dos agentes de dinamização do setor dos 

divertimentos coletivos e da vida noturna” (2007, p. 59).  

A elite rio-grandina, a partir de 1850, foi beneficiada pelo comércio atacadista marítimo de 

importação e exportação, trazendo magnitude ao município. Parte das expectativas dessa 

elite foram contempladas com advento dos símbolos de civilização e progresso na cidade. 

O comércio marítimo é anterior ao período Belle Époque, porém é relevante para 

entendermos os aspectos identitários dos sujeitos que se consolidaram no município.  

Assim, o comércio e a cidade apresentam uma relação simbiótica, são causa e efeito da 

mesma centralidade, a saber: o fluxo de pessoas, mercadorias, ideias e informações. 

Conforme Vargas (2001), o comércio participa, interfere e interage nas cidades, 

modelando os costumes, o dinamismo e a grandeza destas. 

Como consequência do vigor comercial que Rio Grande adquiriu, no final do século XIX 

instalaram-se os primeiros complexos industriais no município, causando a modificação 

da estrutura urbana no entorno das fábricas, fazendo-se necessária a ampliação do 

sistema viário e do fornecimento de serviços públicos e privados. Ocuparam-se áreas 

consideradas como propriedades fundiárias e os operários passaram a morar próximo a 

seus locais de trabalho. Conforme Martins, 

podemos considerar que estas derivações espaciais podem ser apontadas tanto 
no que se refere à expansão urbana propriamente dita, como incorporações de 
áreas anteriormente agrícolas ou por acréscimos conquistados por meio de 
aterros, cujos primeiros registros datam do século XIX (2006, p. 100). 

Até o final do século XIX, a indústria no Brasil possuía características de desarticulação e 

isolamento devido à escassez de comunicação terrestre. A ligação entre os povoamentos 

ocorria principalmente por meio das embarcações e, sobretudo, através de cidades 

portuárias. Por isso, esse período da economia industrial nacional foi denominado de 

industrialização dispersa.  

De modo geral, a indústria, em seus primórdios, prescindia da cidade, pois suas 

necessidades de fontes de energia e matérias-primas localizavam-se, com frequência, 

fora da cidade. Porém, a indústria se aproximou da cidade em decorrência da demanda 

por mão-de-obra, capital e mercado. Esse movimento em direção à cidade provocou 

transformações em sua morfologia. Inicialmente, a industrialização negou a centralidade 

nas cidades, fenômeno que Lefebvre (2002) identificou como “implosão”, porque o 

conteúdo político e comercial perdeu sua potência social. 

Posteriormente, ocorreu a “explosão” das cidades ou projeção de fragmentos da malha 

urbana. Do processo implosão-explosão, uma anticidade foi produzida, negando a 
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potência da cidade político-comercial. Conforme Lefebvre (2002), tal fenômeno esvaziou a 

qualidade dos costumes e das relações espaço-tempo, nivelando-as a uma condição 

quantitativa, cuja melhor expressão pode ser identificada no cotidiano. 

A origem do desenvolvimento industrial no Rio Grande está vinculada à instalação de 

empresas do setor têxtil, que constituíram os primeiros parques fabris estabelecidos no 

município. Estes faziam uso de equipamentos importados e utilizavam técnicas 

atualizadas, significando um grande montante de capital fixo instalado. O parque industrial 

estabelecido no Rio Grande atendia não somente o mercado regional, mas produzia, 

também, para estados como Rio de Janeiro, São Paulo e países do exterior.  

Em decorrência dos fatores acima mencionados, o desenvolvimento industrial e suas 

consequências – tais como o aumento da malha urbana –, estavam interligados às 

variações da economia mundial. Ou seja, dependiam das circunstâncias das demandas 

internacionais. Tanto os países produtores quanto os que não produziam tecidos 

necessitavam importá-los, motivados pela redução na produção em consequência das 

Guerras Mundiais.  

No ano de 1873, Carlos Rheingantz, brasileiro e filho de alemães, em sociedade com o 

alemão Herman Vater, fundou o complexo Rheingantz, marco inicial da industrialização 

no município do Rio Grande. Esta foi, também, a primeira fábrica brasileira de fiação e 

tecelagem de lã (COPSTEIN, 1982, p. 25). Ainda conforme Copstein, a Rheingantz 

concedia assistência social aos seus funcionários, destacando-se as casas que lhes eram 

alugadas a valores modestos –, a companhia chegou a arrendar 169 propriedades. Além 

das casas, oferecia assistência médica aos funcionários e seus familiares, escola, 

biblioteca, cooperativa de consumo, banda de música e a prática de esportes que era 

incentivada pela direção da fábrica. Para Martins, 

a empresa têxtil e seu sítio industrial iniciaram uma nova extensão da malha 
urbana, que até então servia somente como local de passagem, já que ficava fora 
das trincheiras. Com isso houve ampliação da infraestrutura urbana, o que incluía 
rede elétrica, fornecida pela empresa às áreas contíguas e também às linhas de 
bondes (2006, p. 108). 

O complexo industrial Rheingantz foi uma das primeiras construções para além das 

trincheiras44, fato significativo para a expansão urbana. Os trabalhadores, atraídos por 

cargos na fábrica, em sua maioria de baixa remuneração, ao ocuparem os terrenos 

localizados fora das trincheiras, formaram o bairro Cidade Nova, a partir de 1890, 

estabelecendo a principal área de expansão do município. Antes, havia nessa área 

apenas o cemitério “extramuros”, entre 1855 e 1856, construído em substituição aos que 

existiam no centro histórico. Sua localização distante do centro tinha objetivos sanitários, 

mas em poucas décadas a expansão urbana o alcançou e ultrapassou.  

                                                           
44

 Segundo Martins, as trincheiras eram “uma grande vala, aberta no século XVIII, que separava a cidade da 
área não-urbana, com o objetivo de protegê-la das invasões e comumente conhecida como área 
extramuros, embora não houvesse uma muralha” (2006, p. 112).  
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Além da demanda de expansão da ocupação, decorrente do aumento populacional, havia 

a necessidade de implementar novas estruturas urbanas, como exemplo citamos o 

parque ferroviário da Viação Férrea. Embora desativadas, a estação e estruturas 

adjacentes encontram-se até o presente momento no limite entre a cidade velha e a 

cidade nova.  

Localizado ao norte da fábrica Rheingantz, do cemitério e da Viação Férrea, emergiu um 

bairro ortogonal, com ruas largas e demarcadas. Este bairro estava delimitado por quatro 

bulevares: Buarque de Macedo, 14 de Julho (atual Avenida Portugal), 10 de Fevereiro 

(atual Rua Major Carlos Pinto), e o que viria a ser o bulevar 15 de Novembro.   

No ano de 1879, foi construído mais ao sul da cidade o reservatório da Companhia 

Hidráulica Rio-Grandense. A construção do reservatório foi a solução para o problema de 

obtenção e armazenamento de água para consumo no município. A caixa d’água 

metálica, importada da França e presente até os dias atuais no Rio Grande, possui estilo 

art nouveau e foi edificada com sua frente virada para o Parque Rio-Grandense. Os 

principais elementos representativos da expansão urbana, a oeste do município, para 

além do Bairro Cidade Nova, foram a criação de bairros ao norte da Hidráulica e a 

construção do hipódromo do Jockey Club.  

 Entre os anos de 1876 e 1929, estabeleceram-se na cidade cerca de 15 fábricas, que 

produziam desde tecidos de lã e algodão a alimentos diversos, charutos e calçados, bem 

como oficinas e estaleiros navais. A expansão urbana no Rio Grande, nessa época, 

decorreu da instalação desses empreendimentos, e se deu através dos mais variados 

tipos de moradias que se edificavam em torno das indústrias. A empresa Leal, Santos & 

Companhia – que produzia conservas e biscoitos – construiu, de modo semelhante à 

Rheingantz, no entanto em menores proporções, vinte casas para uso de seus operários 

e mantinha um armazém para venda de mantimentos a seus funcionários (MARTINS, 

2006). 

Ainda podemos mencionar outras três empresas que empregavam grande número de 

trabalhadores entre o final do século XIX e início do XX. A sudeste do centro histórico e 

próximo ao parque industrial da Rheingantz, instalaram-se a fábrica de charutos Poock e 

a Companhia de Fiação e Tecelagem Ítalo-Brasileira (Figura 3), complexo industrial que 

confeccionava tecidos de algodão – seus proprietários solicitaram o fechamento da Rua 

General Neto no ponto em que atravessava seus terrenos, para que ali pudessem instalar 

seu empreendimento –; e junto ao Porto Novo, a Cia. Swift, frigorífico de origem norte-

americana. 
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Figura 3: Complexo industrial Fiação e Tecelagem Ítalo-Brasileira. Fonte: Acervo de Marcelo Degani. 

A opulência industrial que se manifestava no Rio Grande nesta época, agregada ao 

intenso comércio de importação e exportação, criou uma elite que possuía hábitos 

aristocráticos, influenciados diretamente pela cultura francesa, gerando uma simulação 

destas práticas habituais que repercutiram sobre os novos modos de vida.  Acrescente-se 

a isso o significativo crescimento populacional decorrente do processo de industrialização 

e o aumento da valorização da terra através da especulação imobiliária, fazendo com que 

edificações de valor cultural e arquitetônico fossem demolidas. Consequentemente, a 

remodelagem do centro do município se fazia necessária para que a elite pudesse se 

expor, e também possuía a intenção de remover para áreas periféricas as populações 

menos abastadas. 

Para Pesavento, 

o centro era o cartão de visitas da cidade e quem não tivesse educação, moral e 
higiene para nele habitar, que fosse instalar-se nos arrabaldes. A varrida dos 
pobres do centro da cidade começara, assim como a operosa tarefa de destruição 
dos becos e cortiços. Era declarada guerra às tavernas, bordéis e casas de jogos, 
numa cruzada moral, sanitária e urbanística, de destruição e reconstrução (1994, 
p. 139). 

Assim, alguns prédios de estilo luso-brasileiro foram remodelados ou substituídos por 

prédios neoclássicos e ecléticos45. Portanto, surgiram no município diversos prédios que 

exibiam a riqueza e o refinamento da sociedade burguesa. As formas arquitetônicas, 

                                                           
45

 “A diferença entre o ecletismo francês e o brasileiro está na função simbólica do ecletismo cultural para 
cada elite e deriva da situação do Brasil como um país na periferia do mundo europeu. Se a burguesia 
francesa buscava legitimação ao se identificar com a cultura aristocrática tradicional [...] a elite brasileira 
buscava legitimação identificando-se com a Europa. [...] Os brasileiros reproduziram o mesmo meio [...] para 
criar algo associado à moderna cultura européia” (NEEDELL, 1993, apud BITTENCOURT, 2007, p. 52). 
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inspiradas no burguês europeu, gravaram na cidade uma nova feição, assinalada pela 

apropriação e transformação de modelos mesclados entre si.  

Com o intuito de ilustrar a afirmação anterior, citamos o atual prédio da Prefeitura 

Municipal: construído em 1823, obteve a forma atual no final do século XIX, quando foi 

comprado pela Intendência Municipal e remodelado em 1895. Já o prédio da Alfândega e 

do antigo Quartel General, respectivamente edificados entre 1875-1879 e 1892-1894, 

foram construídos conforme as novas formas vigentes. O prédio da Alfândega possui 

arquitetura neoclássica, e o do antigo Quartel General estilo arquitetônico eclético. 

Seguindo a tendência de remodelação dos prédios no município, no final do século XIX, o 

Teatro Sete de Setembro passou por obras de modernização e o Teatro Polytheama foi 

construído em 1885 consoante ao estilo arquitetônico do período. Apesar de possuírem 

gêneros arquitetônicos distintos, os prédios obedeciam a um padrão de alinhamento entre 

o terreno e as calçadas públicas. Conforme Martins, 

no conjunto acabam conformando um plano vertical de cada lado das ruas ou 
avenidas da cidade. Tal forma representava na vida urbana a articulação entre 
ruas, quarteirões e prédios. Era nesses espaços públicos – ruas e praças – que se 
intensificava a vida urbana como lugar de encontro (2006, p. 153). 

As demolições e remodelações eram emblemas da renovação. A modernização citadina 

não era considerada um processo de descaracterização cultural e urbana – acreditava-se 

que era um “bem a ser conquistado” (BITTENCOURT, 2007, p. 51). A concepção de 

patrimônio público e de preservação cultural no Brasil é posterior a esses anos. 

Entre as décadas de 1910 e 1930, o Rio Grande viveu outro processo de expansão 

urbana motivada pela construção do Porto Novo, que estava sob controle da Compagnie 

Française du Port de Rio Grande do Sul. Assim, a cidade espalhou-se no sentido leste do 

centro histórico, em direção às áreas destinadas ao desenvolvimento portuário.  

A seguir traçaremos um breve histórico desse processo de urbanização. No final do 

século XIX, o governo estadual começou a construir um novo porto no Rio Grande e a 

realizar obras para o melhoramento da navegação no canal da Barra. Essa iniciativa 

justificou-se devido aos constantes episódios de assoreamento do referido canal e, 

também, porque parte significativa das mercadorias oriundas do Rio Grande do Sul eram 

comercializadas através do porto de Montevidéu no Uruguai, localizado junto a águas 

mais profundas, e capaz de receber embarcações com maior porte. No entanto, devido à 

Revolução Federalista, o projeto de construção de um novo porto e melhoramento do 

canal da barra – com a construção dos molhes leste e oeste –, foi temporariamente 

impedido de prosseguir. 

No ano de 1906, o engenheiro Elmer Lawrence Corthell tomou conhecimento do projeto 

em uma exposição em Saint Louis, nos Estados Unidos. Corthell decidiu lançar-se no 

empreendimento, porém não conseguiu o capital necessário e precisou buscar recursos 

fora do seu país. Conforme Alves, “as dificuldades para obtenção de investimentos que 
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fomentassem as obras da Barra foram significativas, tendo o contratante de apelar para 

investidores europeus. Os capitais para execução das obras no Rio Grande acabariam 

por ser oriundos da França” (2008, p. 336).  

Em 1908, através do decreto federal, nº 7.021 de 9 de julho daquele ano, realizou-se a 

transferência do contrato de construção do Porto Novo e dos molhes leste e oeste da 

barra, para a Compagnie Française du Port de Rio Grande do Sul. No entanto, Corthell 

permaneceu como engenheiro responsável pelas obras. É nesse mesmo ano que chegam 

ao Rio Grande os primeiros trabalhadores franceses especializados nesse tipo de 

construção.  

Como a Cie. Française era responsável pelas obras de construção do Porto Novo, era da 

sua incumbência a definição do local para a implementação do mesmo. Assim, foi definida 

a área da Ilha do Ladino, situada no extremo leste do Rio Grande – contrariando a 

decisão inicial do engenheiro Corthell, que pretendia que o novo porto fosse construído na 

parte sul da cidade. A esse respeito, Martins diz que 

em termos de ocupação da malha urbana para a cidade, a alteração do local traria 
uma ocupação do sítio bem diferente da atual, o que configuraria provavelmente 
uma expansão espacial imprevisível em relação à forma com que a cidade se 
desenvolveu e a conhecemos hoje (2006, p.133). 

Outro fator determinante para o processo de urbanização foi o aproveitamento dos 

sedimentos oriundos das dragagens. Áreas situadas a leste do centro histórico do 

município foram aterradas, bem como foi construída uma ilha artificial – a Ilha do 

Terrapleno –, em frente ao Porto Novo. A extremidade da área aterrada a leste foi 

ocupada pelas estruturas portuárias, restando as áreas centrais como reserva para a 

expansão portuária e um bairro radial planejado pelos franceses, cuja construção não se 

realizou.  

O aterramento do Porto Novo e da área localizada entre este e o centro histórico, 

associado à instalação da Cia. Swift, em 1917, induziu um grande número de migrantes a 

ocupar essa área. Dessa forma, onde havia o planejamento por parte da Cie. Française 

para a construção de um bairro, surgiu uma enorme favela, na época denominada de Vila 

dos Cedros, e atual Bairro Getúlio Vargas, habitada por pessoas de baixa renda, 

sobretudo trabalhadores da Swift (MARTINS, 2006).  

De acordo com Bittencourt, “a prosperidade econômica ampliou os espaços físicos das 

cidades e aumentou a diferenciação da sociedade brasileira. Ante a opulência da 

burguesia, opunha-se frontalmente o operariado miserável e desamparado” (2006, p. 55). 

É difícil marcar a data inicial da ocupação irregular dessas áreas, mas cartas entre a 

Prefeitura Municipal e a Diretoria de Portos e Canais sobre a retirada das populações que 

ocupavam de modo indevido essa área remontam a 1920 (MARTINS, 2006, p. 137). 

O período dos decênios de 1910 a 1930 foi marcado pela expansão urbana a leste e 

oeste do centro histórico. Nesse sentido, Martins afirma: 
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A leste representou a conquista de terrenos antes devolutos e onde somente 
existiam banhados por um grande aterro com a construção de um novo porto e de 
um grande complexo frigorífico de capital norte-americano, ocasionando forte 
atração de mão-de-obra estrangeira para erguer tais estruturas, além dos 
operários de baixa renda que buscavam emprego na cidade industrial, que se 
modernizava rapidamente (2006, p. 156-157). 

Simultaneamente à construção do Porto Novo, foram construídas sessenta casas de 

madeira, com a intenção de abrigar os operários e mestres-de-obras vindos da França 

para trabalhar na Cie. Française. As primeiras vinte e uma casas eram pretas e foram 

reservadas aos trabalhadores que possuíam cargos superiores. Esse agrupamento era 

conhecido como “Casas Pretas”. As outras quarenta casas eram verdes e de dimensões 

mais modestas que as casas pretas. O local onde as casas verdes foram construídas 

ficou conhecido como Vila Verde. Estas estavam organizadas linearmente no terrapleno 

sul.  

Os franceses construíram ainda as casas da gare, estação ferroviária que fazia a ligação 

entre os vagões que tinham como destino os molhes da barra e os que iam para o Porto 

Novo. Era desse local que partiam os trens que iam a Monte Bonito, em Pelotas, buscar 

as pedras indispensáveis para a construção dos molhes e do porto. Próximo à gare foram 

construídas casas para os trabalhadores da Viação Férrea que prestavam serviços ao 

Porto. 

A industrialização no Rio Grande influenciou os processos de expansão da malha urbana 

e, consequentemente, o progresso econômico e cultural do município. A modernização 

urbana do Rio Grande preservou as características da expansão natural, realizada de 

modo anárquico e marcada pelo ritmo de seus avanços no campo do comércio e da 

indústria, portanto, não gerou mudanças significativas no traçado municipal. 

No início do século XX, o comércio, a indústria e os serviços rio-grandinos passavam por 

grande processo de diversificação. A cidade na década de 1920 possuía 

aproximadamente novecentas casas comerciais e outras tantas de serviços, e cerca de 

50.500 habitantes, a maioria residindo em áreas urbanas (COPSTEIN, 1982).  

As obras de saneamento básico iniciaram em 1911 e terminaram em 1920, abrangendo 

todo o centro da cidade e parte do bairro Cidade Nova. Em 1911, os bondes a tração 

animal foram substituídos por bondes elétricos. Realizaram-se obras para facilitar a 

drenagem, como a construção de três canais – dois que atravessavam a restinga de 

margem a margem, na Rua Barroso e no bulevar Major Carlos Pinto (onde localizavam-se 

as antigas trincheiras), e outro, longitudinal e paralelo à linha férrea, de ligação entre os 

dois primeiros. 

No dia 15 de novembro de 1911, os bondes foram inaugurados com fervorosa recepção 

popular, como mostra a Figura 4, onde vemos as pessoas na rua ao longo da linha férrea. 

A Figura 5 mostra uma imagem do funcionamento dos bondes elétricos na década de 

1930. 
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Figura 4: Inauguração dos bondes elétricos no Rio Grande, 1911. Fonte: Acervo pessoal. 

 
Figura 5: Bonde elétrico na Rua 24 de Maio. Fonte: Acervo pessoal. 

A obra do canalete do bulevar Major Carlos Pinto data de 1927, e foi cuidadosa quanto 

aos detalhes arquitetônicos. Destaca-se a mureta de proteção entre a via pública e o 

canal – com inspiração na arquitetura francesa –, e as pontes que faziam a ligação entre 

a cidade velha e a cidade nova. 

Outro marco na urbanização do município do Rio Grande no ano de 1922, a noroeste da 

cidade e junto ao Canal do Norte, foi a construção do Hipódromo Independência. 

Segundo afirma Martins, 
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com a superação do limite das trincheiras na direção oeste da cidade, novas 
estruturas foram incorporadas à zona urbana, e com elas a cidade se expandiu 
mais para oeste, ocupando as margens do pontal arenoso e deixando o centro do 
pontal desocupado, área esta reservada para a Hidráulica, a fim de preservar os 
mananciais ali existentes (2006, p. 153).  

Uma nova função foi destinada ao Parque Rio-Grandense, inicialmente projetado como 

área de lazer, na margem do Saco da Mangueira. Nas águas em suas proximidades, 

passaram a pousar e decolar os hidroaviões que faziam escala no município (Figura 6). 

Nessa época, Rio Grande passou a usufruir da primeira linha aérea postal do Brasil, que 

se dava entre Rio Grande e Porto Alegre – fato que demonstra inovação técnica na forma 

de transportar as informações, atendendo a necessidade de comunicação mais eficiente e 

veloz entre os sujeitos do Rio Grande com o restante do mundo. 

O vôo inaugural da Viação Aérea Rio-Grandense – VARIG, foi realizado no ano de 1927. 

O transbordo entre a aeronave e o trapiche do Parque era feito em pequenas 

embarcações.  

 
Figura 6: Hidroplano pousado no Saco da Mangueira. Fonte: Acervo pessoal. 

As décadas entre 1910 e 1930 foram marcantes na expansão urbana a leste e oeste do 

centro histórico. A leste, onde havia apenas banhados, o aterramento decorrente da 

construção do Porto Novo possibilitou a implementação do complexo frigorífico da Cia. 

Swift e o surgimento das vilas. A oeste, para além do Bairro Cidade Nova, a cidade 

expandiu-se entre a área central do pontal arenoso e o Canal do Norte. Contíguo ao 

Jockey Club, originou-se um bairro ortogonal, estes foram os empreendimentos mais 

significativos da expansão da cidade a oeste. Por outro lado, ao sul da área da Hidráulica, 

estabeleceu-se o aeroporto. As áreas adjacentes ao Saco da Mangueira posteriormente 

passaram a ser loteadas para fins residenciais e para cultivo, em pequenas chácaras 

(MARTINS, 2006).  
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As chácaras que davam fundos para o Saco da Mangueira tinham grandes casas na 

extremidade que ficavam de frente para o bulevar Rheingantz. Nessa época, mesmo na 

zona urbana dentro da área das trincheiras, entre edificações de residência, também 

existiam chácaras.  

Os fatos ocorridos no Rio Grande entre os anos de 1874 e 1930 foram determinantes na 

urbanidade do município. Os investimentos industriais estão intrinsecamente relacionados 

à vida cotidiana da sociedade rio-grandina da época. Com a proximidade da década de 

1930, as mudanças na economia mundial estremeceram as atividades fabris do 

município, que dependiam cada vez mais do mercado internacional, então desestruturado 

devido à Grande Depressão e à Segunda Guerra Mundial, tais abalos atingiram o 

dinamismo industrial do Rio Grande.  

Para além dos fatos narrados, no mercado nacional surgiam parques industriais no estado 

de São Paulo e no noroeste do Rio Grande do Sul, ou seja, em locais mais próximos dos 

seus consumidores. A década de 1930 balizou a economia do município do Rio Grande, 

freando a expansão urbana decorrente deste ciclo econômico e determinando um novo 

modo de vida para as classes abastadas. 

Abordamos a cidade e o urbano como formas em interação dialética. Tal interação 

decorre do fato de o urbano ser a forma da simultaneidade, da reunião, da convergência, 

enquanto a cidade é a forma material que viabiliza o urbano. Se este existe desde a 

primeira cidade, embora potencialmente, é correto afirmar que outros conteúdos sociais, e 

suas formas, agem sobre a cidade com tanta força quanto o urbano. Assim, a cidade é 

onde os episódios cotidianos são vividos e observados. Nesse movimento do processo de 

reprodução no nível do espaço e do indivíduo está a essência de constituição do 

cotidiano, que aparece conforme Lefebvre (1991), em determinado momento da história, 

como condição e lugar da reprodução das relações sociais. 
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RESUMO: 

As discussões que trataremos aqui não serão necessariamente sobre fronteiras como 
categoria foco. Embora a fronteira não seja crivo, ela é o cerne dos processos e algumas 
explicações para que entendamos as discussões realizadas neste artigo. Pretendemos 
analisar as migrações como o processo da dinâmica urbano-regional, especialmente nas 
cidades que se enquadram em uma discussão de cidades médias. Essas migrações foram e 
são forjadas e impulsionadas pela territorialização de grandes empresas. É também 
pretensão dessa pesquisa, entender as principais consequências sobre esses sujeitos que 
se deslocam de forma desfavorável. Nesse sentido, trouxemos o foco de nossa análise nas 
cidades médias como lugares de atração e repulsão, as mulheres como sujeitos sociais e 
migrações impulsionadas por grandes empreendimentos na região amazônica. 

PALAVRAS-CHAVE: Fronteira, Cidades, Amazônia, Migração, Mulheres. 

 

ABSTRACT: 

The discussions here will not take for sieve discussions on border as focus. Although the 
border is not Riddle, she is the core of the processes and some explanations for that we 
understand the discussions undertaken in this article We intend to analyze the migration as  

the urban-regional dynamics processing, especially in the cities that fall in a discussion of 
medium-sized cities. These migrations were and are forged and driven by the 
territorialisation of large enterprises. He was also intent of the research project, understand 
the main consequences on these guys moving unfavourably. He was also intent of the 
research project, understand the main consequences on these guys moving unfavourably. In 
this sense, we brought the focus of our analysis the average cities as places of attraction and 
repulsion, women as social subjects and migrations driven by large enterprises in the 
Amazon region. 
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INTRODUÇÃO 

O debate que será proposto aqui, não toma por crivo as discussões sobre fronteira 

em si. Essa informação precisa ser tomada como nota, pois centraremos o debate 

acerca das migrações forjadas, das implicações destas, sobre as cidades na 

Amazônia Brasileira, apontando quais são os sujeitos sociais com maiores 

implicações nessa equação envolvendo grandes empreendimentos, migrações e 

cidades. 

Embora a Fronteira não seja crivo, ela é a cerne dos processos. É também base de 

algumas explicações para que venhamos entender o debate, por isso, vai introduzir 

a ideia inicial deste artigo. E com isso, a tendência é concordar com as premissas do 

professor Roberto de Souza Santos, que esclarece nos seus trabalhos o uso do 

conceito de fronteira adotado por parte dos geógrafos – que é o caso da autoria 

deste. 

O conceito de fronteira que trazemos, baseou-se na frente pioneira a partir da 

concepção do sociólogo José de Souza Martins e do Geógrafo Pierre Monbeig, 

entendendo fronteira aqui como espaço de conflitos sociais e contraditórios 

(SANTOS, 2017). Martins (1996) faz distinções sobre os tipos de fronteiras 

(econômica, política, social, simbólica, geopolítica) e as adentra nas especificidades 

da fronteira econômica, tratando com mais afinco a frente pioneira, como uma das 

faces da reprodução ampliada do capital, isto é, como fronteira econômica. 

Especificamente neste trabalho, nos aproximamos do conceito de fronteira ao qual 

Santos (2017, p. 232) descreve como “frentes de deslocamento da população 

‘civilizada’ e das atividades econômicas de algum modo reguladas pelo mercado, 

como frente de expansão”. Complementando, o autor cita que para Darcy Ribeiro, 

pensando as fronteiras nos rincões, afirmou que “as frentes na Amazônia constituem 

fronteiras civilizatórias”. Ainda, para melhor elucidar esse debate: 

 

Para a compreensão de fronteira no Brasil, é necessário distinguir, no 

interior das fronteiras políticas do país, a fronteira demográfica e a fronteira 

econômica. A fronteira política diz respeito a um projeto geopolítico 

governamental com o objetivo de instaurar o povoamento no interior do país 

e, sobretudo, ter o controle político territorial do espaço. A fronteira 

econômica se refere, sobretudo, ao processo de desenvolvimento 

econômico regional e territorial e como expansão do modo capitalista de 

produção. E a fronteira demográfica se refere ao povoamento e ocupação 

humana na fronteira (SANTOS, 2017, p. 233). 
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Portanto, aqui faremos um debate concernente a Geografia Política. Ou como 

Nogueira (2013) sintetiza, é preciso entender a problematização da fronteira e de 

temáticas a ela relacionadas, como a questão do povoamento e colonização de 

novas terras por meio da expansão da ocupação produtiva do solo, naquilo que 

denomina avanço das fronteiras. Santos (2017) corrobora com esse pensamento e 

complementa afirmando que “quando a fronteira de ocupação demográfica ou 

econômica tem um viés geopolítico de manipular o espaço”. Ou seja, o povoamento 

e a colonização de novas terras na fronteira é um “em um jogo de interesses 

políticos, geopolíticos e econômicos” consolidando o modo capitalista de produção e 

também a mundialização desse capital. Isso gera inúmeras contradições. Uma delas 

é a migração. 

As migrações costumam figurar como o lado visível de fenômenos espaciais que diz 

respeito à movimentação das relações socioespaciais ao longo do tempo e do 

espaço. São elas (as migrações) o presságio de transformações nas relações 

sociais, evidenciando como e quando uma sociedade está sob a tutela de outra.  

José de Souza Martins (2012), afirma que os grandes deslocamentos humanos, via 

de regra, precedem ou seguem mudanças profundas, seja do ponto de vista 

econômico e político, seja em termos sociais e culturais. As migrações como 

mobilidade humana, são em geral, sintomas de grandes transições nos bastidores 

da história. 

Migrar compulsoriamente significa ser obrigada/o a mudar de residência, morar em 

outro local, cidade, lócus (urbano ou rural), estado. Deixar para trás a casa, a terra 

natal, família, parentes, amigos, isto é, forçosamente, sair do lugar – físico e social 

(CARVALHO, 2006). 

Nesse sentido, não podemos ignorar as contradições acerca dos processos que 

envolvem as migrações. Não há uma (única) definição que abarque a complexidade 

desses processos. Para o professor Milton Santos, de todos os modos às migrações 

são eventos historicamente determinados pela expansão do modo de produção 

capitalista, uma situação-relação que se renova constantemente de acordo com as 

novas exigências do processo de acumulação do capital (SANTOS, 1987). 

No mundo moderno esse movimento ganha força. E, é posto como, uma quase 

constante, que dificilmente se completa na sua totalidade, propondo por sua vez, até 

mesmo uma concepção de não movimento. Para Ferreira (2007), a reflexão do 

movimento engloba, principalmente, questões sobre a circulação, a distribuição e a 

formação dos territórios onde, o atual estado de nossas sociedades ocidentais e, 

também as orientais está completamente, ou cada vez mais, submetido ao regime 

de concentração capitalista. 

No Brasil, encontra-se ao longo da história, diferentes e significativos fluxos de 

população. Os grandes fluxos que intensificaram a relação campo-cidade nas 



Anais do Encontro Internacional Cidade, Contemporaneidade e Morfologia Urbana 2018.

 

608 
 

décadas de 50 e 60 representaram um período marcado por uma forte e violenta 

concentração fundiária e pela industrialização, principalmente, nos grandes centros 

urbanos. Para Becker (1997), como herança, fomentaram-se os deslocamentos 

sucessivos de barrageiros para a construção de grandes obras de infraestrutura 

energética ao longo das áreas de fronteira, seja internacional ou nacional. 

A forte industrialização no Brasil, promoveu o investimento em melhorias na 

infraestrutura do país, como a construção de rodovias, modernização dos meios de 

comunicação, consolidação das indústrias de base para implementação do modelo 

de economia capitalista de integração ao mercado internacional, promovendo 

também a reorganização do espaço brasileiro, além de acirrar os desequilíbrios 

regionais, adensar a população urbana, o desemprego e a pobreza nas cidades 

(OLIVEIRA, 1997). 

Remetendo-nos a um contexto amazônico, o processo de urbanização da Amazônia 

concomitante a vinda de grandes projetos de mineração, energia, pecuária, 

exploração madeireira e da agricultura modernizada, eclodiu em novos processos 

migratórios, tanto de atração, como os de expurgamentos, ambos impulsionados 

pelo capital estrangeiro e de forma compulsória. 

A urbanização e a industrialização eram políticas de integração projetadas e 

desenvolvidas pelo Estado Brasileiro. Ambos os processos afetaram as regiões 

brasileiras e suas populações, elencando aí as migrações como processos 

propulsores de mudanças estruturais e sociais. No que concerne a Região 

Amazônica, os efeitos foram ignorados em nome da integração e do 

desenvolvimento, relegando a essa, uma preocupação ínfima. 

É a partir dessa realidade em contexto amazônico que propomos analisar as 

migrações como transformadoras das dinâmicas urbano-regionais, principalmente, 

nas cidades que se enquadram numa discussão de cidades médias. Essas 

migrações foram e são forjadas/impulsionadas pela territorialização de Grandes 

Empreendimentos, sobretudo pelas Usinas Hidrelétricas (UHE), consolidando os 

Consórcios de Água e Energia para fomentar o lucro do Capital Estrangeiro. 

Para a definição a respeito da temática sobre o termo/categoria Cidades Médias, 

tem sido utilizado o critério demográfico. O Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas (IBGE) define como sendo centro urbano, o município que possua entre 

100 e 500 mil habitantes. Outro critério utilizado é a definição proposta pela 

Geografia Urbana, que de acordo França e Soares (2007), pode-se entender por 

Cidade Média, aquela cidade com grandes dimensões e/ou importância regional. 

Essas cidades crescem e se expandem obedecendo a uma dinâmica intensa de 

trocas e fluxos de mercadorias, capitais, usos. Transformam os espaços e deslocam 

ou expandem atividades. 
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De acordo com esses critérios e definições, as cidades de Altamira (Estado do Pará) 

e Araguaína (Estado do Tocantins), áreas de estudo da proposta do projeto que 

resulta este artigo, estariam enquadradas nessa classificação, pois segundo 

estimativa, as cidades já apresentam uma população em torno de 100.075 (Altamira) 

e 150.484 (Araguaína) habitantes, respectivamente (IBGE, 2012). A população 

estimada sobre o ano de 2016 é de 109.938 (Altamira) e 173.112 (Araguaína) 

habitantes. Ambos os municípios tiveram um importante crescimento populacional, 

ressaltando Araguaína que se faz influência para municípios menores de pelo 

menos quatro estados (Tocantins, Maranhão, Piauí e Pará). 

Para Spósito (2007), essas influências atraem pessoas, modificando as formas 

espaciais das cidades. As cidades, como formas espaciais produzidas socialmente, 

mudam efetivamente recebendo reflexos e dando sustentação a essas 

transformações estruturais que estavam ocorrendo a nível do modo de produção 

capitalista. Santos (2009), afirma que “o modelo radial, que leva as cidades a se 

expandir seguindo os eixos da circulação regional e inter-regional, conduz 

espontaneamente, à formação de espaços vazios nos países de economia de 

economia liberal”. E para além disso, produz relações de periferização dos espaços 

urbanos, além da contestação dessa lógica mercadológica sobre o espaço, o que 

permite acontecer as ocupações desses espaços, ainda que de forma irregular, 

periférica e insegura. 

A proposta do projeto que se intitula: “Migrações Compulsórias e Grandes 

Empreendimentos na Amazônia: Perspectivas de Análises a Partir de Gênero e 

Movimentos Sociais”, de onde parte dos resultados orienta as análises deste artigo, 

visa entender quem são os principais sujeitos envolvidos nesses processos de 

deslocamentos compulsórios a partir dos grandes empreendimentos; a migração 

que torna a cidade grande como fim e; as cidades como centros urbanos que atraem 

e “recebem” essas pessoas de maneira não planejada. 

Também era intenção do projeto de pesquisa, compreender as principais 

consequências sobre esses sujeitos que se deslocam de forma desfavorável. Isso 

por entender que as propostas de planejamento urbano têm servido (quase que 

exclusivamente) as grandes corporações, cujo compromisso é com o capital 

internacional e não com os sujeitos sociais, muito menos de integrá-los a qualquer 

desenvolvimento local/regional ou políticas públicas.  

Dentre os sujeitos sociais impactados por esses processos de migração e 

expurgação para as cidades, temos, sobretudo, as mulheres como composição 

importante dessa dinâmica. E como sujeito social vulnerável ao espaço da cidade e 

aquém das políticas públicas urbanas. O projeto que se encontra em andamento, 

visa trazer um debate sobre as mulheres, sobretudo. 

Peccini (2016) afirma que a relação das mulheres com o espaço da cidade 

(considerando as diferentes experiências das mulheres com o espaço de acordo 
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com seus lugares sociais) é parte da construção de seu papel na sociedade, das 

suas responsabilidades no dia a dia, da forma com que é recebida e vista nos 

lugares, mas também de como o espaço se apresenta a ela.  

Não só o fato de estarem destituídas dos direitos sociais e da cidade, mas há outros 

aspectos que fazem do “novo” espaço para essas mulheres migrantes um espaço de 

exclusão. Novamente, Peccini (2016) aponta alguns desses aspectos, a 

insegurança, a impossibilidade de percorrer, ou estar, onde quer que seja, em 

determinados dias e horários. Os medos são causados pelo social, entendendo que 

o mal que temos medo é causado por outra pessoa e nossas relações, mas são 

reforçados pelo espaço e seus elementos. Alguns processos marcam situações de 

vulnerabilidade na relação construída pela mulher com espaços urbanos na Cidade. 

Onde elas estão? Como estão? São respostas importantes para compor essas 

análises. 

Nesse sentido, trouxemos para o foco das nossas análises as cidades médias como 

espaços de atração e repulsão, as mulheres como sujeitos sociais e as migrações 

impulsionadas pelos grandes empreendimentos (UHE) na Região Amazônica. 

Pretendendo saber qual (ou quais) a relação social que pode ser extraída dessa 

interação, ou dessas interações? 

Diante do exposto, surgiram outros questionamentos: de que forma as implantações 

dos grandes empreendimentos (em especial as UHE) afetam as mulheres e 

determinam seus deslocamentos? Em uma análise da forma como ocorrem as 

expansões urbanas impulsionadas a partir dos grandes empreendimentos nas 

cidades amazônicas, é possível entender os processos migratórios das populações 

atingidas? 

Ainda, questionou-se como identificar as formas como se organizavam os 

movimentos de resistência à política de periferização da expansão urbana e das 

ocupações irregulares nessas cidades e, se essa identificação podia nos dar 

dimensão de quem seriam os sujeitos sociais mais vulneráveis as 

migrações/deslocamentos compulsórios. Desse modo, como as mulheres são 

afetadas em detrimento da expansão urbana que prioriza a territorialização do 

capital? De que modo as perspectivas de gêneros e os estudos migratórios podem 

contribuir em análises sobre a cidade para as mulheres? 

Todos esses questionamentos fizeram (e ainda fazem) parte de um arcabouço que 

desafia tantas as teorias, como os caminhos do trabalho prático. A dimensão do 

projeto não permite que tragamos aqui, todas as considerações sobre a pesquisa, 

portanto, este artigo tem por objetivo, analisar como as migrações forjadas pela 

implantação de usinas hidrelétricas (UHE) no espaço da Amazônia Brasileira, afetam 

as mulheres que são deslocadas, compulsoriamente, dos seus espaços. 
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Assim, priorizaremos nesse artigo, as considerações sobre os caminhos 

metodológicos e a compilação do debate sobre migração, cidades médias e 

mulheres na cidade Araguaína (TO), entendendo essa como a cidade média mais 

próxima da UHE de Estreito (MA) e que absorve parte das problemáticas resultantes 

desse grande empreendimento, incluindo as migrações e com isso a expansão 

urbana não planejada e excludente, afetando diretamente as mulheres e seu direito 

à cidade. 

 

DAS DIFICULDADES DA ABRANGÊNCIA METODOLÓGICA  

Os Grandes Empreendimentos implantados ao longo dos rios que se distribuem 

sobre o Espaço Amazônico, têm aplacado mudanças físicas e sociais enormes. 

Estas conseguem mudar, senão completamente, grande parte e diferentes 

dimensões territoriais neste espaço. 

As migrações são partes dessas dimensões. Desde as primeiras implantações das 

usinas hidrelétricas (UHE de Tucuruí – Estado do Pará e UHE de Balbina – Estado 

do Amazonas) em meados da década de 1980, a força de trabalho empregada ao 

longo de toda área impactada para construção de uma UHE e das áreas que seriam 

inundadas pelo reservatório artificial de água, foi majoritariamente, advinda de fora 

dos municípios que seriam diretamente impactados, e outra parcela oriunda de 

habitantes de municípios vizinhos e menores, principalmente, da zona rural e da 

floresta, de acordo dados do Portal da Amazônia (2014). 

Ainda de acordo o Portal da Amazônia, em geral, após a construção e implantação 

de uma UHE, cerca de 55% dos migrantes voltam aos seus lugares de origem e, 

30% partem para outras formas de trabalho em empreitadas, os demais têm 

destinos incertos. Os migrantes que se submetem aos trabalhos da construção civil, 

primeira etapa da UHE, perdem seus empregos temporários (ao término das 

construções) e, geralmente, são absorvidos pelos centros urbanos (maiores e mais 

próximos).  

No caso da UHE de Estreito (Estado do Maranhão), o centro urbano mais próximo a 

esses migrantes foi a cidade de Araguaína, enquanto que da UHE de Belo Monte 

(Estado do Pará e ainda em construção), tem-se a estimativa que a cidade 

receptora, será Altamira. 

No final da década de 2000, os processos de migrações e transformações 

socioterritoriais ocorreram nos municípios que foram impactados pela UHE de 

Estreito (MA), com uma área enorme. No Estado do Maranhão foram impactados 

diretamente, dois municípios – Carolina e Estreito. Já no Estado do Tocantins houve 

impactos diretos nos seguintes municípios: Aguiarnópolis, Araguaína, Babaçulândia, 

Barra do Ouro, Bom Jesus do Tocantins, Colinas do Tocantins, Darcinópolis, 
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Filadélfia, Goiatins, Guaraí, Itapiratins, Palmeirante, Palmeiras do Tocantins, Pedro 

Afonso, Santa Maria do Tocantins, Tocantinópolis, Tupirama, Tupiratins, 

Wanderlândia (CHAVES; LIRA, 2008). 

A área de impacto da UHE de Belo Monte (PA) compreende impactos para além de 

limites municipais. O reservatório de Belo Monte deverá inundar uma área de mais 

de 500 km2 e afetar diretamente outros 1.000 km2 no local de construção. Prevê-se 

que entre 20.000 e 40.000 pessoas já tenham sido desalojadas de suas casas e, 

portanto, o modo de vida de milhares de pessoas foi colocado em risco, incluindo 

ribeirinhos, moradores urbanos e povos indígenas (GREENPEACE, 2016).  

Em ambas as áreas impactadas pelas UHE supracitadas, as cidades que 

tiveram/terão que absorver as mudanças nas dinâmicas socioespaciais e, 

especificamente, o fluxo migratório intenso, são Araguaína e Altamira. Isso repercute 

em mudanças estruturais nessas duas cidades, passando de grandes centros 

urbanos a cidades médias do meio norte. Essas mudanças podem ser notadas pelo 

aumento da população, expansão urbana desordenada, aumento das ocupações de 

áreas, sobretudo, pelas ocupações irregulares, aumento da pobreza, desemprego, 

tráfico humano e de drogas, prostituição e prostituição infantil. Sobre isso, A Folha 

de S. Paulo veiculou na Coluna “Cotidiano” as seguintes informações: 

 

Em fevereiro de 2013, foi descoberto em Altamira um esquema de tráfico de 

mulheres, incluindo menores de idade, que eram mantidas em cárcere 

privado em uma boate localizada próxima a um dos canteiros de obras da 

Usina de Belo Monte. Quatro mulheres e uma travesti foram libertadas. Em 

uma segunda operação policial no mesmo mês, mais doze mulheres foram 

resgatadas de situação considerada de escravidão sexual em outros cinco 

prostíbulos da cidade. Todas as pessoas libertadas haviam sido aliciadas 

nos três estados da região Sul do Brasil, com promessas de ganhos altos 

para trabalharem perto da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. O tráfico de 

drogas também aumentou na região. Entre 2011 e 2012, a polícia 

apreendeu uma quantidade doze vezes maior de cocaína e nove vezes 

maior de crack na cidade de Altamira, que é a mais afetada pelas obras de 

instalação da usina. Para a polícia local, o aumento da população da cidade 

a partir do início das obras tem relação direta com o crescimento do tráfico 

de drogas e da prostituição. Nos anos de 2011 e 2012, a população 

aumentou em 46 mil habitantes, dos quais 16 mil são contratados e outros 

quatro mil são subcontratados do Consórcio Construtor Belo Monte (Folha 

de S. Paulo – 13 de junho de 2014). 

 

É importante ressaltar, que isso evidencia um dado perverso inerente as migrações. 

Não apenas em relação entre o aumento das mazelas sociais e a expansão 

demográfica e urbana desordenada, mas o tráfico de pessoas e a prostituição que 

alicia, também crianças e que vitimam, principalmente, as mulheres. 
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Ao analisarmos como as cidades médias na Amazônia, tem absorvido as mudanças 

provocadas pelos grandes empreendimentos, tomando por crivo, as implantações 

das UHE, entendemos que parte do processo de urbanização do espaço amazônico 

traz essas mesmas características. Processos de mudanças sociais bruscas, fluxos 

migratórios ligados a economia e grandes empreendimentos (rodovias, ferrovias, 

hidrovias, usinas hidrelétricas, portos, etc.), fortalecimento do Grande Capital, isto é, 

migrações por trabalho e a necessidade de permanência dos migrantes nos centros 

urbanos próximos que, em tese, teriam mais capacidade para recebê-los. 

Esse panorama nos lança a um desafio metodológico. Como abarcar as 

consequências desses grandes empreendimentos recentes, sem adentrar noutras 

diferentes formas temporais e espaciais de transformações. Isto é, a Amazônia 

amarga processos históricos e geográficos que fazem das migrações e outros 

fenômenos sociais, consequências triviais e que se mesclam a ponto de confundir 

ou dificultar as análises acercas das origens, causas, consequências e, até mesmo 

das suas definições. 

A composição social das migrações é um exemplo disso. Composição essa, que nas 

análises aferidas por essa pesquisa, evidencia as mulheres como sujeitos sociais 

impactados, tanto pelos grandes empreendimentos, como pelo processo de 

exclusão social urbano-regional. A pesquisa também evidencia uma escassez de 

dados acerca das migrações forjadas pelo Estado, a partir das políticas 

governamentais que tem como finalidade promover o crescimento econômico e 

desenvolver socialmente uma região, mas que na sua essência tem promovido e 

territorializado o Grande Capital. Ou seja, o não direito à cidade para essas 

mulheres, principalmente, para as mulheres migrantes. 

As migrações e deslocamentos compulsórios na perspectiva de gênero ainda é uma 

temática a ser construída no âmbito da academia brasileira, especialmente nas 

áreas da Geografia. Não é possível visualizar, dentre as inúmeras propostas teóricas 

e práticas sobre migrações e deslocamentos compulsórios, expressivas situações 

em que as mulheres estejam em evidência nestes, ou fora das situações de conflitos 

e vulnerabilidades econômicas, culturais e, sobretudo, naquilo que concebemos com 

social. 

Tal situação se agrava, nas áreas em que há a evidente territorialização do Capital 

Estrangeiro, a partir de grandes empreendimentos consolidados por consórcios e 

licitações que privilegiam os grandes empresários. Logo, obedecendo à lógica dessa 

proposta, o primeiro desafio metodológico foi a “escolha” geográfica para as 

análises. Tendo em vista a Região Amazônica estar sendo “tomada” (cada vez 

mais), pela lógica capitalista dos Consórcios de Energia e Água. 

Sobre a localização da área de estudo, a UHE de Belo Monte está sendo construída 

na Bacia do Rio Xingu, próximo ao município de Altamira, no sudoeste do estado 

Pará. A UHE de Estreito foi construída nos limites do município de Estreito, 
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Sudoeste do Estado do Maranhão sobre o Rio Tocantins. Ambos os estados estão 

compreendidos pela Amazônia Legal, mas em Unidades Federativas diferentes 

como é possível verificar nas Figuras 01 e 02. 

O Município de Altamira (PA) tem uma população estimada pelo IBGE (2016) de 

mais de 109 mil habitantes. Dessa população cerca de 99 mil fazem uso direto dos 

bens e serviços básicos da cidade. Dessa população de 99 mil, 49.256 da população 

residente são Mulheres. Ainda que Altamira não seja o foco das análises nesse 

artigo, é importante ressaltar que em dados já levantados, a efervescência das 

migrações inicia no ano de 2005.  

Esse período coincide, justamente, quando o então Presidente da República Luiz 

Inácio Lula da Silva, consegue derrubar a suspensão dos Estudos de Impactos 

Ambientais (EIA) da UHE. O governo sofre duras críticas, inclusive dos aliados, pois 

a suspensão vai de encontro as críticas que Lula fez, ainda como candidato à 

presidência em 2003, afirmando no Documento O Lugar da Amazônia no 

Desenvolvimento do Brasil, que faz menção as várias UHE aos longos dos rios da 

Bacia Amazônica, incluindo aí, Belo Monte, que "a matriz energética brasileira, que 

se apoia basicamente na hidroeletricidade, com obras gigantescas de represamento 

de rios, tem afetado a Bacia Amazônica, sua biodiversidade, seus povos e suas 

culturas. 
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     Figura 01 -  Localização das UHE na Amazônia Legal                                          Figura 02 - Localização das UHE por Estados (Unidades Federativas/UF) 
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Araguaína (TO) é um município com população estimada de 173.112 habitantes. A 

população é majoritariamente urbana, 150.484 pessoas vivem na cidade. Dessas mais de 

150 mil pessoas, 76.897 pessoas da população residente são mulheres, enquanto que os 

homens somam, 73.587 pessoas (IBGE, 2016). Altamira e Araguaína são cidades com 

maioria de mulheres. O que fomenta as nossas definições de pesquisa que primam pelas 

análises e intersecções de categorias como Mulheres, Migrações e Cidades Médias. A 

partir dessas intersecções, tomaremos por crivo em nossas análises, Araguaína como 

cidade média e, profundamente marcada pelas migrações. 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE ARAGUAÍNA – TO  

Alguns métodos orientaram o conjunto de procedimentos metodológicos nessa fase da 

pesquisa, a saber, o método Dialético, o método Histórico e as Perspectivas 

Interseccionais que mesmo não constituindo um método em si, reúne um arcabouço 

teórico e metodológico capaz de explicar epistemologicamente as relações de gênero 

interseccionadas com outras categorias sociais.  

Tendemos a concordar com Zago (2013, p. 109) que, ao evidenciar que as relações 

estabelecidas por homens e mulheres com o meio concreto engendram o real, a dialética 

torna exequível a resolução do status quo por possibilitar a compreensão de que o mundo 

é sempre resultado da práxis humana, seja ela marcada por relações de dominação que 

reificam e tornam em fetichismo a prática social, seja marcada por relações que operam a 

humanização dos homens e mulheres.  

A escolha pelo Método Histórico foi uma tentativa de demonstrar a importância de um 

resgate histórico, resgate esse que não se pode basear apenas em relatos, mas em 

observação direta, visando “particularizar e esgotar” o contexto. Acreditamos que esse 

método foi importante nas análises sobre antecedência das migrações e deslocamentos 

compulsórios, bem como a expansão urbana e as dinâmicas sociais de Araguaína (TO), 

entendida como cidade média, portanto como categoria histórica e geográfica de análise.  

Sobre incorporar as Perspectivas Interseccionais nas análises, entendemos a importância 

dessas perspectivas a partir da concepção compilada em Santos (2013), que afirma que 

as perspectivas críticas sobre relações de gênero e estudos feministas passaram a ser 

questionadas por não levarem em consideração a questão de gênero, classe e raça no 

processo de produção e reprodução das desigualdades. Nesse contexto, o que se via (e 

lia) refletiam e reproduziam uma sociedade masculina. Na perspectiva crítica, era preciso 

lidar com a questão da diferença dessas categorias como uma questão histórica e 

política, e questioná-la. Ainda de acordo Santos (2013, p. 50), isso não foi suficiente. Era 

preciso: 
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O entendimento de que qualquer análise de gênero não pode ser feita de forma 

isolada, ou isolar a categoria para analisar as relações. Pelo contrário, as análises 

de gênero estão interseccionadas com outras categorias, inseridas em outras 

análises e dessa forma, dialogam facilmente com as categorias essenciais as 

áreas interdisciplinares e as ciências sociais. 

 

A partir desse entendimento, em síntese, os procedimentos metodológicos desta parte da 

pesquisa que primou por analisar as migrações e as consequências dessas sobre as 

mulheres no município de Araguaína ocorreram proveniente da análise qualitativa, 

evidenciada pela pesquisa documental e por realização de trabalhos de campo com 

grupos de mulheres migrantes ou deslocadas no município. As pesquisas documentais 

foram agendadas nas secretarias municipais de Habitação e Infraestrutura Urbana, 

verificando a existência de políticas públicas que estão ligadas direta ou indiretamente as 

mulheres. No entanto, debruçaremos aqui, sobre a metodologia teórica e parte dos dados 

coletados nos questionários aplicados em Araguaína. Ou seja, em como dialogaram na 

pesquisa. 

Trazendo esse debate para Araguaína, algumas características histórico-geográficas nos 

permitem entender que para além da UHE de Estreito, a economia que trouxe a escala de 

cidade média para Araguaína, trouxe também, as contradições que se instalaram a 

medida que se territorializou o capital privado e as condições para seu crescimento. Para 

melhor compreensão, Morais (2014, p. 38-39), analisa que: 

O processo de povoamento da região do antigo norte de Goiás e da cidade de 

Araguaína iniciou-se no final do século XIX e permaneceu por um extenso período 

de estagnação econômica (de base agropastoril) e urbana, que prevaleceu até 

meados do século XX. A partir de então, com o reordenamento territorial estatal 

para a Amazônia Legal, da qual faz parte, a cidade experimentou impactos sociais 

e espaciais ocasionados pelos investimentos na infraestrutura, entre os quais, a 

pavimentação das rodovias de circulação regional, os incentivos fiscais e 

financeiros, o que facilitou o escoamento da produção, transformando o cenário 

local e contribuindo para que a cidade despontasse como o mais importante 

centro urbano do Norte deste Estado. 

Os dados do IBGE (2016) corroboram com as afirmações supracitadas. O 

desenvolvimento econômico-social do município iniciou na década de 1960, com a 

construção da rodovia Belém-Brasília. Entre 1960 a 1975, Araguaína atingiu um estágio 

de desenvolvimento rápido e um dos maiores na história do estado de Goiás, tornando-se 

a quarta maior cidade do estado de 1980 a 1986, estando atrás somente de Luziânia, 

Anápolis e Goiânia. Com a criação do estado de Tocantins, em 1989, Araguaína tornou-

se a maior cidade do estado, distando cerca 368 km da capital do estado – Palmas. Tal 

processo de intensificação da economia trouxe o status de capital econômica, mas não só 

isso. Enquadra na escala geográfica de cidades médias. Sobre isso, Morais afirma: 
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A compreensão de Araguaína, sob a perspectiva das cidades médias, nos remete 

a necessidade de uma análise dos processos socioeconômicos espaciais, pois, tal 

localidade destaca-se regionalmente como centro prestador de serviços, comércio, 

lazer, centro de estudos superiores e médico-hospitalares e outros serviços que 

atendem ao mercado consumidor de seu entorno imediato e de cidades 

localizadas em um raio de distância que ultrapassa a região Norte do Tocantins, 

onde geograficamente está localizada. [...] A posição geográfica do município de 

Araguaína, em Tocantins, assume uma função de prestadora de serviço devido a 

sua posição estratégica, permitindo, com isso, o convívio de interações espaciais 

com as cidades tanto de seu entorno e até mesmo com cidades dos Estados 

vizinhos (Pará e Maranhão), devido à proximidade com áreas pertencentes 

àquelas unidades federativas (MORAIS, 2014 p. 40). 

 

Considerada a capital do agronegócio até o ano de 2007, seu “slogan” muda a partir do 

momento que assume um papel central no ramo da exportação de carne bovina. Isso 

ocorre devido a uma estruturação eficiente (do ponto de vista econômico) da Cadeia 

Produtiva da Carne Bovina. Com a criação, engorda, confinamento, abate, frigoríficos e 

logísticas assistidas pelo governo municipal, estadual e federal. A partir daí, Araguaína 

que já havia crescido sua populacional para mais de 115 mil habitantes, chega ao ano de 

2010 com mais de 150 mil habitantes como é possível observar no Quadro 01 abaixo: 

 

Quadro 01. Evolução da População de Araguaína (TO) 

Evolução Populacional 

Ano Araguaína Tocantins Brasil 

1991 103.315 919.863 146.825.475 

1996 104.337 1.037.398 156.032.944 

2000 113.143 1.157.098 169.799.170 

2007 115.759 1.243.627 183.987.291 

2010 150.484 1.383.445 190.755.799 

2016* 173.112 1.532.902 206.081.432 

Fonte: IBGE, 2016/Org.: Santos, 2017 
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População residente, por situação do domicílio e sexo - 2010 

Sexo/Espaço Urbano Rural 

Mulheres 73457 3440 

Homens 69468 4119 

Total 142925 7559 

Fonte: IBGE, 2010/Org.: Santos, 2017 

 

A população estimada para a partir do ano de 2016 sofre mais outro salto. Há um 

aumento de mais de 20 mil pessoas em menos de 10 anos. Segundo dados do IBGE 

(2016), a População estimada em 2016 chegaria a 173.112 habitantes. Em relação a esse 

crescimento, Araguaína só perde para Palmas, que por ser capital e centralizada 

geograficamente, tem nesse fenômeno uma “certa” normalidade. 

Em relação ao perímetro urbano os problemas relacionados ao aumento dos índices 

demográficos, atrelados ainda à falta de planejamento para assentamentos urbanos 

(mesmo os já existentes) é a expansão da malha urbana de forma desordenada, 

precarizada e excludente, sobretudo, para as/os migrantes que vem em busca de trabalho 

e/ou de outros processos de expurgamentos. Outros reflexos, são os espaços 

“favelizados”, o aumento da pobreza, o distanciamento dos bens e serviços da cidade, ou 

seja, do direito de usufruir a cidade onde se chega. Tais fenômenos são explicitados por 

Sousa & Brito (2013, p. 19): 

A cidade de Araguaína não difere das problemáticas urbanas encontradas nas 

cidades médias brasileiras, com uma conjuntura urbana que contrasta o local da 

seletividade – com suas modernas edificações, que dispõe de toda infraestrutura 

capaz de atender às necessidades básicas e supérfluas – e a miséria e a falta de 

uma infraestrutura mínima, capaz de atender ao simples anseio de dispor de uma 

moradia digna. 

 

A Rodovia Federal BR-153, desde a sua criação, possibilitou que a cidade de Araguaína 

tivesse uma circulação de pessoas e mercadorias. Essa circulação que não é livre, é 

sempre condicionada por objetivos da fomentação do capital, seja na região, seja fora 

dela, intensifica-se a medida que os outros fenômenos econômicos ocorrem. A própria 

rodovia que é meio de “chegar ou partir”, faz parte desse cenário de expansão e 

periferização urbana. Um número considerável dos novos assentamentos urbanos e 

periféricos estão divididos ou transpassados pela BR-153, como é possível observar na 

Figura 03. 
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De acordo Sousa & Brito (2013), a rodovia somada ao outro marco histórico que ocorreu 

mais recentemente, a construção da UHE de Estreito – MA, que, de certa forma, 

contribuiu para a dinâmica demográfica da cidade de Araguaína. Uma vez que, a cidade 

de Araguaína recebeu um fluxo migratório bastante acentuado de pessoas que foram 

impactadas e consequentemente expropriadas das regiões em que se situavam, devido 

ao barramento do Rio Tocantins.  

Voltando a Figura 03, ainda se baseando nas análises dos autores supracitados, parte da 

expansão urbana que acomete Araguaína a partir de 2009, estão, majoritariamente, 

espacializadas à margem esquerda da Rodovia e redefinindo as regiões setoriais da 

cidade. 

 

 
Figura 03: Localização e malha urbana de Araguaína/Fonte: BRAGA, 2013, (re)adaptado pela autora, 2017. 
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Nas pesquisas preliminares in loco constatamos e, é possível afirmar que parte da 

população que ocupa as áreas de expansão urbana são provenientes, principalmente, 

dos municípios impactados pela UHE de Estreito - Estreito e Carolina, no estado do 

Maranhão, e Babaçulândia, Barra do Ouro, Darcinópolis, Filadélfia, Goiatins, Itapiratins, 

Palmeirante e Tupiratins, no estado do Tocantins.  

Tal afirmação, corrobora mais uma vez com Sousa e Brito (2013, p. 40): 

 

Verifica-se que, em três anos, houve aumento percentual da população em 

aproximadamente 30%, com relação à estimativa da contagem da população no 

ano de 2007 para o Censo realizado em 2010. É notório que os números refletem 

a influência que a cidade de Araguaína, enquanto cidade média, vem 

demostrando nos últimos anos, à representatividade do seu papel na rede urbana. 

Assim, podemos definir Araguaína como uma cidade média [...]. 

 

Esse crescimento do índice demográfico e a expansão urbana em si, não conseguem 

responder se de fato, as pessoas que moram nessas áreas são parte, ou composição dos 

fenômenos das migrações, sobretudo, aquelas que dizem respeito à UHE de Estreito. 

Para isso, é necessário traçar os perfis das moradoras e moradores que compõem as 

populações dos setores que configuram essa nova expansão urbana. Entretanto, os 

governos locais não reconhecem as áreas de ocupação indevidas, como áreas da cidade, 

o que desfavorece o trabalho de pesquisa teórica e prática, uma vez que o mapeamento, 

não condiz com a espacialidade referida. Sobre isso, Sousa e Brito (2016, p. 51) diz: 

Em Araguaína temos presenciado nessas últimas duas décadas uma expansão 

urbana significante, mais que passou a  ficar restrita à acessibilidade aos novos 

espaços criados a uma pequena parcela da sociedade. O corporativismo entre os 

detentores dos empreendimentos imobiliários e o poder público é cada vez mais 

sólido na aliança de favorecimentos para as implantações dos loteamentos onde 

as normatizações que estão expressas em lei federal e, complementada por leis 

municipais, acabam sendo corrompidas por falta de competência técnica e 

omissão no cumprimento de tais normas que dispõe sobre o parcelamento do solo 

urbano. [...] quando a irregularidade é proveniente de grandes empreendimentos, 

resolve-se rapidamente. Adotam-se anistias e/ou criam-se novas leis. 

Entretanto, os trabalhos em campo (ainda em andamento na pesquisa) nos permite 

confrontar essa proposital ausência de dados por parte do poder público. O próprio Censo 

realizado pelo IBGE em 2016, traz as referências de que as mulheres são maioria nessas 

áreas de expansão e receptoras das/dos migrantes. Parte dos levantamentos da 

pesquisa, também nos possibilita afirmar que essas mulheres (a maioria delas) tem 

empregos fixos ou sazonais na própria cidade, o que não se reflete nas relações de 

trabalho do gênero masculino. Que fazem a relação campo-cidade entremear a pesquisa. 
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Os questionários aplicados, evidenciam uma população jovem – uma faixa etária que 

condiz com a força de trabalho necessário ao grande capital e capaz de suportar os 

regimes de trabalhos que os grandes empreendimentos exigem. Há uma relação entre a 

composição social das/dos migrantes em Araguaína e a massa de trabalhadores exigidas 

na UHE de Estreito. 60% dos questionários respondidos trazem moradores com menos 

de 10 anos morando em Araguaína. Dado que bate com o Censo de 2010 do IBGE. 

Outro fato analisado nos questionários é sobre a origem dessas pessoas. Parte das 

considerável das respostas estavam atreladas ao último lugar que essas pessoas 

passaram a morar (nos povoados ou assentamentos aos arredores da Cidade de Estreito 

– MA). Houve uma dificuldade em entender a origem vinculada ao espaço natal dessas 

pessoas. Tal confusão é uma das marcas das migrações forjadas e compulsórias. Essa 

afeta o imaginário e a percepção de lugar das pessoas.  

Num total de 220 pessoas entrevistadas na primeira fase da pesquisa, 45% responderam 

dois ou mais lugares de origem. Dentre essas dificuldades de se dizer de onde vinham, as 

dificuldades maiores ficaram evidenciadas nos questionários respondidos pelas mulheres. 

Finalmente, sobre o acesso à cidade. A referência de acesso ficou atrelada a mobilidade, 

onde a referência maior para os homens foi o “centro” de Araguaína. Esse acesso estava 

ligado aos serviços bancários, principalmente. O acesso (de acordo os questionários) é 

facilitado pelo principal meio de locomoção entre os questionados (motocicleta para os 

homens).  

Para as mulheres, houve pelo menos três setores da cidade apontados como acesso. 

Esses setores são considerados “nobres” e a relação com os setores está atrelada ao 

trabalho (fixo ou sazonal). Poucas mulheres nos questionários responderam ter acesso ao 

centro de Araguaína. Das justificativas, a maioria respondeu não ter meios de transportes 

públicos e nem privados para se locomoverem. Sobre o principal meio de transporte para 

as mulheres, a bicicleta teve 60% das respostas marcadas. Dada a extensão do perímetro 

urbano de Araguaína, isso se torna, um empecilho a mobilidade e o acesso dessas 

mulheres a cidade. 

 

Considerações Finais 

Entendemos aqui a fronteira como forma de ocupação humana e econômica, antes 

mesmo dela ter um viés político. Sendo assim, a fronteira (aqui) teve pretensão de ser 

entendida no contexto da civilização capitalista, como nos alertou Santos (2017). Ou seja, 

o conceito de fronteira é orientado como um espaço do conflito social e étnico. Pois é uma 

ocupação meramente econômica, voltada para ampliar o capital e não tem pretensão 

demográfica, apenas da concentração fundiária e de renda.  
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No contexto amazônico, as circunstâncias, ou a sobreposição destas em dimensões 

políticas e econômicas nas diversas escalas (mundiais, regionais, locais) no contexto de 

fronteiras, coexistindo com diversas e distintas formas de organização territorial, influencia 

diretamente nos movimentos que contestam a lógica de ocupação do espaço pelo modo 

capitalista de produção. Uma dessas formas são as migrações. 

Aqui tentamos entender como a ampliação do capital a partir dos grandes 

empreendimentos, particularmente, com a implantação das usinas hidrelétricas alteram as 

dinâmicas sociais sobre o espaço. Deslocando pessoas e fronteiras. Alterando a dinâmica 

social, do campo, da floresta e das cidades. 

Já há uma posição (quase) unânime de que Araguaína faz parte do rol de cidades médias 

brasileiras. Ela é sem dúvida, uma das cidades mais importantes do meio norte brasileiro. 

É um espaço urbano que surge do entroncamento de projetos para territorialização do 

capital e se consolida a partir do fomento das relações capitalistas e dos grandes 

empreendimentos implantados na região. 

Sobre os grandes empreendimentos que dinamizaram o crescimento de Araguaína, 

qualificando-a como cidade média podemos citar dois importantes. A projeção da Rodovia 

Federal (BR-153), que transpassa a cidade e insere nela uma nova lógica econômica – a 

da circulação de pessoas, bens e mercadorias. E a Usina Hidrelétrica de Estreito no 

Estado do Maranhão, que embora não esteja estritamente localizada na área ou região de 

Araguaína, está espacialmente próxima dos municípios em que Araguaína se faz 

influencia, tanto pelo porte de cidade grande, quanto pela circulação das mercadorias 

necessárias para ajudar manter esses municípios. 

A UHE de Estreito como grande empreendimento atrai milhares de pessoas. Homens e 

mulheres que são atraídas para compor a força de trabalho, ou ainda, se submeter a 

trabalhos e relações diversas, incluindo aí, prostituição, tráfico, sazonalidades. Isso 

refletindo sobre a etapa de construção de um grande empreendimento. A etapa seguinte 

é o expurgamento. Das pessoas que são atraídas, mas também das pessoas que serão 

afetadas pelas áreas inundadas pelo represamento das águas, ou pelas áreas de 

interesse do capital estrangeiro, ou menos pelo agronegócio, que é a relação capitalista 

mais fluente nesse espaço. 

Araguaína como cidade não planejada e já com problemas por causa dessa condição, 

acaba sendo polo de atração das pessoas que foram expurgadas pelas etapas de 

construção da UHE de Estreito. Uma cidade que não está preparada para receber 

migrantes, mas que tem toda sua história atrelada a migração. 

As metodologias estão nos levando a dados complexos e, igualmente, tristes. A 

composição social das áreas periféricas de Araguaína dá conta de que são, 

majoritariamente, ocupadas por migrantes. Desses, jovens e mulheres em sua maioria. 

Sem acesso a cidade, sem empregos fixos 
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As migrações como processo social não têm um projeto final para o sujeito migrante. O 

espaço como receptor desses sujeitos os acolhem, mas a dinâmica territorial, imposta 

pelo poder público e as relações capitalistas ignoram essas pessoas.  

O espaço aqui analisado, a cidade média Araguaína é um espaço historicamente 

motivado pelos processos de migrações. É também marcada pelas diversas faces e fases 

das fronteiras econômicas e agora, agrega em sua composição social um recorte de 

gênero, pois agrega no espaço, na sua organização territorial, as mulheres.  

A fronteira precisa ser tensionada. Dessa vez, pelo sujeito social de composição e 

transformação da cidade – as mulheres. 
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ÁREA TEMÁTICA: 

( )1.Morfologia Urbana( ) 2.Cartografia Urbana (X) 3.Teoria Urbana ( ) 4.Mulher e cidade 

RESUMO: 

A realidade da habitação de interesse social em Curitiba, Paraná, reflete o modelo segregacionista 
adotado historicamente no Brasil. Habitações em regiões distantes, desprovidas de infraestrutura 
acabam sendo o resultado de empreendimentos de habitação popular devido ao baixo custo de 
terra. Esse crescimento periférico resulta em um aumento na segregação social e perpetua essa 
realidade. Nesse contexto, a pesquisa estuda o processo histórico da habitação social e as 
causas de sua periferização de modo a se propor uma alternativa à realidade. O referencial 
teórico analisa então o impacto de empreendimentos de habitação social em regiões centrais, 
focando então na cidade de Curitiba-PR. Define-se a região do terminal do Guadalupe, na capital 
paranaense, como área de interesse devido a seu potencial de habitação e sua necessidade de 
revitalização urbana. Nesse contexto, a pesquisa se desenvolve de modo a buscar as 
características urbanas e arquitetônicas que sejam capazes de garantir uma qualidade urbana e 
de moradia, estimulando-se assim o sentimento de pertencimento dos moradores com o meio 
urbano.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Curitiba, habitação social, urbanismo, COHAB. 

 

ABSTRACT: 
The social housing reality in Curitiba, state of Paraná, reflects the segregationist model historically 
adopted in Brazil. Social housings in distant regions, unprovided of infrastructure end up being the 
result of social housing enterprises due to the low land cost. This peripheral growth results in an 
increase of social segregation and perpetuates this reality. The theoretical referential analyzes 
then the impact of social housing enterprises in central regions, focusing then in the city of Curitiba. 
Then it is defined the region of the Guadalupe terminal station, in the Capital of Paraná, as interest 
area due to its housing potential and its urban revitalization necessity. In this context, the research 
is developed in such a way that it searches for the urban and architectonical characteristics that 
are able to guarantee a urban and housing quality, in this way stimulating the feeling of belonging 
of the dwellers with the urban environment.  
 

KEYWORDS: Curitiba; social housing; urban planning; COHAB.   

 

INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento de habitações de interesse social no Brasil tem sido historicamente 

feito em regiões de periferia. O baixo custo da terra e a grande disponibilidade desta 

aliados ao poder da iniciativa privada e a busca por baixas despesas dos governos 
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garantiram a perpetuação dessa realidade. A vida distanciada do meio urbano e em 

regiões socialmente frágeis pode se tornar desvantajosa em relação à realidade da cidade 

ativa, cultural e cheia de oportunidades. 

Entende-se por habitação de interesse social a habitação destinada à população de baixa 

renda que, por conta da dinâmica do mercado imobiliário, é impedida ou tem o acesso à 

moradia dificultado. 

O conceito de uma habitação de interesse social no meio urbano surge como um modo de 

aproximar o público alvo de programas habitacionais à vida urbana de qualidade. 

Defende-se que vivendo em regiões centrais, a população viverá próxima de uma maior 

gama de equipamentos urbanos, assim como teatros, cinemas, museus, bibliotecas, 

comércio, trabalho, praças e oportunidades. 

Esse conceito não é novo, porém foi raramente difundido no Brasil ao longo da história. 

No país essa ideia tem surgido de forma tímida e com pouco incentivo do poder público. 

Casos isolados em São Paulo e programas federais descontinuados são hoje os 

principais exemplos. Em outros países esta é uma realidade mais comum. Países 

europeus têm historicamente incentivado a proximidade de habitações populares à 

cidade. 

Desse modo acredita-se que trazer as habitações sociais da periferia para a cidade tem o 

potencial de trabalhar contra a perpetuação das desigualdades sociais sofridas pelos 

moradores de habitações populares. 

A Declaração Dos Direitos Humanos, de 1948 garante o direito à habitação como um 

direito fundamental de todo ser humano, assim como é seu direito ter um padrão de vida 

capaz de assegurar-lhe tal habitação (ONU, 1948). 

Junto com a Declaração, dois outros documentos compõem a Carta Internacional dos 

Direitos Humanos: O Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais das Nações Unidades (1966) e o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e 

Políticos das Nações Unidas (1966). Esses três documentos, dentre outras funções, 

garantem o direto à habitação digna a todo ser humano. 

Todos os cidadãos de todos os Estados, por muito pobres que sejam, têm o direito 
de esperar que os seus governos se preocupem com as suas necessidades de 
alojamento, e reconheçam a obrigação fundamental de proteger e de melhorar as 
casas e os bairros, em vez de os danificar e destruir (ONU, 2004, p.7). 

De acordo com a ONU(2004, p.24) é obrigatoriedade do Estado de garantir a segurança 

legal de ocupações, disponibilidade de serviços, materiais e infraestrutura, acessibilidade, 

habitabilidade, facilidade de acesso, localização (que garanta emprego, serviços, saúde, 

educação, etc) e respeito do ambiente cultural. 
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Histórico da habitação social no Brasil 

Segundo Rubin; Bolfe (2014), a habitação social no Brasil não era um tema em debate 

antes do século 20. As políticas na república velha visavam o embelezamento das 

cidades em detrimento ao direito à moradia, visando atrair assim, investidores externos. 

Para Noal; Janczura (2011), o estado teve papel decisivo na periferização da habitação 

social no Brasil. Esse processo passaria a mudar na década de 1930, quando surgem os 

primeiros exemplos de moradias modernas para trabalhadores, como é o caso do 

conjunto de operários de Gamboa, projetado em 1932 no Rio de Janeiro por Lúcio Costa 

e Gregori Warchavchik(LOBO; FAU, 2009). 

Para Noal; Janczura, (2011) a década de 1930 marca um momento de redefinição do 

espaço urbano brasileiro, é o momento em que se intensifica a grande expansão das 

cidades.  

Nesse período passaram a ser formulados planos para viabilizar a cidade moderna e seu 

ideal de salubridade, porém estes planos não previam soluções ao déficit habitacional. 

Essa realidade mudou após a crise mundial da década de 1930 e com a implantação do 

governo Vargas – de 1930 a 1945 – quando o estado passa a possuir grande participação 

no setor habitacional. O poder público passa a ter um papel determinante, uma vez que 

se foi concluído que o poder privado não teria a capacidade de enfrentar tamanho 

problema habitacional sem uma intervenção estatal (RUBIN; BOLFE, 2014). 

A questão habitacional passa a ter papel fundamental no Estado Novo, o qual buscou 

viabilizar a casa própria para a população de baixa renda. (BONDUKI, 1994). Segundo 

Rubin; Bolfe (2014) as primeiras instituições públicas a investir em habitação foram os 

Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAPs), a partir de 1937. Os projetos dos IAPs eram 

localizados em regiões mais centrais se comparados com projetos habitacionais 

multifamiliares posteriores, isso se deve ao fato de estes serem projetados para um 

público de maior poder aquisitivo se comparado com o público que seria posteriormente 

contemplado pelas COHABs(KOURY; BONDUKI; MANOEL, 2003). 

Ainda segundo as autoras, o ano de 1945 marca tanto o fim da Era Vargas quanto o fim 

da Segunda Guerra Mundial, assim como o início de grandes transformações na base 

produtiva brasileira, fato que impactou contundentemente a urbanização nacional. 

Posteriormente, no ano de 1946, é criada a Fundação Casa Popular (FCP), primeiro 

órgão federal que objetiva centralizar as políticas de habitação social brasileira. O órgão 

financiar não apenas casas, mas também a infraestrutura urbana, produção de materiais 

de construção e pesquisas. Porém este (BONDUKI, 1994). Os projetos da FCP eram, em 

sua grande maioria, unidades unifamiliares – casas isoladas ou geminadas – sendo que 

apenas 4 dos 143 núcleos habitacionais da entidade não foram feitos de acordo com esta 

tipologia (KOURY; BONDUKI; MANOEL, 2003). 
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Em 1964, acontece então o golpe militar no Brasil que, para Santos (2013). O governo 

Castelo Branco utiliza-se do material produzido no Seminário de Habitação e Reforma 

Urbana, promovido pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB), para criar o Banco 

Nacional de Habitação (BNH), o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (Serfhau) e o 

Sistema Financeiro de Habitação (SFH), os quais trabalhariam em conjunto, de modo a 

dar acesso à casa própria à massa proletária nacional (RUBIN; BOLFE, 2014).  

De acordo com Bonduki (1994), a política habitacional foi regimentada pelo BNH entre as 

décadas de 1960 e 1980. Neste período houve uma busca pela produção em série e em 

grande escala. O BNH se torna uma das principais instituições financeiras do país e a 

maior instituição mundial voltada ao problema habitacional (RUBIN; BOLFE, 2014). O 

período de vigência deste, de 1964 a 1986, foi o único período em que o país teve de fato 

uma política nacional de habitação 

De acordo com Rubin; Bolfe (2014) a nova república surge em 1985 e as políticas 

habitacionais do período acabam por possuir baixo desempenho, problema agravado 

pelos altos índices de inadimplência. Como consequência, o presidente José Sarney 

extingue definitivamente o já debilitado BNH em 1986 e assim suas funções e encargos 

são transferidos à Caixa Econômica Federal. As COHABs perdem, desta forma, muito da 

capacidade que possuíam anteriormente. 

Em 1996 a Secretaria de Política Urbana apresenta o Plano Nacional de Habitação que 

estipulava os novos programas de habitação, como o Programa Pró-Moradia e o 

Programa de Arrendamento Residencial. 

Para a gestão do Programa Pró-Moradia, foi criado em 2003, pelo então Presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, o Ministério das Cidades, que une em si habitação, saneamento, 

transporte urbano e políticas de ordenação social. Para Rubin; Bolfe (2014) o 

investimento federal em Habitação para a população de baixa renda se intensifica em 

2004, mas têm seus maiores crescimentos a partir de 2007 com o Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC). 

Com a implantação do PAC há uma explosão do Programa de Arrendamento Residencial 

(PAR), programa de responsabilidade do Ministério das Cidades e financiado pela Caixa 

Econômica Federal que visa reduzir o déficit habitacional em cidades com mais de 100 mil 

habitantes.  

Nascido em 1999, o programa Pró-Moradia se iniciou pequeno, com fundos do FGTS, até 

que passou a receber, através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), fundos 

da Caixa Econômica Federal. O programa foi bem visto, como uma alternativa para a 

população que se via excluída dos programas habitacionais vigentes. Da mesma forma, o 

programa passa a ser massivamente aceito por construtoras (ARAÚJO, 2013).  

Segundo a autora, após a crise imobiliária estadunidense de 2009, se interrompem os 

investimentos no PAR: considerou-se economicamente mais seguro o financiamento da 
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casa própria ao invés do Estado ter posse dos imóveis. Neste momento anuncia-se o 

programa Minha Casa, Minha Vida. Foi implantada a primeira fase do programa Minha 

Casa, Minha Vida, que visava 1 milhão de moradias, de acordo com a Caixa Econômica 

Federal. O programa continua no Governo de Dilma Rousseff, atingindo famílias com 

renda de até R$1.600,00 e deixando a escolha dos beneficiários sob encargo das 

prefeituras (RUBIN; BOLFE, 2014). 

O programa surge de modo que interrompe a diversificação de programas que existia no 

país. Para Araújo(2013), este gera a padronização de um modelo hegemônico, 

estruturado em moldes capitalistas, de modo a garantir a prosperidade econômica do 

setor imobiliário diante de possíveis reflexos da crise dos Estados Unidos e Europa 

garantindo satisfatórios índices de produção para o setor. 

Para Maricato (1997) critica-se a ausência de reais tentativas de se resolver o problema 

urbano, já que as iniciativas tomadas sempre tiveram forte apelo político. De acordo com 

a autora, até mesmo a legislação do zoneamento das metrópoles contribui para a 

segregação sócio-espacial, da mesma forma que as ações públicas no campo de 

habitação sempre obedeceram ao interesse privado.  

Desse modo as políticas sociais relacionadas à habitação acabaram por mascarar o 

problema ao invés de buscar uma solução efetiva. Uma moradia popular de qualidade não 

poderá ser feita sem a devida adequação dos moradores a seus espaços de vida, 

atendendo com qualidade questões relacionadas à mobilidade, racionalidade e relações 

sociais, de modo a questionar o modo de produção capitalista atualmente presente nos 

projetos de habitação social (RUBIN; BOLFE, 2014). 

Dados apontam que 74% do déficit habitacional brasileiro concentra-se na população de 

até 3 salários mínimos, de acordo com dados do Instituto de Pesquisas Econômicas 

Aplicadas (IPEA, 2013), uma vez que os sistemas de financiamento de programas sociais 

têm dificuldades de atender efetivamente esta faixa de renda (HOHARA; COMARU; 

FERRO, 2015). O observatório da USP também ressalta o problema da descontinuidade 

dos programas habitacionais ao longo do tempo no país. 

No período posterior à década de 80, houve um grande descaso dos mais variados 

setores da sociedade brasileira com o desmesurado crescimento da periferia ilegal. A 

situação era agravada, ainda, pelo engessamento e burocracia das estruturas de 

administração pública, pelo trabalho voltado a interesses privados ou interesses pessoais 

dos administradores. (MARICATO, 1995) 

Para Noal; Janczura, (2011) existe atualmente um maior envolvimento na questão do 

déficit habitacional por parte de outros grupos além do Estado, como ONGs, a própria 

comunidade e, principalmente, o setor privado. Porém estas ações, segundo eles, não 

são suficientes ainda para resolver o problema. Percebe-se, hoje, que o papel do Estado 
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está mais relacionado à regulamentação, facilitação e subsídios que permitam o acesso à 

moradia.  

Empreendimentos sociais em regiões centrais 

A partir do contexto histórico acima descrito fica explicita o padrão segregador das 

produções públicas de habitações sociais nas cidades brasileiras, as quais são 

caracterizadas pela produção massiva, localização periférica e guiada pelo interesse da 

iniciativa privada. Esta lógica antiga continua sendo seguida até a atualidade (HOHARA; 

COMARU; FERRO, 2015). 

Neste contexto, observa-se a locação de empreendimentos de habitação popular nas 

regiões centrais das grandes cidades. Ultramari; Duarte; Blascovi (2007), denunciam a 

crescente subutilização dos espaços privados das regiões centrais e apontam a 

oportunidade que cresce exponencialmente de se expandir as cidades através destas. 

Esse esvaziamento do centro vem acontecendo devido ao êxodo dos seus moradores em 

direção a bairros ditos mais seguros, além do fechamento de pontos comerciais e de 

serviço. Para os autores, o alto investimento em infraestrutura já aplicado nessas regiões 

é outro motivo para se ocupar regiões centrais, evitando-se assim a subutilização dessa 

infraestrutura. 

A produção de habitação social de boa localização – como regiões centrais – é um 

desafio no Brasil, uma vez que esta é fortemente atrelada a questões mercadológicas. 

(HOHARA; COMARU; FERRO, 2015) 

A distância do centro das cidades, do mercado de trabalho, dos melhores acessos 
e transportes, dos principais equipamentos urbanos, contribuem para reforçar o 
caráter segregador e periferizante da urbe e aprofundar a desigualdade 
social.(CARVALHO, 2013) 

O caso do Programa de Arrendamento Social, da cidade de São Paulo, explicita as 

melhorias consequentes do morar em habitações em regiões centrais e com menores 

taxas de violência, se comparado com a realidade das regiões periféricas. Foi observado 

uma real melhora na qualidade de vida da população, além de ter facilitado o acesso dos 

moradores ao mercado de trabalho (HOHARA; COMARU; FERRO, 2015) 

Pode ser observado, também, que iniciativas que se opõem a essa antiga lógica de 

periferização das habitações sociais trazem benefícios tanto aos moradores quanto a todo 

o contexto urbano do seu entorno, como no supracitado caso do Programa de 

Arrendamento Social de São Paulo. Como explicitado pelo Instituto de Pesquisas 

Econômicas Aplicadas (IPEA, 2013), as pessoas contempladas pelo programa que 

passaram a viver no centro, tiveram uma significativa melhora de vida e conseguiram, 

inclusive, melhores oportunidades de trabalho. Da mesma forma, Jacobs (1961) defende 

que se é necessário tirar o máximo proveito das vantagens econômicas das combinações 

de moradia e trabalho na mesma região. 
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Assim a aproximação das habitações sociais com o centro mostra-se mais interessante 

do que a lógica atual de periferização destas. Porém é necessário compreender o que 

delimita esta área central, uma vez que esta não é obrigatoriamente definida por 

contornos de bairros ou uso do solo, mas sim por uma centralidade composta por 

inúmeros fatores. 

Para Barreto(2010), embora muitas vezes o núcleo central do município seja associado 

ao centro histórico ou local de origem da cidade essa referência nem sempre se mostra 

verdadeira. A noção de regiões centralizadoras está diretamente associada a ideia de um 

ponto de convergência e divergência de fluxos, de multifuncionalidade e mistura orgânica 

de usos do solo e de detentora de uma mobilidade funcional e plena. O autor define a 

área central como local de concentração do setor terciário, grande intensidade do uso do 

solo, reduzido uso habitacional, verticalização e ruas intensamente movimentadas. É o 

lugar que se apresenta como núcleo do poder, da acumulação de riquezas e da mais 

intensa vivencia do urbano. 

A busca pela sustentabilidade social 

A questão da sustentabilidade é compreendida por três dimensões: Ambiental, Econômica 

e Social. As três devem ser consideradas em um projeto para, assim, prover a melhor 

qualidade possível às diferentes escalas afetadas pelo projeto – desde os moradores até 

a cidade e o meio-ambiente. (REIS; LAY, 2010) 

Richard Rogers diz no livro Cidade para Pessoas, de GEHL (2013): 

Todos devem ter o direito a espaços abertos, facilmente acessíveis, tanto quanto 
têm direito à água tratada. Todos devem ter a possibilidade de ver uma árvore de 
sua janela, ou de sentar-se em um banco de praça, perto de sua casa, com um 
espaço para crianças, ou de caminhar até um parque em dez minutos. 

A sustentabilidade social tem especial importância no caso de habitações sociais, uma 

vez que a população contemplada por estes empreendimentos se encontra em situação 

fragilizada comumente nos três aspectos. Para Reis; Lay, (2010), o conceito de 

Sustentabilidade social busca não analisar as pessoas como seres humanos com 

dependências biológicas, mas sim seres culturais, ultrapassando assim as noções físicas 

e fisiológicas. Deste modo, segundo os autores, o termo refere-se à adequação dos locais 

às relações sociais que virão a se desenvolver nestes. 

Reis; Lay (2010) definem, baseados no trabalho de Silva (2008), os temas abordados pela 

sustentabilidade social, que são: a acessibilidade, qualidade estética arquitetônica, 

flexibilidade da edificação, ambiente interno e adequação ao entorno.  

Características desejadas nos empreendimentos de habitação social 
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Integração com o Entorno 

Hazan (2003) alerta o arquiteto sobre o cuidado que se deve tomar no projeto para que os 

moradores não se sintam inseridos em um meio com equipamentos inacessíveis para seu 

poder aquisitivo. O conjunto deve se integrar ao resto da cidade, assim como viabilizar a 

socialização da população.  

Como todo projeto, uma habitação social deve levar em conta a integração com seu 

entorno, de modo a não ter um desenho segregativo, mas integrador. O contexto 

existente deve ser considerado e respeitado. 

O projeto da Vila Planetário em Porto Alegre é um exemplo importante das consequências 

negativas quando esse cuidado é ignorado ou mal interpretado. Para Aguiar (2010), o 

projeto falhou imensamente ao não considerar as dificuldades de implementação do 

conjunto. Com localização privilegiado na capital gaúcha, no bairro Santana, de classe 

média e classe média alta, o projeto não se aproveita do contexto urbano, mas o nega e 

se fecha, criando, de acordo com o autor, um bolsão de segregação. Na figura 1, a 

habitação está localizada no canto inferior esquerdo da imagem. 

 

 
Figura 1: Implantação da Vila Planetário no contexto do bairro Santana. Fonte: (AGUIAR, 2010, p.69) 

O projeto se desenvolveu com a implantação de casas acessadas por ruelas labirínticas, 

becos estreitos e tortuosos. Em seu entorno, o restante do bairro é marcado por ruas 

amplas e arborizadas. O resultado do projeto foi uma impactante segregação gerada pelo 

desenho urbano escolhido. O tratamento da Rua Santa Terezinha (via de acesso 

principal) é essencial para o resultado negativo, esta é obstruída por um dos blocos e se 

transforma em um baco residual. (AGUIAR, 2010, p.70) 
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A diversidade Urbana 

Um espaço urbano saudável conta com uma diversidade tipológica: prédios antigos unem 

com os novos, criando um diálogo fluido e natural. Para Jacobs (1961, p.214) “a novidade, 

com seu verniz superficial de bem-estar, é bem perecível”.  

A autora defende a combinação de prédios novos e antigos pela saúde econômica do 

conjunto: Espaços novos e antigos têm diferentes custos de vida e sua combinação 

permite uma maior gama de tipos de comércios e classes sociais habitando o local. Uma 

mercearia não ocuparia uma sala comercial de um edifício recém construído. 

Por outro lado, regiões degradadas costumam ter prédios antigos em demasia, um sinal 

de que a área não está se revitalizando naturalmente com o passar do tempo. Deve haver 

uma distribuição natural e, na medida do possível, espontânea para a revitalização destas 

regiões. 

 
Figura 2: Exemplo do SavonnerieHeymans, o entorno conta com edifícios de diferentes idades. Fonte: 

Google (2016) 

Escala do Pedestre 

Quanto à escala do projeto, este deve, independentemente de quantidade de pavimentos 

e área construída, ser pensado de modo a receber o pedestre, fazer sentir-se convidado. 

Isso se relaciona com as ideias de Gehl (2013, p.33) de que diferentes distâncias criam 

diferentes experiências ao usuário. A proximidade entre pessoas no conjunto, entre 

moradores e transeuntes, entre usuários de equipamentos públicos e crianças brincando 

deve ser suficiente para estimular as relações entre os indivíduos.  

O autor aponta que a partir de 100m se é possível identificar movimentos e linguagem 

corporal, porém apenas a partir de 25m outros sentidos são estimulados, pois é nessa 

distância que se é possível reconhecer as expressões faciais e emoções dominantes. 

Gehl (2013, p.38) mostra o aspecto positivo das praças antigas europeias que nunca têm 
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dimensões maiores do que 100m, uma vez que com poucos passos dentro da praça, já se 

atinge a escala do reconhecimento de pessoas (60 a 70 metros). 

Esses aspectos são necessários para se garantir o surgimento da escala do pedestre no 

espaço. Essa mudança vem como resposta ao colapso dos grandes centros urbanos que 

não comportam mais o crescimento massivo do uso do carro. 

A circulação de pedestres pela cidade remete às necessidades básicas de comer, 
beber, olhar, andar e descansar. A rua e suas extensões devem reforçar este 
caráter de lugar de relações, que garantem não só a vitalidade do lugar, como sua 
sustentabilidade e manutenção. (HAZAN, 2009) 

Acessibilidade Universal 

Garantida pela Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948), a acessibilidade 

deve ser considerada em cada aspecto do projeto. O desenho arquitetônico deve 

considerar limitações sensoriais e de mobilidade dos usuários, além de trabalhar de modo 

a permitir uma experiência de qualidade no espaço. (HAZAN, 2009) 

Segurança 

Para Jacobs (1961): 

O principal atributo de um distrito urbano próspero é que as pessoas se sintam 
seguras e protegidas na rua em meio a tantos desconhecidos. 

Para isso a jornalista defende três pontos essenciais:Deve haver a nítida separação entre 

o espaço público e o privado;Devem existir os olhos da rua;A calçada deve ter usuários 

transitando ininterruptamente. 

De acordo com Gehl (2013), espaços abertos e bem iluminados aumentam a sensação de 

segurança. É importante que os projetos não se fechem em si, buscando a proteção 

própria em detrimento do bem maior. O autor defende a necessidade de um esforço em 

impedir que a população se refugie atrás de grades e arames farpados. 

A separação entre o público e o privado 

Jacobs (1961) critica os espaços criados pelos arquitetos modernistas, que pouco definiu 

os limites entre público e privado. A crítica a esta configuração é que os limites pouco 

definidos fazem nenhum morador se sentir responsável por sua vigilância. 

Para a autora, os olhos da rua são as pessoas que utilizam o espaço público e exercem 

uma vigilância natural sobre eles. São os moradores das casas, os pedestres. Cada 

espaço público deve poder ser vigiado pelos seus usuários. 

As pessoas têm uma visão horizontal, de modo que olham apenas para seu horizonte e 

para baixo – a fim de desviar obstáculos – a visão para cima não é natural do ser 
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humano. Isso impacta em como as pessoas percebem os edifícios ao seu redor. (GEHL, 

2013) 

O autor ainda diz: 

O contato entre os edifícios e a rua é possível nos primeiros cinco andares. O 
contato com a cidade rapidamente se dissipa a partir do quinto andar, com a 
interface de contato passando para vista, nuvens e aviões. 

Com isso compreendemos a importância destes primeiros cinco pavimentos para a 

segurança do complexo. São os cinco primeiros pavimentos os responsáveis por cuidar 

do espaço público nos momentos em que a rua se torna vazia, em que as pessoas já 

foram para suas casas. É essencial ocupar esses pavimentos com moradias, com os 

olhos da rua de Jacobs. 

A calçada sendo utilizada ininterruptamente 

 
Figura 3: Calçada intensamente utilizada. Fonte: Gehl (2013) 

 

Relacionado ao ponto anterior, calçadas cheias fazem os pedestres se sentirem mais 

seguros, uma vez que contam com outras pessoas vigiando naturalmente o espaço, 

assim entende-se que ruas movimentadas tendem a ser mais seguras. 

Densidade 

A densidade é defendida por Jacobs (1961, p.223) por motivos que vão além do custo do 

solo: regiões de alta densidade têm maiores chances de sucessos, mas isso deve ser 

atingido fugindo da adoção de uma mesmice tipológica. 
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De acordo com a autora, a densidade adequada de uma região permite que seja gerada 

diversidade ao espaço e apego das pessoas às peculiaridades de sua vizinhança. Mas 

isso só será possível se o limiar da superlotação não for atingido.  

Espaços Públicos 

De acordo com Gehl (2013, p.68), a densidade é importante para se ter uma cidade viva, 

porém esta, sozinha, pode ser um problema. São necessários espaços públicos bons e 

convidativos condizentes com uma massa crítica disposta a utilizá-los. 

Espaços públicos de qualidade podem trabalhar como ponto de concentração de 

pessoas, atraindo pedestres a passarem por eles e ali permanecerem. Esse espaço 

acolherá equipamentos públicos faltantes no entorno assim como uma praça que 

conectará todo o programa do projeto. 

Espaço de Fluxos 

A fim de garantir a plana ocupação do espaço, especialmente de suas áreas de 

passagem, é interessante que todos os equipamentos não-habitacionais do projeto, como 

lojas e equipamentos públicos, sejam posicionados de modo a criarem fluxos para os 

pedestres e moradores do conjunto. A existência de espaços de comércio e outros 

atrativos em um trajeto criam uma sensação de encurtamento das distâncias, algo mais 

do que uma simples experiência. (GEHL, 2013) 

Fachadas Ativas 

Fachadas ativas, ou seja, com atrativas e com diferentes funções e acessos, atraem 

pessoas. Os pedestres se interessam e passar lentamente por elas, analisam o entorno e 

apreciam mais o ambiente. Para Gehl (2013, p.81), essas fechadas incentivam os 

pedestres a interagir com o espaço, assim como fachadas fechadas no térreo 

representam cidades sem vida. 

 
Figura 4: Comparação entre uma fachada ativa (esquerda) e uma passiva (direita). Fonte: Gehl (2013) 

Espaço de Transição Suave 

O espaço de transição é uma área de mudança entre a esfera pública para a privada, esta 

zona deve ser convidativa, desse o modo o conjunto se torna mais atraente aos usuários. 
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Recuos ajardinados, pórticos de entrada, desníveis no piso e escadas externas são 

alguns exemplos de espaços e elementos de transição. Gehl, (2013, p.82) alerta porém 

para o cuidado com estes espaços para que se relacionem de maneira positiva com o 

projeto, e não como um elemento segregacionista. 

 
Figura 5: Exemplo de escada como zona de transição em residência. Fonte: Gehl (2013) 

Esse espaço se transforma numa área de lazer, espaço onde o morador pode preferir 

ficar ao invés de dentro de casa, mas apenas se houver movimento suficiente em frente a 

essa área. Esse espaço pode ser entendido de diferentes maneiras, como é o caso da 

interpretação feita no projeto do Conjunto Habitacional Jardim Edith, citado anteriormente, 

onde foi materializado como bancos no corredor do conjunto. 

Gehl (2013, p.83) aponta um estudo feito em Copenhague que analisou habitações em 

situações idênticas de tipo de via de acesso e população, concluindo que residências com 

espaços de transição suave mostraram ter duas a três vezes mais atividade no espaço de 

transição em relação a residências com espaço de transição rígida. 

Sustentabilidade Social 

Reis; Lay (2010) traçam inúmeros pontos visando propiciar a sustentabilidade social de 

um projeto, baseado em estudos de caso de habitações sociais em Porto Alegre. Destes 

se destacam: 

Referente ao estacionamento de veículos: Considerar uma vaga de garagem por unidade; 

Ter cautela na localização dos estacionamentos de modo a não criar áreas inseguras no 

projeto; Garantir a acessibilidade visual e funcional da unidade, estacionamentos e rua. 

Referente aos equipamentos de lazer, serviços e comércio: Prover ao conjunto comércio 

de pequeno porte; Prever creche e salão de festas com churrasqueira; Prever posto 

médico e policial no conjunto, caso inexistentes no entorno; Considerar a localização de 
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equipamentos comunitários, serviços e comércio em áreas de acesso às vias de 

circulação para pedestres e veículos. 

Referente a aspectos estéticos: Considerar a possibilidade de que os moradoras possam 

personalizar os espaços abertos, criando jardins privados ou semiprivados junto aos 

acessos das edificações. 

Referente ao uso dos espaços abertos: Prover espaços adequados destinados ao 

convívio e recreação dos moradores, possibilitando a integração; Prover espaços de 

atividade passiva, como a conversa e contemplação, assim como espaços de atividade 

ativa, como o esporte e brincadeiras; Prover segurança às crianças através da grande 

visibilidade dos espaços destinados a elas, de modo a evitar possíveis acidentes. 

Referente à orientação espacial: Considerar o número de unidades em um bloco e dos 

blocos em si, de modo a facilitar a orientação de visitantes no edifício; Evitar a repetição 

de blocos sem distinção de modo a criar referências visuais; Estabelecer claros acessos a 

partir de espaços públicos e semi-públicos, além de delimitar claramente as funções de 

cada área. 

A política habitacional em Curitiba/PR 

De acordo com Carvalho (2013), a chegada da ferrovia em Curitiba nas primeiras 

décadas do século XX e a instalação da República no Brasil instigaram o crescimento do 

ideário da modernidade no município, enobrecendo assim os ideais positivistas, 

higienistas e ordenadores. A consequente necessidade de ordenar a cidade e a 

sociedade floresceu dentre os governantes. 

Segundo o historiador, estes ideais culminaram no Código de Posturas de 1912, o qual 

dividia a cidade em três zonas com diferentes. Na zona I, a mais central, era apenas 

admitido o comércio e moradias de alto padrão, assim se proibindo a construção de casas 

de madeira. Na zona II, região separada pela linha férrea, locava-se as fábricas e 

habitações para a mão-de-obra qualificada. Já na zona III, residiam os agricultores e 

operários desqualificados. 

De acordo com o autor, essas medidas foram tomadas visando aspectos estéticos, 

embelezando a região central e como estratégia de afastamento da população pobre do 

núcleo central, incitando interesses especulativos na revitalização de certas regiões. 

No contexto do surgimento da primeira favela da cidade, em 1940, nasce a proposta de 

intervenção urbana para o ordenamento do território de Curitiba. Alfred Agache 

desenvolve, em 1943, um plano com medidas de saneamento, comércio, serviços, 

indústria e reestruturação viária, plano este que priorizou as camadas mais privilegiadas 

da sociedade, de modo que os equipamentos urbanos tinham acesso facilitado a estes. 
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Entre as décadas de 1940 e 1980 Curitiba registra um exacerbado crescimento, atingindo 

um milhão de habitantes. Neste período de rápido crescimento, as ações do plano diretor 

pouco trabalharam em busca de uma democracia social na capital 

paranaense(CARVALHO, 2013).  

A partir de 1960, há um agravamento dos índices econômicos que intensificam o 

desenvolvimento de ocupações irregulares e inadequações viárias em relação ao plano 

Agache (IPPUC, 2007. p. 19). 

Em 1966, ano coincidente com a promulgação da Lei municipal 2828 de 1966, a qual 

“Institui o Plano Diretor de Curitiba e aprova as suas Diretrizes Básicas, para orientação e 

controle do desenvolvimento integrado do Município”, define-se o processo de 

desfavelização de Curitiba com a COHAB-CT que constrói 2.150 casas em uma região 

distante e isolada, sem conexões urbanas, chamada de Vila Nossa Senhora da Luz, na 

hoje Cidade Industrial de Curitiba.  

A região até hoje enfrenta sérios problemas sociais e de violência. Posteriormente, em 

1990, a COHAB-CT instala 10 mil famílias no Sítio Cercado, área até então rural 

(CARVALHO, 2013).  

Ainda de acordo com o autor, a própria instalação do Centro Politécnico da UFPR 

representa o interesse da administração pública em afastar a população pobre do centro 

de Curitiba, uma vez que este foi implantado na década de 1950 pela Caixa de Habitação 

Popular do Governo do Estado do Paraná, de modo a remover ocupações informais de 

migrantes do interior do Paraná no Jardim das Américas.  

Para Albuquerque (2007. p113) a periferização da população de baixa renda foi o mais 

explícito elemento da política habitacional da capital paranaense, onde a administração 

pública empurra a população carente às bordas do município. Esse processo ocorre da 

década de 1960 até os dias atuais.  

As moradias são instaladas em regiões pouco valorizadas e próximas de invasões, 

aglutinando populações excluídas e, assim, os impedindo de habitar a região urbana 

consolidada e dotada de infraestrutura. Deste modo a única maneira que se tornava 

possível para as camadas mais pobres da população terem acesso aos serviços básicos 

e integração urbana se fez, historicamente, através da ocupação irregular. (CARVALHO, 

2013) 
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Figura 6: Pós-ocupação do projeto Moradias Prado, em região favelizada do Prado Velho. Fonte: 

Google(2016) 

O declínio da economia do café no Paraná na década de 1970 desencadeou um êxodo 

rural em direção a Curitiba, acarretando um crescimento de 20% do número de 

ocupações irregulares no município (CARVALHO, 2013). Ainda segundo o autor, a região 

Metropolitana de Curitiba teve a maior taxa de crescimento para a época dentre conjuntos 

de cidades-satélites no Brasil. As taxas de ocupação irregular na Capital continuaram a 

crescer na década de 1980 de modo a atingir seu ápice nos anos 90.  

Segundo o historiador, a RMC passa a crescer com velocidade superior à própria Capital 

na década de 1990, como o município de Fazenda Rio Grande, que chegou a dobrar sua 

população durante o período. Esse crescimento foi provocado em grande parte por 

fatores relacionados ao planejamento urbano de Curitiba, uma vez que terrenos ocupados 

ao longo de eixos estruturais se tornaram valorizados e reservado à especulação 

imobiliária, enquanto terrenos em cidades vizinhas eram mais atrativos economicamente, 

além de sofrerem menor influência dos códigos construtivos dos municípios, fato que 

facilitava o parcelamento do solo em áreas menores(ULTRAMARI; MOURA, 1994. p.30). 

Segundo o IPPUC, (2007. p. 62) no ano 2000, Curitiba contava com 229.332 habitantes 

em 57.333 domicílios em situação irregular, com uma média de quatro moradores por 

habitação. Em 2005 foram identificadas pelo IPPUC e COHAB-CT 341 áreas de ocupação 

irregular no município. 

De acordo com Souza (2001), os eixos estruturais de Curitiba foram projetados de modo a 

cruzar regiões da cidade onde o valor da terra era maior, valorizando ainda mais solos em 

posse de proprietários abastados, ao mesmo tempo em que regiões habitadas pelas 

camadas mais pobres da sociedade foram “invisíveis” ao planejamento. 
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Para Shimbo(2010, p. 344), é notável um sério problema referente a ausência do controle 

do poder público sobre os projetos de habitação social, uma vez que as empresas 

privadas acabam por definir a tipologia, quantidade de unidades, público alvo e locação 

do projeto. Este pode ser um dos principais problemas que resulta na implantação de 

projetos em áreas periféricas, como visto na Figura 7, comumente desprovido de 

adequado desenho urbano e equipamentos. O mapa representa, em alaranjado, as 

regularizações fundiárias feitas pela COHAB-CT e, em azul, casas, apartamentos e lotes 

urbanizados. 

 
Figura 7: Produção da COHAB-CT entre 1967 e 2006. Adaptado de: COHAB-CT(2007) 

A ÁREA CENTRAL DE CURITIBA 

Como é mostrado no Figura 8, até 1900 Curitiba teve seu desenvolvimento fortemente 

vinculado ao centro histórico. Após esse período, a urbanização espalha-se de maneira 

descentralizada, alcançando regiões nem sempre dotadas de infraestrutura ou 

acessibilidade plena ao núcleo urbano consolidado. 

Da mesma forma podemos observar através do Figura 9, que relaciona o custo da terra 

em Curitiba e a construção de obras da COHAB-CT entre 2013 e 2014, que a implantação 

dos empreendimentos de habitação social seguiu a lógica da ocupação urbana de 

Curitiba, de modo que é visível a implantação periférica da maioria destes. 
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As obras se deram em localizações extremamente afastadas do núcleo urbano central, 

muitas vezes em regiões fronteiriças com os municípios da Região Metropolitana de 

Curitiba. Tais localizações, como se pode observar no mapa seguinte, possuem um baixo 

custo da terra, ora por estarem próximas a ocupações irregulares, ora por não possuírem 

pleno acesso a equipamentos urbanos e infraestrutura básica. 

 

Figura 8: Evolução da ocupação urbana de Curitiba desde sua fundação. Adaptado de: IPPUC (2016) 

Os poucos projetos próximos do centro se encontram em regiões degradadas ou 

favelizadas, como o Conjunto Moradias Prado, incrustrado em meio a ocupações 

irregulares no bairro Prado Velho. 

Paralelamente, pode-se observar na Figura 10 a questão da inserção de habitações 

populares em áreas degradadas de Curitiba: todas as unidades da COHAB construídas 

entre 2013 e 2014 se encontram próximas de áreas de ocupações irregulares.  

Tal medida não se apresenta como uma alternativa a realocação dos moradores dessas 

ocupações no projeto em questão, uma vez que a COHAB segue uma lista de 

cadastrados para receber uma unidade habitacional. 

Além disso, uma possível consequência da implantação de conjuntos habitacionais de 

interesse social em áreas já fragilizadas social e ambientalmente pode ser o incentivo ao 
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surgimento, no seu entorno imediato, de ocupações irregulares, uma vez que o custo da 

terra permanece baixo no local. 

 
Figura 9: Relação entre custos de terra e unidades da COHAB-CT construídas entre 2013 e 2014. 

Adaptado de: COHABCT (2014) e IPPUC(2016). 

No que se refere a centralidades urbanas pode-se perceber em Curitiba que, embora 

existam pequenas centralidades de bairro é apenas na região que circunda o centro 

histórico que podemos observar todas as características de um núcleo central forte e 

estruturado. 

A regional Matriz, que tem como integrante a região central, não possui nenhuma unidade 

destinada à habitação popular, assim como ocorre nos bairros listados entre os 20% mais 

ricos da cidade (CARVALHO, 2013).  

É possível produzir habitação de interesse social em zonas consolidadas e 
centrais da cidade. Para isto, é preciso aliar política urbana, habitacional e 
fundiária com programas voltados à regularização fundiária e à ocupação de áreas 
centrais e vazios urbanos. (ROLNIK, 1997) 

Ultramari; Duarte; Blascovi (2007) apontam, baseados em dados do IBGE, uma queda 

pela metade da parcela da população de Curitiba que habita o Centro: de 4,1% no final 

dos anos 70 para 2,1% em vinte anos. Nesse período o bairro perdeu 10 mil habitantes e 

o título de bairro mais populoso em 1970. 
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Figura 10:Relação entre ocupações irregulares (em vermelho) e unidades da COHAB-CT construídas entre 

2013 e 2014. Adaptado de: COHABCT (2014) e IPPUC(2016) 

O rumo do desenvolvimento das cidades, Curitiba inclusive, sitiou funções culturais e 

sociais e vem impossibilitando a tradicional função da cidade como local de encontro e 

fórum social. Esse maltrato diário acontece tanto em Curitiba quanto na maioria das 

metrópoles globais. (GEHL, 2013, p.3) 

O centro como área de análise 

A partir das premissas teóricas apresentadas e do contexto de produção habitacional da 

metrópole de Curitiba, foi identificada a escolhida como área de análise dentro na região 

central de Curitiba a que mostrasse o maior potencial para moradia e requalificação 

urbana. 

Busca-se assim identificar e delimitar regiões que melhor respondam à necessidade de 

proporcionar um pleno desenvolvimento pessoal, econômico e cultural aos moradores. 

Para tanto era necessário buscar por centralidades que concentrassem infraestrutura 

consolidada, variedade e quantidade suficiente de equipamentos urbanos, além de 

acessibilidade plena a todo o município e região metropolitana. 

Posteriormente buscou-se a localização de um elemento que exercesse uma função 

polarizadora: 

A centralidade depende do poder de atracção ou de difusão de um elemento, 
centro urbano, ou de um equipamento polarizador, que pode um centro comercial, 
cultural, financeiro ou administrativo. A centralidade resultará, assim, da eficácia 
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do pólo central e da sua acessibilidade, sendo esta condição fundamental para a 
sua existência. (Choay, 1972 apud BARRETO, 2010) 

Assim, aplicando-se essa análise ao núcleo central escolhido entendeu-se o Terminal do 

Guadalupe como importante elemento urbano, o qual exerce no seu entorno hoje um forte 

poder de atração de fluxos de pessoas, proximidade a diferentes equipamentos urbanos, 

plena infraestrutura disponível, além de intenso comércio de pequeno porte no seu 

entorno. Foi determinado que essas habitações estejam localizadas dentro de um raio de 

500m do Terminal do Guadalupe, por ser uma distância facilmente vencida a pé. 

 
Figura 11: Raio de 500 metros em torno do terminal do Guadalupe. Adaptado de: Google(2016) 

O Terminal do Guadalupe foi construído em 1956 no Largo do Ventura, hoje conhecido 

como Praça Senador Correia, e funcionou como terminal rodoviário de Curitiba até o ano 

de 1972, quando a função foi transferida para a atual estação rodoferroviária. Localizado 

no importante cruzamento das ruas João Negão e André de Barros e desde então 

funciona como terminal aberto do transporte coletivo urbano, atendendo principalmente as 

linhas da região metropolitana não integradas ao RIT dos municípios de Almirante 

Tamandaré, Campina Grande do Sul, Colombo, Pinhais, Piraquara, São José dos Pinhais 

e Quatro Barras. Atualmente circulam pelo terminal cerca de 280mil pessoas 

diariamente(TAKEUCHI, 2010). 

A Praça Senador Correia, adjacente ao terminal, abriga o Santuário Nossa Senhora do 

Guadalupe, responsável hoje por um importante fluxo de pessoas na região, as quais se 

deslocam para assistir as missas ou participar de atividades desenvolvidas pelo 

Santuário. A região do Terminal do Guadalupe foi beneficiada em 2006 quando o 

santuário foi assumido pelo padre Reginaldo Manzotti que, através das cobranças feitas 

pela paróquia, das atividades dos grupos de evangelização e do grande crescimento do 
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número de pessoas que passaram a frequentar as missas proporcionou melhorias no 

local. Tal fato explicita que a circulação de pessoas e o uso e apropriação do espaço 

urbano é decisivo para garantir a vitalidade urbana e a revitalização de uma área em 

degradação, como dito por Jacobs (1961). 

O Terminal reúne hoje, uma ampla gama de serviços no seu entorno, como farmácia, 

minimercado, lanchonete, salão de cabeleireiros, doceria, banca de revistas, confecções e 

utilidade domésticas, bicicletarias, frigoríficos e laticínios, comércio de frutas e verduras, 

entre outros. Reforçando assim a vocação do local para o setor terciário tanto dentro do 

terminal quanto em seu entorno imediato. 

Outro ponto em destaque é o fato do Terminal do Guadalupe ser hoje o terminal aberto de 

transporte coletivo que conecta Curitiba com a maior parte da sua região metropolitana, 

além de ser próximo ao Terminal Rodoviário, ao terminal aberto da Praça Carlos Gomes e 

da Praça Rui Barbosa – local de intenso movimento do transporte público municipal. Tais 

fatores lhe concedem uma acessibilidade única, embora não faça parte do RIT – Rede 

Integrada de Transporte. 

 
Figura 12: Distância entre o terminal do Guadalupe e a Praça Rui Barbosa (Amarelo), Praça Carlos Gomes 

(Laranja) e Rodoferroviária (Vermelho). Adaptado de Google(2016) 

Por possuir entorno por vezes conflituoso e inseguro nos horários do dia em que o 

comércio está fechado, entende-se a instalação de um complexo de habitação social no 

local como forma de reabilitação urbana. Para tanto, mostra-se essencial o levantamento 

do entorno do terreno de intervenção como forma de identificar as necessidades a serem 

supridas, seja elas de equipamentos urbanos, áreas de lazer ou instalações que 

contribuam ativamente para a transformação do espaço. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os modelos de habitação social de baixa renda no Brasil, que foram adotados até então, 

nunca surtiram efetivas mudanças na inclusão social, uma vez que relegam as moradias 

às áreas pobres da cidade (LABCIDADE, 2014). 
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Questões como a localização e projeto das habitações sociais influenciam nas 

oportunidades de seus moradores assim como na qualidade de vida destes. É possível a 

criação de habitações de interesse social no centro da cidade utilizando-se de lacunas 

urbanas, promovendo uma valorização desta arquitetura e ainda regenerando áreas 

degradadas, de modo a se incentivar a revitalização de áreas centrais. 

A inserção destas habitações deve considerar o meio urbano de modo a valorizá-lo e se 

integrar a este. O sentimento de pertencimento deve ser valorizado nos moradores, 

extrapolando-se assim o uso da habitação como dormitório através do incentivo ao uso de 

áreas comuns e incentivando o convívio entre moradores. Os espaços semi-públicos 

devem ser valorizados, de modo a se incentivar a circulação de moradores e pedestres 

por esses espaços e assim tornando esses espaços e seu entorno seguros.  

A localização de uma habitação de interesse social deve ser escolhida de modo a se 

facilitar o acesso dos moradores aos diversos equipamentos urbanos e culturais 

previamente estabelecidos na região, como praças, feiras, teatros e equipamentos de 

saúde. A localização ainda deve ser decidida de modo a se permitir o melhor 

deslocamento diário dos pedestres, analisando assim os serviços de transporte público e 

malha viária da região.  

Desse modo a habitação social se torna uma via de mão-dupla para as cidades. De um 

lado combate a dura realidade do déficit habitacional, disponibilizando moradias dignas e 

possibilitando uma melhora na qualidade de vida de seus moradores. Do outro, contribui 

para a revitalização urbana do centro de Curitiba, aumentando o número de residentes do 

centro e consequentemente o número de pedestres fora dos horários comerciais. 
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RESUMO 

A presente pesquisa analisa o histórico de formação da área central e pericentral do município de 
Niterói, RJ, Brasil e sua relação com a inserção do sistema elétrico do final do século XIX até a 
década de 1960. A marcação deste recorte temporal, até o período de 1960, deve-se a 
acontecimentos a partir de 1970 que modificam de maneira diferenciada o território, como por 
exemplo a abertura da ponte Presidente Costa e Silva, mais conhecida como Ponte Rio-Niterói. O 
estudo tem como objetivo observar o contexto e a maneira como a infraestrutura relativa à energia 
elétrica foi implantada no recorte delimitado, observando os seus impactos na paisagem da 
cidade. A relevância desta analise apoia-se no fato de que a compreensão dos eventos ocorridos 
no passado torna possível assimilar os desdobramentos territoriais do município. As investigações 
foram realizadas através de revisões bibliográficas referentes à história fluminense, análises 
cartográficas, exame de textos oficiais e estudos iconográficos. Assim, destaca-se que, a 
implantação do sistema elétrico em Niterói é influenciada pelos eventos históricos do processo de 
ocupação e caracteriza-se como fator de desenvolvimento da cidade. A medida que os trilhos dos 
bondes elétricos eram expandidos pelo território intensificava-se o processo de interiorização da 
urbe e a iluminação elétrica chegava a lugares antes desprovidos deste serviço. Deste modo, 
torna-se importante estudar a história de Niterói, pois estas análises permitem desenvolver planos 
de ação sobre a Cidade que preserve sua memória.  

PALAVRAS-CHAVES: história urbana; paisagem urbana; infraestrutura; Niterói; eletricidade. 

 

 

ABSTRACT 

The present study analyzes the History of formation of the central and pericentral area of the city of 

Niterói, RJ, Brazil and its relation with the insertion of the electric system from the end of the 19th 

Century until the decade of 1960. The marking of this temporal cut, until the period of 1960, is due 

to events since 1970 that modified the territory differently, such as the opening of the Presidente 

Costa e Silva bridge, better known as Rio-Niterói Bridge. The study aims to observe the context 

and the way in which the electrical energy infrastructure was implemented in the delimited cut, 
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observing its impacts on the city landscape. The relevance of this analysis is based on the fact that 

the understanding of the events occurred in the past makes it possible to assimilate the territorial 

unfolding of the municipality. The investigations were carried through bibliographical reviews, 

referring to the History of the state of Rio de Janeiro, cartographic analysis, examination of official 

texts and iconographic studies. Thus, it is highlighted that the implantation of the electric system in 

Niterói is influenced by the historical events of the occupation process and is characterized as a 

factor of development of the city. As the tracks of the electric trams were expanded by the territory 

intensified the process of interiorization of the city and the electric illumination arrived at places 

previously deprived of this service. In this way, it becomes important to study the history of Niterói, 

because these analyses allow to develop plans of action on the City in a way it preserves its 

memory. 

KEYWORDS: urban history; urban landscape; infrastructure; Niterói; electricity. 

 

INTRODUÇÃO 

As cidades não são produtos do acaso, elas carregam uma história que se reflete positiva e 

negativamente no cotidiano urbano. Assim, estudar o processo de consolidação da área central e 

pericentral de Niterói possibilita assimilar como os eventos ocorridos se desencadearam e 

proporciona a compreensão dos processos que conduziram a formação de suas características 

urbanas.  

A aldeia do cacique Araribóia, fundada em 1573, sofre grandes mudanças com a chegada da 

Família Real na colônia. A Banda d'Além, como Niterói era chamada no princípio de sua 

consolidação, é elevada à categoria de Vila Real da Praia Grande. Após se tornar Vila em 1819, 

se fez necessário criar um plano para urbanização da área da Praia Grande. Então é 

encomendado à Câmara, a pedido de D. João VI, a produção de um plano urbanístico com o 

objetivo de regularizar a ocupação espontânea que caracterizava o território até então. Deste 

modo, a vila recebe um projeto urbanístico, desenhado pelo pintor e gravador francês Arnaud 

Julien Pallière (OJEDA, 2008).  

O mapa, compreendido pela figura 1, demonstra o nível de desenvolvimento territorial da área 

central e pericentral de Niterói até 1820 sobre o traçado urbano atual.  
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Figura 1: Mapa da Evolução Urbana até 1820 sobre o traçado urbano atual. Fonte: Elaborado pelas autoras 

a partir do Mapa de evolução Urbana do 1º módulo do Plano Diretor da Secretaria Municipal de Urbanismo 

e Meio Ambiente de Niterói do século XXI – 1991 e da Base Cadastral da Prefeitura de Niterói. 

Com o Ato Adicional de 12 de agosto de 1834 a Vila Real da Praia Grande alcança autonomia da 
Província do Rio de Janeiro, pela emancipação do Município Neutro, com administração 
autônoma. Em 26 de março de 1835 a Assembleia Provincial elege a Vila Real como capital, o 
que pela Lei n°6 de 28 de março de 1835 determina que a nova capital seja elevada à categoria 
de cidade, com nome de Nictheroy (MASCHEK, 1870). 

Desta maneira, destaca-se a influência da Família Real para o desenvolvimento de Niterói 

elevando a aldeia do cacique Araribóia a posição de Vila da Praia Grande, que posteriormente 

recebe seu primeiro plano urbano que caracteriza o desenho da área central da cidade de Niterói 

até a atualidade. Anos depois a vila é instituída como a capital do Rio de Janeiro e por 

consequência torna-se cidade. Assim, é notável que, todo território tem uma história que lhe é 

própria, que toda paisagem, urbana ou não, é histórica (TSIOMIS, 2003).  
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METODOLOGIA  

Realizou-se levantamento de dados sobre o histórico de consolidação territorial e sobre a 

implantação da eletricidade na cidade de Niterói, visando compreender os eventos ocorridos. As 

leituras e análises de livros, acervos de jornais e sites oficiais possibilitou constituir um banco de 

dados das informações coletadas que deu origem a linha do tempo. Este instrumento utilizado 

para organização e análise das informações coletadas possibilitou manejar os documentos em 

ordem cronológica, proporcionando assim melhor compreensão do contexto histórico. Após o 

levantamento e análise dos dados foram produzidos mapas, que relacionam os acontecimentos 

históricos com a implantação do sistema de distribuição de energia elétrica. Assim, este estudo, 

através de análises cartográficas, de documentos históricos e iconográficos examina os eventos 

que modificaram a paisagem urbana da área central e pericentral de Niterói através da inserção 

da energia elétrica. 

 

IMPLANTAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA NA ÁREA CENTRAL E PERICENTRAL DE NITERÓI  

Estudar o processo de implantação do sistema de distribuição de energia elétrica do recorte 

territorial e temporal delimitado, permite compreender a evolução ocorrida no município analisado. 

Segundo Silva e Lins (2018), o uso pioneiro da eletricidade na cidade de Niterói ocorre através do 

transporte coletivo, no qual a energia elétrica é utilizada como força motriz para os bondes 

elétricos, que até então eram movidos a tração animal. Estes avanços científicos proporcionam a 

ocorrência de inúmeras modificações na paisagem e na infraestrutura do município, como o 

desenvolvimento e a interiorização do território a partir da inserção da energia elétrica, que em um 

primeiro momento é utilizada no transporte coletivo e na iluminação pública e depois implantado 

em edifícios e residências.  

No dia 5 de outubro de 1883 ocorre a primeira experiência com bondes elétricos, no bairro do 

Fonseca, a viagem inaugural do bonde eletrificado acontece em 7 de outubro de 1883, sendo 

inédita no país.  A evolução do sistema de transporte coletivo em Niterói dá a real dimensão do 

desenvolvimento urbano que o município sofreu ao longo do século XX (PONTES, 2008). 

Em 1890 a cidade de Niterói sofre um processo de fragmentação, dada a separação das 

freguesias de São Gonçalo, Nossa Senhora da Conceição de Cordeiro e São Sebastião de Itaipu, 

passando a constituir o município de São Gonçalo. Ao fim do século XIX, a eclosão da Revolta da 

Armada, em 1893, destrói vários prédios na zona urbana e bairros litorâneos. A paralisação das 

atividades produtivas da cidade e divergências políticas internas interioriza a cidade-sede, 

principal causa da transferência da capital para Petrópolis por dez anos (IBGE, 2010).  
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O mapa, compreendido pela figura 2, demonstra a configuração espacial e a expansão urbana 

ocorrida no território até a década de 1890, sendo possível comparar os mapas da Evolução 

Urbana de 1820 e de 1890, compreendidos pelas imagens 1 e 2, e ter a dimensão da 

interiorização ocorrida no território no período de 1820 a 1890. 

 

 

Figura 2: Mapa da Evolução Urbana até 1890 sobre o traçado urbano atual. Fonte: Elaborado pelas autoras 
a partir do Mapa de evolução Urbana do 1º módulo do Plano Diretor da Secretaria Municipal de Urbanismo 
e Meio Ambiente de Niterói do século XXI – 1991 e da Base Cadastral da Prefeitura de Niterói. 
 

Segundo o IBGE (2010), Niterói volta a ser capital do estado do Rio de Janeiro em 1903, por 

conta de sua proximidade com a cidade do Rio. Este período é marcado por inúmeras 

intervenções urbanas, que procuram requalificar a cidade, tornando-a condizente com sua 

condição de capital. Pontes (2008), aponta como um dos primeiros investimentos, a construção do 

Abrigo de Bondes realizado pela Companhia Cantareira e Viação Fluminense em 1905, sendo o 

Abrigo responsável por resguardar a usina e a oficina de reparos.  

A eletrificação definitiva das linhas dos bondes de Niterói é iniciada em 1906, pelo Decreto nº 934, 

de 10-10-1905, do presidente Nilo Peçanha (PONTES, 2008). Segundo Wehrs (2002), ao mesmo 

tempo a empresa S. A. Travaux ET d’Enttreprises au Brésil, através da Firma Guinle Et Cia, 
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estende a fiação de postes em postes, para inaugurar a iluminação elétrica de ruas de uma parte 

da cidade em 17 de março de 1906, especialmente na rua Visconde do Rio Branco.  

A inauguração da primeira linha de bondes elétricos ligando a Estação das Barcas a Icaraí 

acontece em 31 de outubro de 1906 e no mesmo dia é inaugurada a segunda etapa da iluminação 

elétrica da cidade compreendida entre a Praia da Flechas e a Praia de Icaraí. O trecho com 

aproximadamente de dois quilômetros, recebe cerca de sessenta lâmpadas de arco, de 600 velas 

cada, a cada 35 metros. Em 1907 quase todas as linhas de bondes são eletrificadas, somente a 

linha do Fonseca é inaugurada em sete de agosto de 1908. E outras linhas são construídas 

posteriormente como: a linha Cubango ao Fonseca; de São Domingos ao Gragoatá; e a de Neves, 

São Gonçalo (PONTES, 2008). 

Durante as duas primeiras décadas no século XX, os bondes elétricos monopolizam o transporte 

de passageiros em Niterói com razoável eficiência. A energia elétrica utilizada é produzida na 

usina localizada em uma área de 768m, junto ao largo da Detenção, entre as Ruas Mar. Deodoro, 

São João e Marquês de Paraná, no centro da cidade, dentro do Abrigo de Bondes (PONTES, 

2008).  

  

Figura 3: Abrigo de Bonde em Niterói, destaque das autoras 

para a chaminé da usina. Fonte: Arquivo da Cultura de Niterói. 

Figura 4: Usina geradora de 

energia elétrica dentro do Abrigo 

de Bondes. Fonte: PONTES, 

Cristina da Fonte e SILVA, 

Salvador Mata. O Bonde em 

Niterói. Editora Niterói Livros, em 

2008. 

Segundo Lins (2015), as infraestruturas urbanas contemporâneas são sistemas 

tecnológicos fundamentais para a vida nas cidades. Muitas vezes seus 

componentes são "invisíveis", enterrados, como tubulações de gás, água ou 

esgoto, dutos de distribuição de energia elétrica e de telecomunicações, redes de 

drenagem e mesmo as redes subterrâneas do transporte metroviário. Outras, por 

sua vez, ocupam grandes áreas no território e trazem consigo impactos no 

ambiente urbano, como portos, aeroportos, linhas férreas, vias expressas, 

estações de tratamento de esgoto, aterros sanitários, linhas de transmissão de 

energia e grandes subestações elétricas”.  

Ao observar a figura 3, destaca-se que o Abrigo de Bondes apesar de possuir grandes dimensões 

não apresenta empenas cegas que tornariam seu entorno enfadonho e desanimador, ao contrário 

é recortado por inúmeras aberturas e não porta muros que bloqueiam a paisagem. Observa-se a 

prática construtiva da época, na qual este edifício é erigido com caráter de edificação pública, que 

possui um desenho arquitetônico e não se comporta apenas como um equipamento restrito a seu 

caráter funcional. 
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A fim de organizar o sistema de geração e distribuição de energia, em 1909, é criada a estatal, 

Companhia Brasileira de Energia Elétrica (CBEE), que passa a controlar a Firma Guinle Et Cia. A 

maior atuação da CBEE acontece em Niterói, pois passa a obter a concessão dos serviços de 

iluminação pública e particular da cidade e implantam a iluminação das ruas por meio de 3.000 

lâmpadas incandescentes.  

O mapa compreendido pela figura 5, marca com tracejados vermelhos os caminhos percorridos 

pelas linhas de bondes elétricos em Niterói. Verifica-se no respectivo  mapa a presença de 

estruturas cujos usos são, na maioria das vezes, considerados localmente indesejáveis. Este 

termo surge das expressões: “Uso Localmente Indesejável” – "Locally Unwanted Land Use" 

(LULU) – e “Não no meu quintal” – "Not in My Backyard" (NIMBY), cunhadas no final do século XX 

nos Estados Unidos, referentes a usos que impactam a vizinhança, que por sua vez expressa sua 

reação negativa (SIEDENTOP 2010). Nas cidades contemporâneas nota-se que, comumente, 

estes usos são associados à sua inserção inadequada no espaço urbano, atrás de grandes 

extensões muradas que reduzem a vitalidade de seu entorno. Estes usos indesejáveis marcam o 

recorte estudado através da presença das Usinas da CBEE na encosta do morro da Armação, das 

usinas da Cia CNE, que corresponde a usina do Abrigo de Bondes e uma Usina elétrica na 

Alameda são Boa Ventura.  
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Figura 5: Fragmento do mapa: Rio de Janeiro Central Monumental: Plantas das cidades de Rio de Janeiro e 

Nictheroy (1914). Fonte: Biblioteca Digital Luso-Brasileira, adaptado pelas autoras.  

A partir da figura 5 destaca-se, ainda, que os sistemas de serviços como: Usinas elétricas, 

delegacia 4º distrito, detenção, penitenciária, quartel da polícia, delegacia policial, fábricas, 

armazéns de café e limpeza pública foram implantados em áreas na época consideradas 

periféricas, em direção à enseada de São Lourenço, atual bairro de São Lourenço, perto de 

morros e em direção ao Bairro do Fonseca. Nos anos subsequentes, porém, essas áreas, antes 

pouco ocupadas, se consolidam em densidade e importância e hoje se configuram como 

pericentrais, ainda contendo estruturas localmente indesejáveis. O que concorda com o que diz 

Ascher (2010), que as cidades contemporâneas são caracterizadas pela a dissolução dos limites 

entre centro e periferia e, em uma escala maior, cidade e campo. 

O ato de afastar o que é indesejado segundo Secchi (2012) é nomeado como “valores 

posicionais”, no qual a cidade moderna afastava para as áreas periféricas os usos considerados 

“sujos”, “barulhentos” e incômodos deixando a área central, considerada mais nobre, livres destes 

elementos. Mas segundo o autor a cidade contemporânea é lugar de mudanças contínuas, é 

diversificada e por natureza instável. “A cidade contemporânea é lugar de continua e tendencial 

destruição de valores posicionais” (SECCHI,2012).  

De acordo com Panerai (2006), nos centros antigos as grandes infraestruturas eram executadas 

com tempo e cuidado. Muitas delas eram enterradas como o esgoto, metrô, redes diversas, outras 

incorporadas ao tecido urbano como as vias férreas e construções que assumiam status de 

monumento como aquedutos, canais, reservatórios e fontes. No entanto segundo o autor nas 

periferias contemporâneas não se procede da mesma maneira, nelas as infraestruturas são 

executadas com violência, criando efeitos de ruptura.  

Ascher (2010), diz que as áreas afastadas das cidades não são mais tão despovoadas como eram 

há anos atrás, principalmente visto que muitas agora tornaram-se “metápoles”, que são definidas 

por ele como uma rede de cidades de uma região que excede uma metrópole. Assim, implantar as 

infraestruturas, localmente indesejadas, em áreas distantes não é uma solução, pois estas 

localidades já possuem suas próprias complexidades e tendência de adensamento. Além disto, 

segundo Lins (2015), comumente comunidades periféricas já sofrem com a ausência de espaços 

urbanos de qualidade; nestes casos uma estrutura impactante seria, então, ainda mais negativa.  

 

Figura 6: Primitiva instalações em Niterói: Usina Diesel na Ponta D’Areia, oficinas e residências de 

operadores (à direita) e almoxarifado (à esquerda). Fonte: CBEE, 1973. 
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A figura 6 é descrita pela CBEE (1973), da seguinte maneira: “Primitivas instalações em Niterói: 

Usina Diesel na Ponta D’Areia, oficinas e residências de operadores (à direita) e almoxarifado (à 

esquerda). Niterói, de então, não fazia prever a metrópole pujante de hoje”. Esta usina descrita 

pelo relatório da CBEE de 1973, encontra-se na mesma área da usina descrita pelo mapa: Rio de 

Janeiro Central Monumental: Plantas das cidades de Rio de Janeiro e Nictheroy (1914), o que dá 

origem à hipótese de serem a mesma usina.  

Ao examinar as particularidades desta usina, figura 6, destacam-se os aspectos de sua 

construção. A inexistência de muros e a presença de fachadas ativas caracterizadas por aberturas 

que quebram a monotonia e permite o contato visual com o interior da edificação, são alguns dos 

atributos que configuram um térreo mais atraente para os pedestres. O que concorda com o que 

dizem Jacobs (2011) e Gehl (2013) em relação aos pisos térreos, que possuem extrema 

importância para construção de cidades com qualidade. Assim, questiona-se, ao observar 

inúmeras cidades contemporâneas, que lógicas geram o tratamento aplicado ao nível das ruas, 

muitas vezes configurado por com extensas paredes ou muros fechados e poucas aberturas que 

desestimulam a circulação de pedestres.   

A figura 7, que está contida no relatório da CBEE de (1973), é descrita pelo mesmo da seguinte 

maneira: “O primeiro edifício da CBEE foi instalado na Rua da Conceição, bem identificado como 

por um luminoso que indicava “Luz – Força”. Ao fundo a Estação das Barcas da Cia. Cantareira e 

Viação Fluminense”.   

Rua da Conceição em 1920 Rua da Conceição em 2018 

  

Figura 7: O primeiro edifício da CBEE na Rua da 

Conceição. Fonte: CBEE 1973. 

Figura 8: Parte da Rua da Conceição em 

2018. Fonte: Acervo das autoras. 

Através das análises realizadas in loco, observações e comparações da figura 7 com a cidade 

atual de Niterói, figura 8, acredita-se que o edifício que abrigava a sede da CBEE é o 
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demonstrado na figura 9. O edifício atualmente encontra-se com a fachada térrea 

descaracterizada, contendo portas e propagandas inseridas por conta do comércio administrado 

no interior de seu térreo.  Possui gravado em sua fachada a data de sua construção 

correspondente ao ano de 1912. Na figura 9 ainda é possível observar outro aspecto da rede de 

distribuição de energia elétrica, o impacto da fiação aérea, que causa poluição visual e 

descaracteriza a paisagem da cidade diluindo sua identidade podendo torná-la genérica.  

 

Figura 9: Provável edifício que abrigou a cede da CBEE. Fonte: Acervo das autoras. 

 

Propostas de melhoramentos e remodelação começam a ser realizadas em Niterói no início do 

século XX. Entre os anos de 1917/18 ocorre o desmonte hidráulico do Morro do Campo do Sujo e 

pequena parte do Morro São Sebastião.  

 

Segundo Azevedo (1998), “na década de 1920 foi realizado o aterro da enseada de São 

Lourenço”, hoje bairro de São Lourenço.  De acordo com Reis (1927), o projeto é de 

responsabilidade da Comissão Construtora do Porto de Nictheroy e Saneamento da Enseada de 

São Lourenço e dirigido pelo engenheiro Felipe dos Santos Reis. O aterro de 357.000 m², 

representado na figura 14, elimina a enseada de São Lourenço, a partir das terras provenientes 

dos morros Dr. Celestino, do Bispo e de São Sebastião, prevendo a terraplanagem de áreas junto 

à Alameda São Boaventura para a construção de uma "Vila Jardim" popular, além da realização 

de obras portuárias. Estas obras de saneamento e aterro quase dobram a área urbana da cidade. 

Segundo Azevedo (1998), em 1927 é instalado no aterro de São Lourenço o Porto de Niterói. 
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Figura 10: Ilustração do trabalho da Comissão Construtora do Porto, 1927. Fonte: Arquivo da Prefeitura de 
Niterói. 
 

Em 1919 ficam prontas as obras do conjunto arquitetônico que possui o objetivo de concentrar em 

uma mesma localidade o poder legislativo e o poder judiciário. Mais tarde, na mesma localidade, é 

construído a Biblioteca Estadual e o Teatro Leopoldo, que se localizam em torno da Praça da 

República de Niterói.  

Neste mesmo período ainda é possível notar a presença do Bonde elétrico na paisagem 

urbana de Niterói, de acordo com a figura 11, na qual é demonstra a inserção do bonde 

na Rua Visconde do Rio Branco na década de 1920. O relatório da Companhia Brasileira 

de Energia Elétrica- CBEE (1973), descreve a imagem da seguinte forma: “A Rua 

Visconde do Rio Branco da década de 20 era quieta e bucólica, com sua arborização 

cerrada e seus bondes tranquilos. Hoje, o dinamismo domina a importante artéria 

niteroiense, em que se situa a sede da CBEE”.  
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Figura 11: A Rua Visconde do Rio Branco da década de 1920. Fonte: CBEE, 1973. 

 

Porém, neste momento de grandes intervenções urbanísticas o bonde perde espaço e é 

inaugurado um serviço de auto-ônibus em Niterói em 1923, fazendo o trajeto do Ponto 

das Barcas para o Canto do Rio. Em 1927, a CBEE é comprada pela empresa privada 

American and Foreign Power Company Inc. que no ano de 1930 adquire outras 

companhias elétricas de São Paulo e do Rio de Janeiro como a Trainway, Light and 

Power Company Limited e a Rio Light. Isto aumenta sua capacidade de atendimento e a 

empresa privada passa a ser responsável pela distribuição de energia na região 

(PONTES, 2008). Atualmente a cidade de Niterói não possui o serviço de bondes e a 

CBEE e sua sede também não existem mais.  

O mapa a seguir (figura 12), tem o objetivo espacializar alguns acontecimentos 

mencionados anteriormente como: a construção do Abrigo de Bondes, a primeira Linha de 

Bondes, os primeiros locais a receber iluminação pública e a expansão territorial até a 

década de 1930. 
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Figura 12: Mapa da Evolução Urbana até 1930 sobre o traçado urbano atual. Fonte: Elaborado pelas 
autoras a partir do Mapa de evolução Urbana do 1º módulo do Plano Diretor da Secretaria Municipal de 
Urbanismo e Meio Ambiente de Niterói do século XXI – 1991, da Base Cadastral da Prefeitura de Niterói e 
do Mapa Cidade do Rio de Janeiro e Nictheroy da Central Documental que possui o traçado das linhas de 
bondes. 
 

Ao examinar o mapa da figura 13, que compila os mapas da evolução urbana de 1820, 1890 e 

1930, contido nas figuras 1, 2 e 12 é possível assimilar a dimensão da Evolução Urbana da área 

central e pericentral do município de Niterói até 1930. 
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Figura 13: Sobreposição dos Mapas da Evolução Urbana dos anos de 1820, 1890, 1930 sobre o traçado 
urbano atual. Fonte: Elaborado pelas autoras a partir dos mapas dos anos de 1820, 1890 e 1930 da 
Evolução Urbana do 1º módulo do Plano Diretor da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente de 
Niterói do século XXI – 1991 e da Base Cadastral da Prefeitura de Niterói. 
 

A geração de energia passa a ser algo vantajoso para a economia e surgem especulações. Com o 

intuito de provar que existia petróleo no subsolo fluminense, em 1939, é criada em São Lourenço, 

Niterói (RJ), sob a subordinação da Secretaria de Viação e Obras Públicas, a Refinaria de 

Petróleo do Rio de Janeiro.  

Na década de 1940 outras grandes mudanças impactam a morfologia da área central e pericentral 

de Niterói. Destaca-se o aterrado da Praia Grande e a abertura da Avenida Ernani do Amaral 

Peixoto em 1942.  
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O aterrado da Praia Grande, representado na figura 14, é acionado pelo Decreto-lei federal nº. 

2441 de 23 de julho de 1940, disposto sobre o “plano de urbanização e remodelação da cidade de 

Niterói” (AZEVEDO, 2005). A execução do aterro começa em agosto de 1940, aterrando as áreas 

litorâneas compreendidas entre a Ponta da Armação até a Praia das Flechas. O Plano de 

ocupação consiste no arruamento e parcelamento de aproximadamente 1.000.000m² de aterro. O 

loteamento recebe a denominação de Jardim Fluminense, sendo aprovado pela Prefeitura em 29 

de agosto de 1967, compreendendo as áreas denominadas Enseada da Praia Grande, Enseada 

de São Domingos e Morro do Gragoatá. 

 

Figura 14: Fragmento do mapa: Rio de Janeiro Central Monumental: Plantas das cidades de Rio de Janeiro e 

Nictheroy (1914) e marcação dos aterros. Fonte: Biblioteca Digital Luso-Brasileira, adaptado pelas 

autoras. Marcação dos aterros realizado pelas autoras a partir da sobreposição do mapa com a base 

cadastral da prefeitura de Niterói. 

Ainda na década de 1940, na tentativa de manter o transporte público a partir de bonde, no ano 

de 1945, começa a circular em Niterói um novo tipo de carro, o bonde fechado. A SERVE, Serviço 
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de Aviação de Niterói a São Gonçalo, em 1953 instala 38 km de rede bifiliar, sistema flexível, a fim 

de auxiliar o serviço de bondes (PONTES, 2008). 

 

Figura 15: Os Bondes Elétricos de Niterói e São Gonçalo. Fonte: Capital do Estado do Rio de Janeiro, 

adaptado pelas autoras. 

O mapa, compreendido pela figura 15, demonstra um período na cidade de Niterói no qual o 

transporte coletivo a partir dos bondes elétricos não se porta com a imponência existente no início 

de sua implantação na urbe em 1883. Ao contrário, descreve o momento de sua decadência, no 

qual, grande parte de suas linhas já estão desativadas. Observa-se que as linhas que ainda se 

encontram em funcionamento no ano de 1963 são as linhas da Av. Visconde do Rio Branco, as 

linhas que vão em direção a Alameda São Boa ventura e o Barreto e a linha que liga a área 

central de Niterói ao município de São Gonçalo.  

Em 1964 corre o último bonde elétrico em Niterói e continua funcionando os trolley-bus, todavia, 

não por muito tempo, pois em 1967 são extintos, dando lugar aos ônibus a diesel (PONTES, 

2008). Assim, o transporte coletivo da cidade de Niterói deixa de ser realizado a partir dos bondes 

elétricos e o mesmo perde o seu protagonismo na paisagem da cidade, no entanto, são claras as 
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suas contribuições para a implantação o sistema de distribuição de energia elétrica na urbe. O 

Bonde elétrico deixa seus próprios registros na cidade e contribui para a expansão urbana no 

século XIX e XX. 

No mesmo ano, em 1964, com o golpe Militar, o país passa pelo processo de criação de empresas 

estatais que ocorre em setores estratégicos, os militares destituem a empresa que controla a 

CBEE, tornando-a pública outra vez, e a Companhia volta a ser administrada pelo governo estadual.  

Deste modo, destaca-se os eventos que alavancaram o desenvolvimento do setor elétrico na área 

central e pericentral de Niterói e suas relações com o processo expansão territorial. A implantação 

do Bonde elétrico em 1883 e a instalação das primeiras iluminações publicas elétricas na cidade, 

que percorriam os lugares nos quais os trilhos dos bondes se direcionavam, descrevem a maneira 

como esta tecnologia foi inserida no respectivo recorte territorial. Pode-se observar que a 

interiorização dos trilhos dos bondes elétricos e o crescimento da distribuição de eletricidade no 

território representa a dimensão do avanço tecnológico e urbano no território estudado.  

 

CONCLUSÃO 

Tornam-se claras, a partir das análises realizadas, as complexidades existentes em um núcleo 

urbano. Panerai (2006), destaca que conhecer uma cidade não é simples, sobretudo quando ela é 

vasta e cada época veio depositar, sem maiores precauções, sua marca sobre aquela e as 

gerações precedentes.  

Estudar e compreender a história da área central e pericentral do município de Niterói, RJ 

possibilita assimilar como os eventos se desencadearam e contribui para a preservação de sua 

memória. Ainda torna possível realizar de maneira eficaz e coerente futuras transformações e 

desenvolver estratégias de atuação sobre a Cidade a partir de seus registros históricos 

valorizando sua identidade.  

Averiguar o histórico do recorte territorial delimitado neste estudo possibilitou entender seu 

processo de formação urbano através da inserção do sistema de distribuição de energia elétrica, 

assimilando assim os eventos que originaram sua composição. A análise simultânea entre 

histórico de desenvolvimento da área central e pericentral de Niterói e a instalação do sistema de 

distribuição de energia elétrica possibilita compreender como os eventos se influenciam e se 

conectam, trata-se de estudar o urbano de maneira conectada; em acordo com a afirmação de 

Jacobs (2011), as cidades devem ser visualizadas como uma malha articulada que não pode ser 

fragmentada durante a realização de análises.  

O fato de Niterói se restabelecer como capital do Rio de Janeiro conduz inúmeras intervenções a 

fim de valorizar o território devido sua nova posição. As propostas de melhoramentos e 

remodelação modificam a paisagem da cidade a partir do arrasamento de morros e da realização 

dos aterros da enseada de São Lourenço e o aterro da Praia Grande que passam a se configurar 

com porções de terras consideráveis em meio ao centro e pericentro urbano. 

Assim, é importante para as cidades a manutenção de sua memória. Remover a identidade de 

uma cidade é torná-la “genérica”, no qual a identidade é a forma de se partilhar o passado. Uma 

‘cidade genérica’ é uma cidade sem história, suficientemente grande para que caibam todos e 

tudo. É fácil e não necessita de manutenção: torna-se pequena, expande-se, se ficar velha, 

autodestrói-se e se inventa outra. É superficial e igualmente emocionante, ou pouco emocionante, 
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em toda a parte (KOOLHAAS, 2010). A este respeito torna-se necessário mencionar e refletir 

sobre a catástrofe e destruição que acometeu o Museu Nacional do Rio de Janeiro no início do 

mês de setembro de 2018. As perdas são inestimáveis e demonstram com clareza a maneira 

como tem sido tratada a história e a memória brasileira e mundial no Brasil.  

É evidente o impacto que o bonde elétrico causou na forma e na paisagem urbana da cidade, 

impulsionando a implantação do sistema de distribuição de energia elétrica em Niterói, 

provocando grande desenvolvimento urbano através da tecnologia empregada. Contudo apesar 

de sua importância para a evolução da cidade de Niterói no século XIX e XX verifica-se que a 

memória do bonde elétrico em Niterói não tem sido preservada como deveria. A 

descaracterização sofrida pelo do Abrigo de Bondes levanta a questão dos significados da cidade 

tratados por Lynch (2011), que foram e estão sendo dissolvidos na cidade de Niterói.   

Torna-se notório, portanto, que é importante preservar a história de uma cidade, pois quando a 

história não é preservada e reproduzida constitui-se um cenário onde há a possibilidade que a 

urbe perca sua identidade. A falta de identificação dos cidadãos com sua cidade impossibilita que 

seja gerado o sentimento de pertencimento e apropriação dos espaços, criando na urbe lacunas e 

ambientes degradados, constituindo espaços públicos como espaços de ninguém. Assim, a 

realização de estudos como os desenvolvidos na presente pesquisa é essencial para a 

manutenção da história valorizando-a e destacando sua importância e influência sobre as cidades 

contemporâneas.  
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RESUMO 

 

Este estudo analisa o sistema de distribuição de energia elétrica na área central e pericentral de 

Niterói, RJ da década de 1970, correspondente a um período de grandes transformações urbanas 

principalmente pela construção da ponte Presidente Costa e Silva, mais conhecida como Ponte 

Rio-Niterói, até a contemporaneidade. Esta pesquisa deseja compreender o contexto histórico, 

nos quais se tornaram necessárias as construções das subestações de energia elétrica contidas 

no recorte territorial, observando os seus impactos morfológicos na urbe. O estudo é pertinente 

uma vez que se verifica que, apesar da importância deste sistema para a manutenção dos 

serviços urbanos de Niterói, o mesmo apresenta uma implantação que, em geral, causa ruptura 

espacial. Estas análises possibilitam compreender a relação da evolução do setor elétrico com o 

desenvolvimento territorial ocorrido no recorte temporal estabelecido. Para elaborar estes exames 

foram realizados levantamentos de revisões bibliográficas relacionadas ao histórico local, leituras 

cartográficas, análises de iconografias e textos oficiais de órgãos responsáveis pelo setor. Assim, 

ressalta-se a importância de executar a implantação destes equipamentos a partir de estudos 

locais, com o objetivo de minimizar seus impactos na paisagem urbana. Frequentemente 

questiona-se quais locais seriam mais adequados para a instalação destas estruturas e há uma 

conformidade que tais elementos devem ser estabelecidos em áreas periféricas, nas quais 

supostamente causariam menor impacto. Tal abordagem, ignorar a condição contemporânea em 

que cada vez menos existem limites entre o centro e periferia e em uma escala maior entre a 

cidade e o campo. 

PALAVRAS-CHAVES: história urbana; paisagem urbana; infraestrutura; Niterói; eletricidade. 

 

ABSTRACT 

This study analyzes the electricity distribution system in the central and pericentral area of Niterói, 

RJ, in the 1970s, corresponding to a period of major urban transformations, mainly due to the 

construction of the President Costa e Silva bridge, better known as the Rio-Niterói Bridge, to 

contemporaneity. This research intends to understand the historical context, in which it became 

necessary to construct the electric substations contained in the territorial cut, observing its 
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morphological impacts in the city. The study is pertinent since it is verified that, in spite of the 

importance of this system for the maintenance of the urban services of Niterói, it presents an 

implantation that, in general, causes spatial rupture. These analyses make it possible to 

understand the relationship between the evolution of the electricity sector and the territorial 

development that occurred within the established time frame. In order to elaborate these exams, 

surveys of bibliographical revisions related to the local history, cartographic readings, analyzes of 

iconographies and official texts of responsible organisms by the sector were carried out. Thus, it is 

important to carry out the implementation of these equipments from local studies, in order to 

minimize their impacts on the urban landscape. It is often questioned which sites would be most 

suitable for the installation of these structures and there is a common understanding that such 

elements should be established in peripheral areas in which they are supposed to cause less 

impact. Such an approach ignores the contemporary condition in which less and less limits exist 

between the center and periphery and on a larger scale between the city and the countryside. 

KEYWORDS: urban history; urban landscape; infrastructure; Niterói; electricity. 

 

INTRODUÇÃO 

A implantação dos componentes do sistema elétrico em Niterói é influenciada pelos eventos 

históricos do processo de desenvolvimento da cidade. Ao mesmo tempo o setor elétrico 

intervém e impulsiona a expansão da urbe. O estudo da instalação deste sistema permite 

observar as qualidades dos equipamentos e seus impactos no espaço urbano. 

A infraestrutura do sistema elétrico é vista como uma estrutura localmente indesejada, 
porque de maneira geral possui uma implantação na quadra que desconsidera os fatores 
locais e o entorno. Usualmente é caracterizada pela existência de grandes muros, que 
bloqueiam as quadras, poucas aberturas e calçadas com dimensões inadequadas. Estes 
fatores desestimulam a caminhabilidade gerando insegurança aos transeuntes, tornando-
se assim rupturas na malha urbana (LINS, 2015). O termo localmente indesejado surge 
das expressões: "Locally Unwanted Land Use" (LULU), tradução “Uso Localmente 
Indesejável”, e "Not in My Backyard" (NIMBY), tradução “Não no meu quintal”, cunhadas 
no final do século XX nos Estados Unidos, referentes a usos que impactam a vizinhança, 
que por sua vez expressa sua reação negativa (SIEDENTOP 2010). 

Assim, pondera-se sobre que lugares seriam mais adequados para implantação das estruturas do 

sistema elétrico, existindo um senso comum de que tais elementos devem estabelecer-se em 

áreas afastadas, nas quais supostamente causariam menor impacto. Segundo Secchi (2012), tal 

abordagem que caracteriza a maneira como a cidade moderna trata os usos considerados “sujos”, 

“barulhentos” e incômodos afastando-os para a periferia da cidade, é compreendida como “valores 

posicionais”. Entretanto, esta prática parece ignorar a condição contemporânea das cidades que 

segundo Ascher (2004), cada vez menos podem ser observados os limites entre centro e periferia, 

e em uma escala maior, cidade e campo. 

A cidade contemporânea é lugar de mudanças contínuas, é diversificada e por natureza instável. 

“A cidade contemporânea é lugar de continua e tendencial destruição de valores posicionais” 

(SECCHI,2012). Esta instabilidade concorda com o que diz Ascher (2004), que a velocidade do 
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desenvolvimento urbano contemporâneo propicia a consolidação de territórios descontínuos, 

estabelecendo em pouco tempo núcleos urbanos em territórios que antes não eram urbanizados. 

A implantação de infraestruturas, com frequência localmente indesejáveis, torna-se uma questão 

atual, porém, verificam-se poucos estudos sobre a temática e quando realizados acontecem de 

maneira dispersa. Solà-Morales (1996), aponta que situações contemporâneas vêm escapando 

aos arquitetos, como: redes de serviços, de logística e vazios urbanos. O que ratifica a 

importância de serem realizados mais estudos e pesquisas sobre estas questões urbanas por 

profissionais da área de Arquitetura e Urbanismo.  

De acordo com o mapa da figura 1, o recorte territorial desta pesquisa compreende a área central 

e pericentral da cidade de Niterói e o recorte temporal está delimitado entre o período da segunda 

metade do século XX, mais precisamente 1970, até a contemporaneidade. A década de 1970 é 

marcada por grandes intervenções urbanas como a construção da Ponte Presidente Costa e Silva 

que interfere em toda a lógica e estrutura da cidade de Niterói. Deste modo, a partir das análises 

do recorte temporal e territorial estabelecido e o exame de eventos históricos é possível 

compreender o desenvolvimento da área central e pericentral e a relação do adensamento 

territorial com as instalações das subestações de energia elétrica.  
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Figura 1: Mapa do recorte territorial estudado. Fonte: Elaborado pelas Autoras a partir da Base Cadastral da 

Prefeitura de Niterói. 

 

METODOLOGIA  

A pesquisa estruturou-se a partir do levantamento histórico da área central e pericentral de Niterói. 

A organização do estudo em ordem cronológica possibilitou assimilar a sequência dos fatos 

ocorridos e seus contextos temporais e territoriais. A realização do estudo simultâneo, entre o 

desenvolvimento do setor elétrico em Niterói e a evolução urbana ocorrida no recorte territorial 

delimitado, possibilitou averiguar que o sistema de distribuição de energia elétrica influencia e é 

influenciado pelo desenvolvimento da urbe. Assim, a elaboração de mapas possibilita demostrar 

graficamente a correlação dos eventos históricos com o crescimento do setor elétrico.  

O SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ÁREA CENTRAL E 

PERICENTRAL DE NITERÓI A PARTIR DA DÉCADA DE 1970 

O início da década de 1970 é marcado por investimentos de viés rodoviarista com o objetivo de 

agilizar e aumentar a interligação entre a cidade de Niterói e o Rio de Janeiro. No final da década de 

1960 é iniciada a construção da Ponte Presidente Costa e Silva que é inaugurada no ano de 1974. 
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Segundo a Companhia Brasileira de Energia Elétrica- CBEE (1973), “O mercado de energia da 

CBEE obteve, em 1973, um acréscimo muito acima das suas taxas históricas. Várias condições 

se apresentaram favoráveis a essa expansão, como o desenvolvimento do parque industrial 

existente, a melhoria no nível de renda da população e, provavelmente, uma alteração 

demográfica estimulada pela Ponte Rio- Niterói”.   

A construção da Ponte Presidente Costa e Silva aumenta a interconexão entre Niterói e o Rio de 

Janeiro e este fator provoca grande especulação imobiliária no recorte territorial em estudo. A 

Ponte provoca modificações na paisagem da cidade, pois inúmeras intervenções são realizadas a 

fim de atender o fluxo de trânsito, como: o alargamento da Rua Marechal Deodoro, Rua Miguel de 

Frias, Rua São Lourenço. Outros projetos são propostos como por exemplo: a reurbanização do 

Morro da Boa Viagem e Morro do Estado (GLOBO, 1973). Porém não foram executadas todas as 

propostas mencionadas anteriormente. 

Os anos 70 impactam a área central e pericentral de Niterói pelas grandes intervenções urbanas. 

Mas nesta mesma década a cidade de Niterói sofre uma crise econômica. A lei complementar n. º 

20 de 1974, concretiza a fusão dos estados da Guanabara e Rio de Janeiro, retirando de Niterói a 

condição de capital causando o esvaziamento econômico da cidade. Contudo a conclusão da 

Ponte Presidente Costa e Silva aquece o setor imobiliário na área central e nos bairros litorâneos 

consolidados da zona sul (Icaraí e Santa Rosa) e intensifica o espraiamento territorial (IBGE 

2010).  

Segundo CBEE (1974), a crise internacional do petróleo tornou o ano de 1974 atípico, pois atingiu 

todos os países que utilizavam o petróleo como matéria prima para produção de energia. O Brasil 

sofreu os impactos da crise, mas a produção de energia a partir da fonte hidráulica permitiu que o 

país resistisse e crescesse cerca de 10% neste período, assim a fonte hidráulica torna-se 

protagonista no país para a produção de energia elétrica. O mercado da CBEE mesmo neste 

momento de crise também apresentou uma expansão de 10%.  

Este crescimento torna necessário realizar a expansão da estrutura dos equipamentos de 

distribuição de energia elétrica na área central e pericentral de Niterói.  Esta necessidade dá 

origem a novas construções no setor elétrico do recorte estudado.  
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Figura 2: Subestação de São Lourenço. Fonte: Google Earth 2018, elaborado pelas autoras, a partir do 
aplicativo Google Earth. 

 

A subestação São Lourenço, localizada no bairro de mesmo nome, possui uma área de 

aproximadamente 5.000m² e está localizada na área central da cidade de Niterói, RJ. Quanto à 

data de sua construção existe um impasse, pois fontes diferentes atribuem à construção da 

subestação datas divergentes, conforme explicado a seguir. 

Durante a pesquisa, realiza pelo grupo de iniciação cientifica no ano de 2017, foi coletada a 

informação que a subestação teria sido construída na década de 1970. De acordo com entrevistas 

informais, realizadas com transeuntes locais, no terreno que hoje está localizada a subestação 

anteriormente existia o Ypiranga Futebol Clube, que também ocupava a área correspondente a 

uma loja de aluguel de carros existente hoje, ao lado da subestação. Em uma das entrevistas 

realizadas em 2018 uma senhora moradora local declarou ter se casado no fim da década de 

1960 no antigo Clube ali existente, local que atualmente é ocupado pela subestação. 

No ano de 1954 devido à crise energética na região fluminense, foi realizada no Palácio Ingá uma 

reunião sob a presidência do governador Amaral Peixoto de Carvalho a fim de resolver o 

problema energético da região. Neste encontro foi discutida a possibilidade de atracar no porto 

Niterói a Usina Flutuante de Piraquê para abastecer a subestação de energia elétrica de São 

Lourenço, que era a distribuidora de energia da então Capital do Estado (GLOBO, 1954). A causa 

desta crise se dava pela excepcional baixa de nível dos rios Piabanha e Preto. O que demonstra 

que já existia uma subestação em São Lourenço (Niterói) antes da década de 1970. 

Segundo o Relatório da CBEE (1973), a figura 3, é descrita da seguinte maneira: “Nesta modesta 

construção funcionou a Subestação da 1ª zona de distribuição de força e luz para o centro de 

Niterói. As subestações da 2ª, 3ª, 4ª e 5ª zonas obedeciam ao mesmo peculiar estilo 

arquitetônico”.  

A partir da descrição realizada pela CBEE da área de Niterói que a subestação da figura 3 

abastecia cria-se a hipótese de que a subestação da 1ª zona, figura 3, seja a mesma subestação 

que a reportagem do Jornal O Globo de 1954 faz referência como a subestação de São Lourenço.   

 

Figura 3: Subestação da 1ª. zona de distribuição de força e luz para o centro de Niterói. Fonte: CBEE, 1973. 
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Ao observar a edificação, contida na figura 3, a primeiro momento a mesma não seria 

reconhecida, para um observador atual, como uma subestação de energia elétrica. Destaca-se 

que esta estrutura não causa rupturas nem impacto da forma urbana, pois respeita a escala 

humana e seus muros não são fechados e altos. Características estas que permitem que os 

transeuntes possuam contato visual parcial do interior da edificação. 

As subestações posteriores, ao contrário, portam grandes dimensões, geralmente possuem uma 

implantação na quadra que não respeita o entorno e contém grandes muros que desestimulam a 

caminhabilidade dos pedestres. Estas mudanças na forma das subestações possivelmente 

ocorreram devido à expansão da cidade e o aumento da densidade populacional. Este fato 

acarreta o crescimento da demanda por abastecimento de energia elétrica. Assim, a subestação 

passa a atender um grupo maior de consumidores e para suportar tal demanda os equipamentos 

do sistema sofrem ampliação e a dimensão da subestação precisa ser ampliada. Outro fator 

importante é que estes objetos passam a ser vistos meramente como funcionais e, como tais, 

deveriam ter seu desenho em função de critérios em torno da eficiência de seu funcionamento e 

custo, desconsiderando sua inserção na cidade. 

 

Figura 4: Atual subestação de energia elétrica de São Lourenço, ao fundo o Abrigo de Bondes. Fonte: 
Google Earth 2018, elaborado pelas autoras, a partir do aplicativo Google Earth. 

 

Segundo Globo (1986 a), fortes chuvas, em 1986, deixaram a cidade de Niterói escura e o setor 

mais atingido foi o da subestação da Companhia de Eletricidade do Rio de Janeiro (CERJ) no 

bairro de São Lourenço. Foi realizado um remanejamento de carga da Subestação de Icaraí para 

abastecer o Centro, porém, a operação não foi suficiente para restabelecer o fornecimento de 

energia na área entre as ruas Visconde de Rio Branco e Visconde de Uruguai. Estes fatos 

demonstram que no ano de 1986 a subestação de São Lourenço já sofre com o aumento da 

demanda por abastecimento, ocasionado devido ao crescimento populacional, o que vai tornar 

necessário a ampliação de seu sistema e futuramente na construção de outras subestações de 

energia elétrica. Segundo O Globo (1990), o relatório de 1989 da CERJ, descreve a realização da 

ampliação da Subestação de São Lourenço, Niterói (RJ) em 1989. 

Segundo entrevista informal realiza pelo grupo de iniciação cientifica, no ano de 2018, o ex-

gerente Regional da CERJ no período de 1983-1991, declara que, em 1969 com certeza a 

subestação de São Lourenço já existia na localidade, na qual, se encontra até a atualidade. A 

partir da análise sobre o histórico da subestação de São Lourenço formula-se a hipótese de que 

antes de 1970 já existia uma subestação na área central de Niterói com o nome de São Lourenço 

e que por necessidade de ampliação a subestação nos anos 70 foi transferida para a localidade, 

na qual, se encontra até a contemporaneidade. A declaração do ex-gerente regional reforça a 

hipótese de que a atual subestação de São Lourenço foi construída entre o final da década de 
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1960 ao início da década de 1970. O mesmo declarou que a subestação sofreu aumento 1/3 de 

sua potência em relação ao que já comportava para atender o Campus da UFF e o Shopping 

Plaza e sofrerá outra ampliação em sua capacidade para atender ao shopping que está sendo 

construído (2018) na Avenida Marquês de Paraná, Niterói. 

 
Figura 5: Subestação de Icaraí. Fonte: Google Earth 2018, elaborado pelas autoras, a partir do aplicativo 

Google Earth. 
 

Outra subestação existente no recorte espacial é a Subestação Icaraí, no bairro de mesmo nome. 

Durante a pesquisa realizada, sobre a mesma, não foi descoberta a data de construção da 

unidade, no entanto, foram encontradas reportagens do Jornal O Globo que datam de 1980, 1990 

e 2010 e indícios que delimitam um recorte temporal de sua provável construção.  

O relatório da CBEE (1974), descreve o Planejamento Global do sistema 1974-1983, elaborado 

com base na tendência do comportamento do mercado que diz que estão em estudo os projetos 

de futuras subestações, dentre as quais pontua que já possui os materiais comprados para a 

construção da subestação de Icaraí em Niterói.      

Baseado no histórico do bairro e das fontes analisadas, elabora-se a hipótese de que a 

subestação tenha sido construída entre a década de 1960 e 1970.  Segundo Niterói (2015), está 

descrito no mapa dos loteamentos Urbanos de Niterói que a organização de lotes em Icaraí 

começa ser realizada na década de 1960. Na década de 1970, depois da abertura da Ponte Rio- 

Niterói, o bairro consolida-se como centro urbano polarizador e de grande importância para a 

cidade de Niterói, com forte concentração de comércio, de serviços e de atividades de lazer. 

Assim, analisando a ocupação do solo, a consolidação da área, o desenvolvimento ocorrido e o 

aumento da demanda por abastecimento de energia, a Subestação de Icaraí foi construída para 

abastecer Icaraí, Ingá e arredores, desafogando o sistema da Subestação de São Lourenço.  

O Projeto final de Engenharia do Alargamento e Urbanização de Icaraí- Volume I, elaborado pela 

prefeitura de Niterói (1976), descreve que toda a instalação elétrica deveria ser subterrânea e 

descreve como deveria ser feita a instalação. Mas, nota-se que pelo menos está parte do projeto 

não foi executado, pois ao percorrer o bairro de Icaraí observa-se postes de luz e toda a fiação do 

sistema de distribuição de energia aérea, que causa grande impacto visual (Niterói,1976). 
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Em 1980 a CBEE inaugura a ampliação da subestação de Icaraí que passa de 69 mil volts para 

138 mil volts, que custou Cr$: 24 milhões. Deste modo, a subestação se torna a maior do 

município (GLOBO, 1980).  

Na década de 1990 a subestação de Icaraí, responsável pelo abastecimento do bairro homônimo, 

Ingá e proximidades, sofre com o aumento da demanda o que acarreta queda e interrupções no 

abastecimento de energia. A subestação não possui mais condições de ser ampliada e o aumento 

de 6% ao ano da demanda de abastecimento elétrico na região alavanca a produção do projeto 

para construção de outra subestação, que mais tarde foi construída em Ingá (GLOBO, 1990).  

 
 

Figura 6: Fragmento de jornal que diz que a Subestação de Icaraí, parte da figura contornada de vermelho, 
não pode mais ser ampliada. Fonte: O Globo, 1990. 

 

Em 2010 devido à sobrecarga a Subestação de Icaraí sofre falha em equipamento que causa 

apagão em Niterói (GLOBO, 2010). De acordo com o Serviço Nacional de Protocolo- SENAPRO 

(2013), a subestação de Icaraí atingiu 94,6% do carregamento máximo da corrente nominal do 

condutor, demonstrando a sobrecarga no qual o sistema da subestação tem sido submetido.  

De acordo com a declaração do ex-gerente Regional da CERJ, no período de 1983-1991, em 

1975 a subestação de Icaraí já existia na localidade em que se encontra até atualidade, o que 

reforça a hipótese, estruturada a partir dos dados históricos coletados, que a subestação teria sido 

construída entre o final da década de 1960 e começo da década de 1970.  
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O mapa (figura 7), demonstra a expansão territorial da área central e pericentral de Niterói até a 

década de 1974. É possível a partir do mesmo localizar espacialmente a Ponte Presidente Costa 

e Silva e as Subestações de energia elétrica de São Lourenço e Icaraí. 

 

Figura 7: Mapa da Evolução Urbana até 1974 sobre o traçado urbano atual. Fonte: Elaborado pelas Autoras a partir do 

mapa de Evolução Urbana de 1974 da Revisão do Plano Diretor de Niterói (Urbanismo e Mobilidade 2015) e da Base 

Cadastral da Prefeitura de Niterói. 

O final do século XX é marcado por eventos relacionados diretamente com a manutenção da 

memória da eletricidade em Niterói, como a inauguração do Museu da Eletricidade e o tombamento 

do Abrigo de Bondes.  

Segundo o Globo (1986 b), a CERJ inaugurou em 31 de janeiro de 1986 em uma casa de dois 

andares o Museu da Eletricidade, figura 8, localizada na Alameda São Boa Ventura 129, no Bairro 

do Fonseca. Em suas instalações eram expostas peças, aparelhos elétricos e documentos. Um 

exemplo é o primeiro contrato para fornecimento de luz em Niterói, datado de 19 de outubro de 

1909, que dizia que a Guinle e Cia deveria fornecer energia para o prédio 45-A da Rua Marechal 
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Deodoro, cobrando 250 mil réis por quilowatt-hora. O museu não existe mais e não foram 

encontrados registros que descrevem até que data esteve em funcionamento. Todavia, se ainda 

estivesse em atividade contribuiria para manutenção da história de Niterói e para a produção da 

desta pesquisa através de seu acervo. Atualmente no prédio no qual se instalava o museu funciona 

o Centro de Atenção Psicossocial AD Alameda, figuras 9 e 10. 

 

  

Figura 8: Museu da 

Eletricidade. Fonte: O 

Globo, 02 de março de 

1986, Matutina, Jornais 

de Bairro, página 5. 

Figura 9: Atual condição do Prédio 

que antes foi o museu da eletricidade. 

Fonte:  Elaborado pelas autoras a 

partir do aplicativo Google Street 

View. 

Figura 10: CAPS Alameda, novo 
uso destinado ao Prédio que 

antes foi o museu da eletricidade. 
Fonte:  Marylene Sylva. 

A Lei nº 8.031 de 12 de abril de1990 institui no país o Programa Nacional de Desestatização 

aprovado pelo presidente Fernando Collor (PLANALTO, 1990). Rio de Janeiro tem a sua 1ª 

empresa privatizada: a CERJ. Assim a estatal passa novamente para o controle privado.  

No ano de 1989, por seu valor histórico e arquitetônico a prefeitura municipal de Niterói tombou 

provisoriamente o Abrigo de Bondes. Através do decreto nº 6.595/93 de 7 de abril de 1993 o 

Abrigo recebe tombamento municipal (NITERÓI, 2013). Atualmente, o Abrigo de Bondes compõe 

a paisagem da cidade, porém, sofreu uma reforma não preservou muitas de suas características 

originais. A prefeitura permitiu a construção de um supermercado de grande porte ao lado do 

Abrigo, que por seu tamanho impacta todo o entorno, e ainda foi realizada uma ligação entre o 

Abrigo e o supermercado, por meio de uma cobertura azul, que descaracteriza o Abrigo de 

Bondes e a paisagem urbana.  

Hoje existe um salão no interior do abrigo que possui uma exposição permanente que conta sua 

história, no entanto, destaca-se que meros cartazes pendurados em paredes não conseguem 

representa toda a importância que este edifício possui para a história da cidade de Niterói, mas 

sua forma arquitetônica guarda uma memória que precisa ser preservada. 
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 Figura 11: Abrigo de Bondes e o 
entorno imediato, 1- Abrigo de 
Bondes e 2- Supermercado. 

Fonte:  Elaborado pelas autoras a 
partir do aplicativo Google Street 

View. 
 

Figura 12: Abrigo de Bondes e a ligação realizada entre o 
mesmo e o supermercado ao lado. Fonte:  Elaborado pelas 

autoras a partir do aplicativo Google Street View. 

No início do século XXI o aumento na demanda por distribuição de energia elétrica no recorte 

analisado e a impossibilidade de ampliar as estruturas de parte das subestações mencionadas 

anteriormente dá origem a necessidade de realizar a construção de mais uma subestação na área 

pericentral de Niterói, a fim de abastecer e atender o crescente público consumidor.  

 
Figura 13: Subestação de Ingá. Fonte: Google Earth 2018, elaborado pelas autoras, a partir do aplicativo 

Google Earth. 
 

A subestação de Ingá foi construída no ano 2000, com o objetivo de acompanhar o crescimento 

da cidade e evitar problemas futuros no abastecimento de energia na região. A subestação se 

torna a maior de Niterói, sendo projetada para atender 60 mil moradores. Com sua construção 

foram desafogadas as subestações de Icaraí que não podia mais ser ampliada e não respondia 

mais a demanda dos bairros, Zona Sul, São Lourenço e Sete Pontes (GLOBO, 2010).  

Segundo o DECRETO Nº 97.018 (1988), foi declarada de utilidade pública, para fins de 

desapropriação, área de terra necessária à implantação da subestação Ingá da Companhia de 

Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro - CERJ, no Estado do Rio de Janeiro (PLANALTO, 

1988). Em 11 de Janeiro de 1993 foram publicadas na Página 53 da Seção 1 do Diário Oficial da 
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União (DOU) duas portarias: A primeira, Portaria N9 447, de 26 de novembro de 1992, referente a 

implantação da linha de transmissão São Lourenço à subestação Ingá. A segunda, Portaria N9 

448, de 26 de novembro de 1992, referente às obras relativas à construção da subestação Ingá 

(JUSBRASIL, 2017). 

Inicialmente a subestação de Ingá possuía o objetivo de ser o primeiro passo da CERJ, em 

Niterói, para a instalação de uma rede de distribuição subterrânea (GLOBO, 1994). Algo que não 

chegou a acontecer e que seria de grande contribuição para a cidade, pois, diminuiria o impacto 

morfológico do sistema de distribuição de energia elétrica na urbe reduzindo o seu impacto 

visual. 

Em entrevista com o ex-gerente Regional da CERJ, o mesmo confirmou que a 
subestação de Ingá foi construída em 2000. Disse, ainda, que devido ao aumento da 
demanda por distribuição de energia elétrica no município em estudo será construída uma 
nova subestação que ficará localizada em Maria Paula, bairro localizado no município de 
Niterói na divisa com São Gonçalo, a subestação atenderá aproximadamente 30 mil 
habitantes.  

  

Figura 14: Modernização ocorrida na subestação de 

Ingá entre o período de 2008- 2013. Fonte: AMPLA – 

Revisão Tarifária 2014. 

Figura 15: Subestação de Ingá. Fonte: 

Elaborado pelas autoras a partir do aplicativo 

Google Street View. 
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O mapa, compreendido pela figura 16, demonstra a localização da subestação de energia elétrica 

de Ingá e a expansão territorial da área central e pericentral de Niterói até o ano de 2002. 

 

Figura 16: Mapa da Evolução Urbana de até 2002 sobre o traçado urbano atual. Fonte: Elaborado pelas 
Autoras a partir do mapa de Evolução Urbana de 2002 da Revisão do Plano Diretor de Niterói (Urbanismo e 

Mobilidade 2015) e da Base Cadastral da Prefeitura de Niterói. 
 

Observa-se no mapa da Evolução Urbana de 2002, figura 16, que as áreas centrais e pericentrais 
de Niterói já estão consolidadas no ano de 2002. Apenas partes de morros, que por serem áreas 
de preservação não poderiam ser ocupados, contudo é possível perceber a existência de um 
processo de ocupação irregular em morros e encostas. 

Pode-se destacar, no mapa da figura 17, a localização das três subestações existentes no 

perímetro correspondente a pesquisa: Subestação de Energia Elétrica de São Lourenço, 

Subestação de Energia Elétrica de Ingá e Subestação de Energia Elétrica de Icaraí, destacam-se 

também as torres e linhas de transmissão presentes no recorte geográfico analisado. 
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Figura 17: Localização das Subestações de Energia Elétrica de São Lourenço, Icaraí e Ingá e as torres e 
linhas de transmissão. Fonte: Elaborado pelas Autoras a partir da Base Cadastral da Prefeitura de Niterói, 
de estudos realizados pelo grupo de pesquisa, no qual foram localizadas as subestações e as linhas de 

transmissão de energia elétrica disponibilizado pelo IBGE. 
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O mapa da figura 18 compila os mapas da Evolução Urbana de 1974 e 2002, (figuras 7 e 16). A 

junção destes mapas viabiliza averiguar a dimensão da expansão territorial e o seu 

direcionamento que ocorre da área central para o interior do município até a década de 2002.  

Figura 18: Sobreposição dos Mapas da Evolução Urbana dos anos de 1974 e 2002 sobre o traçado urbano 
atual. Fonte: Elaborado pelas autoras a partir dos Mapas de Evolução Urbana de 1974 e de 2002 da 

Revisão do Plano Diretor de (Urbanismo e Mobilidade 2015) e da Base Cadastral da Prefeitura de Niterói. 
 

Em 2004, a CERJ é privatizada e tem sua denominação alterada para Ampla Energia e Serviços.  

A companhia é adquirida por consórcio formado pela empresa chilena Chilectra S.A., pela 

Eletricidade de Portugal (EDP) e pela espanhola Empresa Nacional de Electricidad S.A. (Endesa). 

A venda da CERJ inaugura as privatizações das concessionárias estaduais de energia elétrica 

(ELETRICIDADE, 2017). Em entrevista informal realizada com ex-gerente Regional da CERJ, 

após está transição de CERJ para Ampla, ocorre uma diminuição significativa na fiscalização e 

manutenção das faixas de transmissão de energia elétrica do município de Niterói. E este 

possivelmente é o motivo pelo qual os estudos realizados pelo grupo de pesquisa de iniciação 

científica nos anos de 2017 e 2018 constatou a existência de usos inadequados próximos as 
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torres e linhas de transição do perímetro analisado, mesmo estas áreas sendo caracterizadas 

como restritas por representarem perigos a saúde humana.  

A tendência à interiorização, ocasionada pelos diversos fatores mencionados anteriormente, entre 
os quais o adensamento e o encarecimento das áreas centrais, aumentam o processo de 
espraiamento em direção as regiões consideradas mais periféricas da cidade. Segundo Niterói 
(2014), a população do centro de Niterói diminuiu 15% de 1970 a 2010. Porém, ao contrário desta 
lógica a área urbana cresceu 130% de 1975 a 2007. Este cenário demonstra que a área urbana 
do município cresceu muito acima da necessidade populacional e o centro sofreu um 
esvaziamento.  

O espraiamento e a interiorização da cidade de Niterói que ocorrem das áreas centrais e 

pericentrais em direção as Regiões Norte, Pendotiba, Oceânica e Leste, como demostra o mapa 

da figura 18, exemplifica o que diz Ascher (2014), que a velocidade do desenvolvimento urbano 

contemporâneo possibilita a geração de territórios descontínuos, onde territórios não urbanizados 

se transformam em núcleos urbanizados em pouco tempo.  

O estudo realizado na área central e pericentral de Niterói demonstra que os equipamentos da 

rede elétricas foram implantados em área que no momento de sua implantação eram 

consideradas periféricas, contudo anos depois já eram parte influentes da cidade.  O que 

evidencia que instalar estas estruturas em áreas afastadas, baseando-se no conceito 

compreendido por Secchi (2012) como valores posicionais não é a melhor decisão. É necessário 

estudar o local de implantação e construir estruturas que busquem não impactar a forma da 

cidade e deste modo de evitar que sejam produzidas lacunas no meio urbano.  

No ano de 2015, de acordo com os mapas, figura 19 e 20, praticamente toda área central e 

pericentral de Niterói possui os domicílios com o serviço de energia elétrica e o recorte também é 

atendido pela iluminação pública.   
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Figura 19: Percentual de Domicílios com serviço de Energia Elétrica.  Fonte: Elaborado pelas autoras a 

partir do mapa de Percentual de Domicílios com serviço de Energia Elétrica do Diagnóstico Técnico para 

Revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Niterói, 2015. 
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Figura 20: Iluminação Pública na área central e pericentral de Niterói.  Fonte: Diagnóstico Técnico para 
Revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Niterói, 2015, adaptado pelas autoras. 

 

De acordo com o Caderno de Mapas produzido pelo Apoio à Revisão do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano de Niterói (2015), grande parte das atividades econômicas estão 

concentradas na área central e pericentral da cidade, o que demonstra a centralização das 

atividades econômicas nestas regiões. Em contrapartida, as pessoas estão morando cada vez 

mais longe do Centro, elevando assim a demanda pela expansão das infraestrutura e serviços 

urbanos do município. 

Devido aos fatos mencionados anteriormente, a Revisão do Plano Diretor de Niterói, aponta como 

necessidade o aumento da densidade demográfica e da oferta habitacional com uso misto nas 

áreas centrais. Por outro lado, deixa claro a necessidade de conter o adensamento populacional 

nas áreas pericentrais. 

Assim, os estudos descritos anteriormente possibilitam a compreensão do desenvolvimento 

urbano da área central e pericentral da cidade de Niterói, RJ a partir o crescimento do setor 

elétrico. Apontam ainda o contexto que tornaram necessárias as ampliações do sistema elétrico 



Anais do Encontro Internacional Cidade, Contemporaneidade e Morfologia Urbana 2018.

 

689 
 

do município, a construção das subestações de energia elétrica no recorte analisado e expõem 

ainda as necessidades e perspectivas futuras para a área de estudo.  

  

CONCLUSÃO 

Deste modo, destaca-se a correlação dos eventos que impulsionaram a consolidação da área 

central e pericentral, no recorte temporal abordado e o avanço do setor de distribuição de energia 

elétrica. Observa-se que as infraestruturas deste setor muitas vezes são consideradas como 

elementos que impactam e descaracterizam a paisagem urbana do local onde é inserido. Nota-se 

que na maioria dos casos sua implantação não respeita as características morfológicas do entorno 

e não consideram seus possíveis malefícios sobre os transeuntes. Por este motivo muitas vezes 

são considerados usos localmente indesejados.  

O exemplo da subestação da 1ª. zona de distribuição de força e luz para o centro de Niterói, figura 

3, representa prováveis indícios de que, as subestações elétricas do início do século XX possuíam 

características que respeitavam a escala humana e a relação do edifício com a rua. Estas 

características segundo Gehl (2013), integra o homem/ usuário com a cidade. Observa-se ainda 

as particularidades do muro desta construção: o mesmo não se porta como zona de fronteira 

(JACOBS, 2011) que repele as pessoas, pois, não possui grandes dimensões e não é totalmente 

fechado, mas é caracterizado por uma articulação de meio muros e grades, o que mantém o 

controle de segurança necessário para a subestação, mas não isola o contato visual com o 

pedestre. Nota-se ainda que a construção é recortada por aberturas, o que propicia lugares e 

ambientes mais confortáveis e estimulam a caminhabilidade dos pedestres (GEHL, 2013).   

A relação das áreas consolidadas e das áreas em desenvolvimento ficam claras nas escolhas dos 

lugares selecionados para a implantação das subestações de energia elétrica de São Lourenço, 

Icaraí e Ingá. As mesmas foram implantadas em locais na época considerados periféricos, mas, 

atualmente são consideradas como pericentrais.  

Dentre as subestações presentes no recorte espacial a que menos descaracteriza o entorno é a 

subestação de Ingá, pois, localiza-se sobre relevo acidentado e em uma área mais restrita da 

cidade e possui uma massa arbórea considerável em suas proximidades. Porém, as subestações 

de São Lourenço e Icaraí são as que mais impactam o entorno no qual estão inseridas, pois 

possuem grandes volumetrias, muros altos, extensos e totalmente fechados. A postura formal das 

duas últimas subestações de energia elétrica mencionadas frente ao local no qual foram 

instaladas compõem um cenário que concorda com o que diz Portas (2006), que em locais menos 

consolidados existe menos rigor e preocupação na execução de edificações. Jacobs (2011), 

aponta que únicos usos de grande proporção geram “zonas de fronteiras” que contribuem para 

deterioração da localidade, tornando-a pouco movimentada e insegura, afastando os transeuntes 

e contribuindo para o espraiamento gradativo do território.  Estas questões são pertinentes e 

fazem parte das cidades contemporâneas, salientando como os sistemas tecnológicos contribuem 

para as transformações urbanas. 

Assim, destaca-se a importância do estudo e análise da história das cidades para compreender o 

desenvolvimento urbano e a configuração contemporânea da mesma. De acordo com Silva e Lins 

(2018), ao analisar o processo de implantação do sistema de distribuição de energia elétrica é 
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possível compreender a evolução ocorrida no município de Niterói, no qual o sistema elétrico 

influencia o avanço da cidade e é influenciado pelo mesmo.  

Torna-se evidente, portanto, as circunstâncias que tornaram necessárias as construções das 

subestações de energia elétrica de São Lourenço, Icaraí e Ingá. Infraestruturas que foram 

edificadas de acordo com o aumento da demanda pela distribuição de energia. Constata-se ainda 

que suas características formais muitas vezes não dialogam com o local e constituem uma 

configuração de fronteira urbana. O que deixa claro que é necessário realizar diagnósticos 

urbanos, estudos de impacto de vizinhança e análises prévias antes da elaboração e execução de 

um projeto deste porte para que não sejam edificadas lacunas na cidade. 
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ÁREA TEMÁTICA: 

( ) 1.Morfologia Urbana ( ) 2.Cartografia Urbana (x) 3.Teoria Urbana ( ) 4.Mulher e cidade 

RESUMO: 

 
Este artigo propôs-se identificar as metodologias que permeiam o planejamento urbano e territorial 
brasileiro no âmbito das políticas nacionais de habitação recentes. Utilizou-se como objeto de 
estudo o Plano Nacional de Habitação, elaborado em 2009, que consiste em um dos instrumentos 
fundamentais à implementação da nova Política Nacional de Habitação. Para tanto, a metodologia 
utilizada foi a pesquisa exploratória, de natureza bibliográfica. Na análise dos dados, buscou-se 
compreender e identificar as matrizes discursivas presentes no plano, de forma a verificar quais 
eram suas bases metodológicas de planejamento. Do exposto, identificaram-se as metodologias 
de planejamento sistêmico e de planejamento estratégico, que designam atributos estruturais do 
plano. Além disso, foram constatados elementos de planejamento suplementares, relacionados à 
participação popular – mediante as consultas públicas regionais e setoriais – e ao incrementalismo 
disjunto – através do incremento de provisão de moradias pelo Programa Minha Casa Minha Vida. 
Em síntese, se observou que o PlanHab consiste num documento de caráter metodológico 
híbrido, embora se intitule como um plano estratégico. Nesse sentido, verificou-se que a 
compreensão dessas metodologias de planejamento urbano e territorial, se mostra crucial à 
percepção dos métodos e discursos que permeiam as práticas de planejamento e a conjuntura da 
política habitacional brasileira. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Métodos e Técnicas do Planejamento Urbano e Regional; Plano Nacional 

de Habitação; Política Habitacional; Teoria Urbana. 
 

ABSTRACT: 
This article proposed to identify the methodologies that permeate Brazilian’s urban and territorial 
planning in the context of recent national housing policies. The National Housing Plan, elaborated 
in 2009, which is one of the fundamental instruments for the implementation of the new National 
Housing Policy, was used as the object of study. For that, the methodology used was the 
exploratory research, of a bibliographic nature. In the analysis of the data, it was sought to 
understand and identify the discursive matrices present in the plan, in order to verify its 
methodological bases of planning. It was identified the methodologies of systemic planning and 
strategic planning, which designate structural attributes of the plan. In addition, supplementary 
planning elements related to popular participation - through regional and sectoral public 
consultations - and disjoint incrementalism - were found through the increment in the provision of 
housing through the “Minha Casa Minha Vida” Program. In summary, it was observed that 
PlanHab consists in a hybrid methodological document, although it is called as a strategic plan. In 
this sense, it was verified that the understanding of these methodologies of urban and territorial 
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planning, is crucial to the perception of the methods and discourses that permeate the planning 
practices and the conjuncture of the Brazilian’s housing policy. 
 

KEYWORDS: Methods and Techniques of Urban and Regional Planning; National Housing Plan; 

Housing Policy; Urban Theory. 

 

INTRODUÇÃO 

As mudanças nos processos de centralização política e de competências da 

administração pública promulgadas pela Constituição Federal de 1988 permitiram a 

descentralização das atribuições administrativas e novas formas gestão baseadas em 

procedimentos democráticos alicerçados na participação popular. Tais transformações 

estruturais aproximaram o Estado da compatibilização de políticas públicas com as 

demandas populares e, por conseguinte, permitiram maior percepção da realidade 

urbana, contexto que se destaca a questão da moradia como direito humano (BARRETO; 

MOURA; GUERRA, 2015). 

No âmbito dos marcos regulatórios e institucionais da política urbana brasileira, os artigos 

182 e 183 da Constituição Federal foram regulamentados através do Estatuto da Cidade 

(Lei Nº 10.257 de 10 de julho de 2001). Outro marco dessa política, tange à criação do 

Ministério das Cidades (Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003), que possui dentre suas 

atribuições a promoção, organização e elaboração de diretrizes para a realização das 

Conferências das Cidades, realizadas a nível nacional, estadual e municipal. Dessa 

forma, as conferências assumem a condição de canais de consolidação para a gestão 

urbana democrática (MARICATO; SANTOS JR., 2016).  

Nesse sentido, o papel de identificação e agenciamento das problemáticas urbanas pelas 

conferências é crucial às políticas de desenvolvimento urbano no país. De modo 

particular, a primeira Conferência Nacional das Cidades realizada em 2003, com o lema 

“Cidade Para Todos: construindo uma política democrática e integrada para as Cidades” 

consolidou a habitação como um problema urbano, assim como, a garantia acesso à terra 

urbanizada. Além disso, cabe enfatizar que dentre os anos de 2003 a 2013, foram 

realizadas cinco Conferências Nacionais das Cidades. 

Esse conjunto de arranjos institucionais serviu de base para o estabelecimento de uma 

nova Política Nacional de Habitação (PNH), a qual foi regulamentada em 2004. Isto 

representou a retomada do planejamento no setor habitacional, ao passo que a criação do 

Sistema e do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (Lei nº 11.124, de 16 de 

junho de 2005) possibilitou a concretude desse processo. 

Diante desta conjuntura, indagaram-se quais metodologias permeiam o planejamento 

urbano e territorial brasileiro no âmbito das políticas habitacionais recentes, 

especialmente a partir do Plano Nacional de Habitação. Mediante este questionamento, 
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esta pesquisa teve como objetivo identificar no documento do Plano Nacional de 

Habitação – PlanHab (2009), indícios das metodologias de planejamento urbano e 

territorial. Nesse sentido, a pesquisa se reserva em realizar críticas quanto aos aspectos 

relacionados aos delineamentos metodológicos que serviram de base à implementação 

do plano e seus efeitos na política habitacional brasileira. 

O PLANO NACIONAL DE HABITAÇÃO: DELINEAMENTOS GERAIS  

O Plano Nacional de Habitação propõe-se a transformar as condições de moradia do 

Brasil, mediante participação ativa dos setores públicos estaduais e municipais, assim 

como, do setor privado, dos agentes e movimentos sociais. Consiste em um dos 

instrumentos fundamentais para a implementação da nova Política Nacional de 

Habitação.  

Sua elaboração se deu sob a coordenação da Secretaria Nacional de Habitação do 

Ministério das Cidades, pela consultoria do Consórcio PlanHab, constituído pela parceria 

entre Instituto Via Pública, Fupam-LabHab-FAUUSP e Logos Engenharia. Seu principal 

objetivo tange à universalização do acesso à moradia digna aos cidadãos brasileiros e, 

com isso, visa tornar-se uma “estratégia de inclusão social com desenvolvimento 

econômico” (BRASIL, 2009). 

No que diz respeito aos seus atributos de temporalidade, seu horizonte de atuação, 

corresponde a um período de 15 anos, dos anos 2009 a 2023. O universo de atendimento 

deste plano abarca a provisão de 35 milhões de unidades habitacionais, bem como, 

contempla intervenções voltadas à urbanização de assentamentos precários, o que perfaz 

aproximadamente um público de 15 milhões de pessoas. 

A estrutura organizacional do PlanHab reflete a própria estrutura da Política Nacional de 

Habitação (PNH), a qual se dá através de quatro eixos como estratégia de sua 

implantação, a saber: i) o modelo de financiamento e subsídios; ii) a política urbana e 

fundiária; iii) o desenho/arranjo institucional, e; iv) a cadeia produtiva da construção civil 

voltada à habitação de interesse social. 

Com base nesses quatro eixos estruturantes, o PlanHab propõe sua implementação a 

partir de três grandes etapas, as quais são atreladas ao Planos Plurianuais. A primeira 

relativa ao período compreendido entre anos de 2009 a 2011, denominada de “transição e 

implementação”, responsável pelo estabelecimento de medidas a curto prazo. As 

principais disposições desta etapa consistem: i) na urbanização de assentamentos 

precários por meio do Programa de Aceleração do Crescimento; ii) em evitar formação de 

assentamentos precários mediante a criação de um programa de provisão habitacional de 

larga escala; iii) na regularização de assentamentos irregulares; iv) na redução de  

tributos relacionados à produção da moradia popular, e; v) no aumento da margem de 

financiamento; 
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Por sua vez, a segunda etapa corresponde ao período de 2012 a 2015 e concerne à 

“consolidação” do plano. Para tanto, prioriza a adoção de ajustes e de ações concretas a 

partir de sua revisão, como forma de possibilitar a continuidade das estratégias atinentes 

ao prosseguimento da provisão de moradias e urbanização de assentamentos precários. 

Por conseguinte, as “conquistas e resultados”, componentes da terceira etapa (2016 a 

2023), correspondem a um período futuro, que almeja a redução da urbanização de 

assentamentos precários e novas necessidades que venham a surgir com relação à 

produção de moradias. 

Face a essa caracterização, o tratamento da questão quanto à adoção de metodologias 

de planejamento urbano e territorial a partir do PlanHab, pressupõe considerar que este 

claramente se intitula como um plano de caráter estratégico, tal como enfatiza o seguinte 

trecho: “O PlanHab, embora seja um plano estratégico de longo prazo, não é uma peça 

retórica, de escasso efeito prático, vício que muitas vezes tem acompanhado o 

planejamento setorial e urbano no país (BRASIL, 2009, p. 204). 

De toda forma, é importante salientar que embora o PlanHab denote ações à política 

habitacional através de estratégias estruturantes, contudo, existem divergências quanto à 

sua real essência metodológica de planejamento urbano e territorial. Não só se verifica a 

presença planejamento estratégico, como também, em preponderância, aspectos 

estruturais de planejamento sistêmico, assim como elementos de participação popular e 

de incrementalismo disjunto, tais quais explicitam-se na continuação da pesquisa. 

PLANHAB E ATRIBUTOS DE PLANEJAMENTO SISTÊMICO  

Para caracterizar o PlanHab (2009) dentro do planejamento sistêmico, utilizou-se como 

base Carvalho (1976), em função de apresentar uma estrutura metodológica detalhada 

desta metodologia. Para este autor, o planejamento é considerado um procedimento 

lógico capaz de auxiliar efetivamente os esforços de desenvolvimento econômico e social. 

Desta forma, o planejamento pode ser entendido como um processo, através do qual se 

pode dar maior eficiência à atividade humana para alcançar, em um prazo determinado, 

um conjunto de metas estabelecidas.  

A compreensão do planejamento como processo e sua inserção na abordagem sistêmica 

tem caráter fundamental. Existe uma distinção básica entre o planejamento como um 

processo sistêmico e seus instrumentos (plano, programa e projeto) que são documentos. 

Neste sentido, o plano, o programa e o projeto são documentos (meios e não fins), que 

retratam as decisões tomadas num determinado momento e para um período de tempo 

futuro, ou seja, eles são antes de tudo, atos políticos, enquanto atos de decisão. O 

processo sistematizado obedece a relações precisas e interdependentes que o 

caracterizam como um sistema, como um conjunto de partes coordenadas entre si, de 

maneira a formar o todo, visando alcançar o objetivo final (CARVALHO, 1976). 
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Nessa conjuntura, pode-se dizer que o objetivo final do PlanHab a ser alcançado foi 

definido na 2ª Conferência Mundial Sobre os Assentamentos Humanos (Habitat II), que 

aconteceu no ano de 1996. A Habitat II, foi a penúltima de uma série de conferências das 

Nações Unidas que moldaram a agenda global de desenvolvimento para os anos 

seguintes. Essa conferência produziu um Plano de Ação Global, com diretrizes para a 

criação de assentamentos humanos sustentáveis durante o século XXI. Dentre os 

objetivos específicos deste plano, destaca-se a necessidade de assentamentos humanos 

equitativos, nos quais todas as pessoas tenham igual acesso à habitação, espaço aberto, 

serviços de saúde, educação, etc. Para atender a este objetivo, o Brasil criou uma série 

políticas públicas e dentro deste processo de planejamento está inserido o PlanHab 

(2009), tal como ilustra a Figura 1. 

 
Figura 1: Encadeamento de políticas públicas brasileiras para sanar o déficit habitacional. Fonte: 

elaboração dos autores, 2016. 

PlanHab e sua estrutura sistêmica 

O plano, segundo Carvalho (1976), procura reunir um conjunto de elementos de decisão 

necessários para concretizar racionalmente a conduta de um grupo humano. Neste 

sentido, é desejável que que um plano contenha, no mínimo, os seguintes elementos: a) 

Definição de objetivos; b) Determinação de metas globais e setoriais; c) Programas 

setoriais; d) Determinação de recursos; e) Sistemática de implantação. 

Ao analisar o PlanHab (2009) foi possível perceber que ele apresenta todos estes 

elementos. Os objetivos são identificados dentro de cada eixo proposto pelo plano. De 

acordo com o PlanHab, a questão habitacional é complexa e apenas pode ser enfrentada 

com sucesso se forem realizados esforços em várias direções ao mesmo tempo. Assim, o 

plano foi dividido em quatro eixos. Para cada eixo foi definido um objetivo geral e as 

estratégias para alcançá-lo  (Quadro 1). 

Eixos Objetivos gerais 

Financiamento e 
subsídio 

Criar um novo modelo de financiamento e subsídios, capaz de garantir recursos 
para a urbanização de assentamentos precários e para uma produção massiva 
de unidades novas, com foco nas faixas de baixa renda, onde se concentram as 
necessidades habitacionais. 

Arranjos institucionais 
Implementar o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) e 
consolidar um modelo de política habitacional baseada na descentralização, 
articulação intergovernamental e intersetorial, participação e controle social. 

Estratégias urbanas e Garantir acesso à terra urbanizada, legalizada e bem localizada para a provisão 
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fundiárias de HIS (unidades prontas ou lotes) na escala exigida pelas metas do PlanHab e 
regularizar os assentamentos informais, garantindo a permanência dos 
moradores de baixa renda. 

Cadeia Produtiva da 
Construção Civil 

Ampliar a produção e estimular a modernização da cadeia produtiva da 
construção civil voltada à produção de HIS e à habitação do mercado popular, 
buscando obter qualidade, menor custo, ganho de escala e agilidade. 

Quadro 1: Eixos e objetivos gerais do PlanHab (2009). Fonte: Elaboração dos autores com base no 
PlanHab (2009). 

Com relação à determinação de metas globais e setoriais, o PlanHab (2009) considera 

que um tema tão complexo como a habitação, que envolve aspectos macroeconômicos, 

institucionais, demográficos, urbanos, construtivos e financeiros, requer que se 

estabeleçam premissas, levando em consideração diferentes cenários de disponibilidade 

de recursos das várias fontes de financiamento e subsídio. As premissas adotadas pelo 

PlanHab (2009) foram: a) Estratificação dos Grupos de Atendimento; b) Definição dos 

produtos habitacionais e seu custo, segundo as diferentes Unidades da Federação e a 

tipologia de municípios; c) Distribuição dos produtos habitacionais, por tipologia de 

municípios; d) Distribuição dos produtos habitacionais de acordo com os Grupos de 

Atendimento; e) Prioridade de atendimento por Grupo de Atendimento; f) Contrapartidas 

dos beneficiários; g) Modelo de financiamento e subsídio, e; h) Cenário das fontes de 

recursos. 

A partir destas premissas, o PlanHab (2009) apresenta metas de atendimento, 

considerando os cenários de disponibilidade de recurso para o horizonte temporal 

determinado (2008-2023). Elas estão divididas em: (i) produção ou aquisição de unidades 

habitacionais, (ii) urbanização de assentamentos precários; e (iii) desenvolvimento 

institucional, conforme mostra a figura 2. 

 
Figura 2: metas do PlanHab (2009). Fonte: Elaboração dos autores com base em Brasil (2009). 

Com relação aos programas setoriais, o PlanHab define linhas programáticas, que se 

estruturam em programas e subprogramas específicos, que articulam agentes 

coordenadores, operadores, financeiros e promotores habitacionais públicos e privados, 

conforme mostra o Quadro 2. 
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Linhas programáticas Programas 

Linha Programática para 
Integração Urbana de 

Assentamentos Precários 

Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos 
Precários; 
Regularização Fundiária 

Linha Programática para 
Produção e Aquisição da 

Habitação 
 

Promoção de novas unidades habitacionais urbanas; 
Promoção pública de locação social de unidades habitacionais em 
centros históricos e áreas urbanas consolidadas; 
Promoção pública e privada de loteamentos urbanos associada à 
oferta de materiais de construção assistência técnica; 
Aquisição de unidades habitacionais; 
Promoção pública ou por autogestão de unidades habitacionais rurais. 

Linha Programática para 
Melhoria Habitacional 

Autopromoção habitacional assistida; 

Linha Programática para 
Assistência Técnica 

Assistência Técnica à população de baixa renda; 
Assistência Técnica à cooperação e organizações não-
governamentais. 

Linha Programática 
para Desenvolvimento 

Institucional 
Desenvolvimento Institucional; 

Quadro 2: Linhas programáticas do PlanHab (2009). Fonte: Elaboração dos autores com base em Brasil 

(2009). 

A determinação dos recursos e a sistemática de implantação do PlanHab (2009) pode ser 

encontrada no último capítulo do plano: “Etapas e ações de implementação”. De acordo 

com o plano, a implantação de diretrizes definidas demanda a definição de ações de 

curto, médio e longo prazos e o estabelecimento de etapas, com previsão de revisões 

sincronizadas com os Planos Plurianuais (PPAs). Sendo assim, a primeira etapa se 

caracteriza como transição, propondo medidas de curto prazo capazes de gerar efeitos 

imediatos na direção proposta. Na segunda etapa, espera-se consolidar as propostas do 

plano e, na terceira etapa espera-se que os avanços na universalização da moradia digna 

sejam perceptíveis, conforme mostra o Quadro 3. 

Etapas Fases 

1º Etapa: 2009 - 2011 Transição e implementação; 

2º Etapa: 2012-2015 Consolidação; 

3º Etapa: 2016 - 2023 Conquistas e resultados. 

Quadro 3: Etapas de implementação. Fonte: Elaboração dos autores com base em Brasil (2009). 

Por fim, a determinação dos recursos é feita considerando o déficit habitacional do Brasil 

de 2007, que corresponde a 6,3 milhões de domicílios. Este déficit foi ajustado para o 

período compreendido entre 2008 e 2023, o que corresponde a uma estimativa de 25 

milhões de novos domicílios. Para atender a esta demanda, foram criados grupos de 

atendimento, a saber: 
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a) Grupo 1: famílias sem renda ou com renda líquida abaixo da mínima necessária à 

capacidade de assumir um compromisso de financiamento; 

b) Grupo 2: famílias com renda mensal que permite assumir algum compromisso acessar 

financiamento imobiliário, mas em valor insuficiente para obter uma moradia adequada; 

c) Grupo 3 - famílias com renda mensal que permite assumir compromisso de pagamento 

mensal, mediante acesso a financiamento imobiliário, mas nem sempre suficiente para 

obter uma moradia adequada; 

d) Grupo 4 - famílias com capacidade de assumirem compromisso de pagamento mensal 

relativo ao financiamento imobiliário, em valor suficiente para obter uma moradia 

adequada desde que em condições acessíveis; 

e) Grupo 5 - famílias com plena capacidade de acesso a um imóvel adequado às suas 

necessidades, por meio de esquemas de financiamento de mercado. 

Neste sentido, o PlanHab (2009) considerou as premissas relacionadas com as 

estratégias definidas e trabalhou com várias alternativas de atendimento, levando em 

conta cenários de disponibilidade de fontes de recursos financeiros e subsídio, conforme 

apresenta o Quadro 4. 

Matriz 
Atributos/Grupos 

G1 G2 G3 G4 

Característica 

Subsídio a famílias 
que não acessam 
financiamento 
habitacional 

Subsídio parcial 
(complemento e/ou 
equilíbrio: 
financiamento com 
subsídio) 

SFH Mercado 

Fontes de 
recursos 

Recursos públicos OGU/FGTS FGTS/SBPE 

SBPE faixa 
livre/SFH, 
financiamento 
com construtoras 
e recursos 
próprios 

Cesta de Produtos 
Habitacionais 

Unidade Pronta, 
Cesta de Materiais 
de Construção, 
Lote+Cesta de 
Materiais de 
Construção 

Unidade Pronta, 
Cesta de Materiais 
de Construção, 
Lote Urbanizado, 
Lote+Cesta de 
Materiais de 
Construção 

Unidade Pronta, 
Cesta de Materiais 
de Construção, 
Lote+Cesta de 
Materiais de 
Construção 

Unidade Pronta 

Valores Médios de 
financiamento/ 

subsídio 

Subsídio R$ 
22.800 (entre R$ 
13.000 a R$ 
52.000 

Subsídio 
complemento R$ 
10.000/ equilíbrio: 
R$ 2.000 
Financiamento R$ 
19.500 a R$ 
45.000 

Financiamento: 
R$ 30.000 a R$ 
120.000 
(FGTS/SBPE) 

Financiamento 
R$ 350.000 
(SBPE) 
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Estimativa das 
necessidades 
habitacionais: 
déficit (2007) + 
demanda futura 

(2008-2023) 

Domicílios 

16,9 milhões 12,4 milhões 1,8 milhões 0,2 milhões 

Metas de 
atendimento 

Domicílios 

8,4 milhões 12,4 milhões 1,8 milhões 0,2 milhões 

Quadro 4: Definição de metas a partir de grupos de atendimento. Fonte: Reprodução de PlanHab (BRASIL, 

2009, p. 200). 

Identificação da tipologia do plano 

O planejamento é um processo lógico e aplicável às atividades humanas, independente 

do objeto e do sujeito, isto é, possível de ser utilizado em qualquer situação. Sendo assim, 

existem várias maneiras de se abordar uma caracterização da tipologia para o plano. O 

que se objetiva é destacar para qual setor da economia ou área geográfica está adotando 

explicitamente o processo de planejamento. (CARVALHO, 1976). Desta forma, Carvalho 

(1976) sugere classificar os planos através de três elementos básicos, que são, por sua 

vez, identificados no PlanHab (2009), conforme segue: 

a) Quanto ao objeto: refere-se ao campo de atuação, área do conhecimento, setor da 

economia ou sociedade. No caso do PlanHab, o objeto é a habitação. 

b) Quanto ao espaço: toda ação humana se desenvolve sobre uma geográfica ou espaço 

territorial. Portanto, no PlanHab o território é nacional. 

c) Quanto ao tempo: esta dimensão está diretamente vinculada aos prazos para a 

consecução dos objetivos (curto, médio e longo prazo). No caso do PlanHab é longo 

prazo, por estar na escala temporal de dez até vinte anos. 

Identificação de fases do processo de planejamento sistêmico 

Como mencionado anteriormente, o planejamento pode ser entendido como um processo, 

um conjunto de fases (subprocessos e processos) pelos quais realiza uma operação. O 

processo sistematizado obedece a relações precisas de interdependência que o 

caracterizam como um sistema, como um conjunto de partes coordenadas entre si, de 

maneira a formarem um todo, visando alcançar o objetivo final (CARVALHO, 1976). O 

conjunto de fases que caracteriza o processo pode ser representado no Quadro 5. 
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Fases Descrição 

Conhecimento da 
realidade 

O diagnóstico e prognóstico dos principais indicadores explicativos de uma situação, 
problema, situação espacial e temporal de uma variável considerada. 

Decisão A fase ou processo onde as diferentes alternativas para se solucionar uma situação-
problema, relativa a uma dada realidade sociedade ou empresa são estudadas, 
tendo em vista se otimizar a alocação de recursos disponíveis e a estratégia política 
estabelecida. A decisão é política, apoiada nas técnicas decisionais, relacionada com 
o objetivo final a que se propõe alcançar. 

Ação Implantação ou efetivação das decisões. Está intimamente ligada com o conjunto de 
proposições. 

Crítica Conjunto de processos ou subprocessos de acompanhamento, controle e avaliação 
do desempenho de determinadas operações, objetivando realimentar o processo 
decisório tendo em vista a correção de desvios. 

Quadro 5: Fases do processo de planejamento sistêmico. Fonte: Elaboração dos autores com base em 

Carvalho (1976). 

A fase “conhecimento da realidade” pode ser encontrada na contextualização do PlanHab 

(2009), visto que ela aborda os aspectos: demográfico, urbano, institucional, financeiro e 

construtivo. Esta contextualização forneceu bases para a elaboração dos cenários e das 

estratégias do plano. Os aspectos abordados nesta fase foram: 

a) Assentamentos precários: caracterização e dimensionamento; 

b) A questão urbana e fundiária; 

c) A periferização da habitação social e o esvaziamento das áreas Consolidadas; 

d) As políticas públicas de habitação Social; 

e) Desenho institucional do SNH; 

f) A adesão de estados e municípios ao SNHIS; 

g) Estrutura institucional dos estados e municípios; 

h) Assistência Técnica; 

i) A Caixa Econômica Federal; 

j) Instância de controle social e participação; 

k) Crédito habitacional e fontes de recursos para o financiamento; 

l) Financiamento à Habitação de Interesse Social; e 

m) Mercado formal de Habitação. 
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A fase da decisão, dentro do PlanHab (2009), pode ser encontrada nos capítulos 

“Projeções e cenários”, “Objetivos e estratégias”, “Linhas programáticas” e “Metas”, já 

apresentados anteriormente. A fase da ação pode ser encontrada no capítulo “Etapas e 

ações de implementação”. De acordo com o PlanHab (2009), sua elaboração partiu de 

diretrizes consolidadas, considerou a conjuntura macroeconômica do período, projetou 

cenários, dialogou com as ações em curso e com os atores que atuam no setor e, propôs 

estratégias articuladas a um conjunto de iniciativas. Desta forma, ao propor estratégias 

técnica e politicamente viáveis, o PlanHab constitui-se um instrumento que norteia ações 

do setor habitacional do país para a consecução da Polícia Nacional de Habitação (PNH). 

Estas ações estão previstas dentro das três etapas apresentadas no Quadro 3. 

Por fim, a fase da crítica pode ser encontrada na etapa de “Avaliação e Monitoramento da 

Habitação”, classificada como um dos instrumentos que viabilizam a implementação da 

PNH, juntamente com o PlanHab. A criação de um sistema de monitoramento e avaliação 

também é um dos objetivos do PlanHab (2009), criado para orientar as revisões 

periódicas previstas para cada quadriênio, juntamente com os Planos Plurianuais (2011, 

2015 e 2019). Essas revisões passam a ser momentos de referência para a avaliação dos 

resultados, revisão dos cenários definidos e das metas estabelecidas e eventuais 

correções de rumo. 

Atributos processuais identificados 

De acordo com Carvalho (1976), diversos autores têm analisado as características 

básicas do processo de planejamento, consideradas como qualidades desse processo, 

apresentadas a seguir: 

a) Inerência: o processo conhecimento da realidade, decisão, ação e crítica é inerente ao 

raciocínio humano; 

b) Globalidade: procura abranger também, os fatores que estão fora dos limites de ação, 

de maneira a compreender o processo de desenvolvimento econômico e social; 

c) Unicidade: coerência entre as partes ou elementos, de forma que os processos por eles 

desenvolvidos adquiram uma harmonia que permita a verificação de aumento e eficiência; 

d) Dinamismo: a cada instante suas metas, seus meios, seus recursos e seus caminhos 

deverão ser previstos; 

e) Viabilidade: o planejador e as equipes de planejamento devem sempre ter em mente a 

execução; 

f) Previsão: não somente da evolução das tendências atuais, como, também, das 

consequências que advirão de uma intervenção consciente; 

g) Participação: engajamento popular em todas as fases do processo de planejamento. 
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Dentre as qualidades apresentadas, em certo grau, pode-se dizer que todas são 

encontradas no PlanHab (2009). 

Atributos procedimentais identificados 

O planejamento do desenvolvimento pode assumir diferentes procedimentos e dentre eles 

dois se destacam. O primeiro, planejamento decrescente, tem como ponto de partida a 

concepção de modelos globais de desenvolvimento e equilíbrio econômico. O segundo, 

planejamento ascendente, tem como ponto básico o ensaio de várias combinações e 

projetos de desenvolvimento e os testes de otimização na alocação de recursos. O ponto 

de partida são projetos já elaborados, ou em elaboração, por diferentes agentes, tanto 

público como privado (CARVALHO, 1976). 

Para Carvalho (1976), a aplicação de cada procedimento nunca é realizada de forma 

inteiramente independente, ou seja, a predominância de um ou de outro sem que isso 

conduza à exclusão automática de um deles. Neste sentido, é possível caracterizar o 

PlanHab (2009), prioritariamente no âmbito de planejamento descendente, que apresenta 

as seguintes fases: 

a) Definição de objetivos e metas; 

b) Fixação de metas globais e setoriais provisórias; 

c) Elaboração de programas setoriais, e; 

d) Elaboração definitiva do plano. 

Carvalho (1976), destaca que a fase de conhecimento da realidade não é contemplada 

nos comentários sobre os procedimentos, em razão de não se constituir elemento de 

decisão, mas sim, antecedentes que permitem ou facilitam o processo decisório. O autor 

menciona também que a elaboração de planos globais encontra diferentes obstáculos 

para a sua efetivação, principalmente nos países capitalistas onde o governo tem limitada 

capacidade para conduzir o desenvolvimento econômico e social e forma harmônica, e 

seus instrumentos de intervenção no processo, são, na maioria das vezes, indiretos. 

Neste contexto, ressalta que é necessário acentuar que os procedimentos de 

planejamento são diretamente relacionados ao regime político do país em consideração 

(CARVALHO, 1976). 

PLANHAB E ATRIBUTOS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO  

De forma semelhante ao Urbanismo, a administração de empresas tornou-se um campo 

do conhecimento logo após a primeira Revolução Industrial. O ramo dos negócios 

empresariais ganhou tal complexidade, que as companhias passaram a necessitar da 

presença de um administrador em tempo integral e de um plano para aproveitar melhor 

seus recursos e superar dificuldades.  
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Segundo Chandler (1962) teria sido o desenvolvimento da estrada de ferro norte-

americana, a partir da segunda metade do século XIX, que impulsionou o crescimento 

econômico e industrial, e, consequentemente, alavancou o desenvolvimento da 

organização administrativa e foram surgindo tantas metodologias e modelos de 

planejamento empresarial quanto autores e escolas, como os conhecidos fordismo e 

taylorismo. Mas foram as mudanças econômicas e sociais do pós-Guerra nos anos 1950 

que fizeram os gerentes se preocuparem com o contexto externo às corporações, com a 

constatação de que havia inadequação entre os produtos ofertados e os mercados ao 

qual se destinavam, fazendo surgir as primeiras ferramentas do Planejamento Estratégico 

(ANSOFF et al., 1990).  

Nas décadas de 1970 e 1980, Henry Mintzberg sistematizou conceitos do planejamento 

estratégico empresarial. A ideia de planejamento como modo de controlar o futuro; a 

organização das informações dos meios interno e externo em uma matriz – denominada 

matriz SWOT ou FOFA46; criação de cenários; envolvimento direto de todos os agentes 

envolvidos etc. que mais tarde, em meados da década de 1980, foram transpostos para o 

planejamento urbano e territorial (KAUFMAN; JACOBS, 1987).   

Com a crescente globalização da economia, as cidades estariam sujeitas à mesma 

situação de competição que as corporações (BOUINOT; BERMILS, 1995 apud VAINER, 

2000) e assim o Planejamento Estratégico tornou-se o modelo adotado para a superação 

da crise do chamado planejamento tecnocrático. Foi amplamente difundido pelo mundo, 

de modo especial pelos resultados obtidos em Barcelona, com a projeção da cidade para 

o mundo após a realização dos Jogos Olímpicos de 1992 (GÜELL, 1997). 

O Planejamento Estratégico, no entanto, guarda relações com o Planejamento Sistêmico, 

uma vez que trata todos os aspectos do território relacionados entre si e que, portanto, a 

atuação sobre qualquer um deles acaba afetando os demais, com orientação por ações e 

resultados, envolvimento de todos os atores (stakeholders) importantes para 

implementação das estratégias e ênfase em aspectos estruturais, aqueles capazes de 

influenciar o sistema. Daí a razão para a utilização do termo “planejamento estratégico” no 

Plano Nacional de Habitação.  

O emprego da terminologia não pode ser considerado mera confusão de nomenclaturas 

de metodologias. O que está por trás da definição do PlanHab como “estratégico” é sua 

ênfase em resultados, discurso de eficiência que parece se beneficiar da própria 

etimologia da palavra estratégia: do grego stratègós, de stratos, multidão, expedição, 

exército, e agos, liderança, comando, reforçando a ideia de que não é apenas mais um 

plano que ficará no papel. 

Na figura 3, estão organizadas as etapas do Planejamento Estratégico, da coleta de 

dados e fatos à formação de parcerias, conforme Güell (1997), com as fases não 

                                                           
46

 Nesta análise são identificados no contexto interno os Pontos Fortes (Strenghts) e os Pontos Fracos 
(Weaknesses) e no contexto externo as Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats). 
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adotadas no PlanHab destacadas na cor cinza (a análise FOFA e a criação da matriz 

estratégica). As etapas realizadas no PlanHab, destacadas em amarelo, são as mesmas 

fases comuns entre o Planejamento Estratégico e o Planejamento Sistêmico. 

 
Figura 3: Etapas e procedimentos do planejamento estratégico. Fonte: Diagrama elaborado pelos autores a 

partir de Güell (1997). 

Além da orientação por resultados com o estabelecimento de seus eixos de ação e metas 

de curto, médio e longo prazo, o PlanHab adota algumas outras características do 

planejamento estratégico, como o prognóstico com a definição de cenários e as 

possibilidades de ação em cada situação e as revisões periódicas, conforme o Quadro 6: 

Característica Como aparece no PlanHab 

Orientação por ações e 

resultados 

Quatro eixos de ação para resultados a curto, médio e longo prazo. 

Cada eixo com um objetivo e conjunto de estratégias. 

Envolvimento de todos os 

atores (stakeholders) 

importantes para 

implementação das estratégias 

Estabelece os papéis dos agentes públicos, com ênfase nos 

municípios (habitação como vetor do desenvolvimento urbano); 

agentes financeiros; cadeia da construção civil, cooperativas e 

associações comunitárias (grupos de atendimento). 

Definição de Cenários - 

Prognóstico 

Cenários macroeconômicos, necessidades habitacionais (projeções 

por faixa de renda de 2007 até 2023) e projeções das fontes de 

receitas para habitação (Avanços conquistados pelo PAC, PEC da 

Moradia Digna - 2% do orçamento para habitação; FGTS). 

Revisões periódicas Revisões previstas para 2011, 2015 e 2019. 

Quadro 6: Principais características do Planejamento Estratégico e sua aplicação no Plano Nacional de 
Habitação. Fonte: elaboração dos autores com base em Brasil (2009). 

Embora características como a tomada de decisões baseadas em informações científicas 

e levantamentos estatísticos, o reconhecimento de que fatores externos influenciam o 

processo de planejamento (visão sistêmica) e a previsão de revisões periódicas tornem as 

duas metodologias muito semelhantes, há importantes diferenças.  
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No Planejamento Sistêmico, há um escopo abrangente e os decisores são tratados de 

forma implícita, como se o próprio planejador tivesse a prerrogativa sobre a decisão final. 

Já no Planejamento Estratégico há um maior foco em ações, com o envolvimento de 

todos os agentes (stakeholders) em todas as etapas, mas sobretudo forte atenção às 

ameaças e oportunidades externas, bem como aos pontos fortes e fracos internos (matriz 

FOFA), o que torna o PlanHab um Plano Sistêmico com a adoção de ferramentas 

estratégicas, como os eixos de atuação, mas não se caracteriza como o Planejamento 

Estratégico aplicado à gestão de cidades. 

O PLANHAB E ELEMENTOS DE PARTICIPAÇÃO POPULAR  

O Plano Nacional de Habitação contou também com etapas participativas em sua 

realização, através de debates regionais e setoriais realizados por meio de órgãos de 

participação social como o Conselho das Cidades e Conselho Gestor do Fundo Nacional 

de Habitação de Interesse Social e a atuação de grupos sociais organizados, como 

sindicatos e os movimentos populares por moradia. 

Ao longo de seu texto, o PlanHab revela um discurso pluralista, reforçando diversas vezes 

sua “metodologia participativa”, como no trecho a seguir: 

A metodologia participativa implementada garantiu uma troca de saberes entre os 
diferentes sujeitos políticos envolvidos na construção de diretrizes e propostas, 
potencializadas pela realização de discussões e atividades de sensibilização logo 
nas primeiras etapas do processo participativo, quando se realizou uma leitura 
sobre os diferentes aspectos da questão habitacional brasileira e foram reunidas 
várias contribuições que subsidiaram a formulação do PlanHab. (BRASIL, 2009, p. 
21). 

Esta participação social, embora fundamental para o conhecimento da realidade e das 

necessidades da população a quem o plano se destina, caracteriza-se apenas como uma 

“escuta” às diversas instâncias de controle social e aos movimentos por moradia. Sobre a 

questão da participação nos processos democráticos, Teixeira (2013) elenca três sentidos 

de participação nas disputas de construção do regime democrático brasileiro: participação 

como emancipação; participação como deliberação; e participação como escuta.  

No primeiro conjunto, a autora elenca ideias e valores com ênfase na participação como 

educação para a cidadania e do poder popular como elemento essencial para a 

transformação social. No segundo, esse poder popular participaria da governança, 

expressando a força e a voz dos movimentos populares, e o terceiro estaria “associado a 

uma concepção de participação como colaboração vigilante”, ou seja, haveria espaço 

para debates, mas não mais para deliberação e decisão (TEIXEIRA, 2013, p.15). 

No caso do PlanHab, portanto, a participação dos grupos sociais estaria na categoria de 

“escuta”, já que não houve espaço para deliberações dos grupos populares no formato 

em que as consultas públicas foram realizadas, apenas um levantamento das 

necessidades e expectativas que foram consideradas como informações, dados e fatos 

para a construção das diretrizes do plano. 
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O PLANHAB E ELEMENTOS DE INCREMENTALISMO DISJUNTO 

O reconhecimento das limitações do planejamento e da possibilidade de domínio não 

absoluto das situações presentes e futuras no planejamento, caracterizam segundo 

Oliveira (2006) o incrementalismo disjunto. Esta modalidade de planejamento permite 

maior flexibilidade de adequação às inerentes transformações deste. 

Para tanto, no caso do PlanHab, a atuação do Programa Minha Casa Minha Vida 

(PMCMV) se exibe como um incremento às diretrizes propostas pela Política Nacional de 

Habitação, e, por conseguinte, ao próprio Plano Nacional de Habitação. Em uma leitura 

do PlanHab (2009) baseada Lindblom (1973), foi possível identificar relações entre meios 

– materializados nos subsídios de financiamentos de moradia criados pelo PMCMV – para 

o alcance de determinados fins – redução do déficit habitacional. Isto salienta a adoção de 

alternativas políticas e objetivos combinados frente às restrições e limitações da Política 

Nacional de Habitação. O trecho a seguir explicita tal constatação: 

A articulação das ações do PMCMV com as estratégias de longo prazo 
estabelecidas pelo PlanHab é fundamental para potencializar os resultados das 
medidas emergenciais e contribuir para o alcance dos objetivos da PNH. Com 
isso, as ações implementadas no âmbito do PMCMV ganham um nível estratégico 
para a política pública de habitação, e a evolução do desempenho do PMCMV 
deverá fornecer elementos básicos para a consolidação de uma política de 
subsídios habitacionais a médio e longo prazos (BRASIL, 2009, p. 204). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Dado o exercício de entendimento da ‘anatomia’ do Plano Nacional de Habitação como 

forma de compreensão de sua organização estrutural, a figura 4 funciona como uma 

metáfora a fim de esclarecer a relação entre a Política Nacional de Habitação, os marcos 

institucionais (Constituição Federal, Estatuto da Cidade, entre outros), o próprio PlanHab, 

o Programa Minha Casa Minha Vida e os Planos Municipais de Habitação.  

Nesse sentido, a coluna vertebral representa a Política Nacional de Habitação; os marcos 

institucionais/regulatórios são representados pela coluna cervical, a qual tem a ‘função de 

sustentação e movimentação da cabeça’ – isto é, dos princípios advindos da política 

urbana nacional; as metodologias propostas pelo PlanHab correspondem à coluna 

torácica e lombar – respectivamente, compreendem as metodologias de planejamento 

sistêmico e estratégico, este relacionado, principalmente, aos eixos estruturantes contidos 

na PNH – responsáveis pela proteção dos ‘órgãos vitais e pelas articulações e 

movimentação’; o Programa Minha Casa Minha Vida seria uma vértebra, a qual atua 

como um componente do plano – um incremento de maior articulação com a execução da 

política habitacional através da produção de moradias – e a coluna sacrococcígea, que 

representa os Planos Municipais de Habitação, a base local de atuação desta política 

setorial. 
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Certamente, observou-se que o PlanHab se constitui como um documento de 

metodologias híbridas, embora se intitule como um plano de caráter estratégico. Sob esse 

prisma de análise, é notória a utilização de metodologias relacionadas ao planejamento 

sistêmico, e, também ao próprio planejamento estratégico. Além disso, verificam-se 

também elementos de participação popular, ainda que na forma de "escuta".  

Ademais, o PlanHab exibe nuances incrementais atinentes à incorporação do Programa 

Minha Casa Minha Vida à Política Nacional de Habitação. Isso posto, o exercício de 

compreensão dessas metodologias de planejamento urbano e territorial, exibe-se como 

substancial ao entendimento das matrizes metodológicas e discursos ideológicos que 

permeiam as práticas de planejamento, neste caso, mediante a percepção de sua 

atuação da política habitacional brasileira. 

 
Figura 4: Representação da organização estrutural da Política Nacional de Habitação do Brasil. Fonte: 

elaboração dos autores, 2016. 
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ÁREA TEMÁTICA: 

( ) 1.Morfologia Urbana ( ) 2.Cartografia Urbana ( ) 3.Teoria Urbana (x) 4.Mulher e cidade 

RESUMO: 

O ressurgimento do movimento feminista tem indicado novos recortes de pesquisa em diversos 

campos do conhecimento e as áreas da arquitetura e do urbanismo têm sido impactadas 

diretamente. A partir de uma perspectiva de gênero, o presente estudo tem como objetivo realizar 

um levantamento, no aspecto segurança, de como se sentem as mulheres no uso cotidiano dos 

espaços públicos de Palmas - cidade moderna e planejada para ser a capital do Tocantins. A 

metodologia utilizada baseou-se em pesquisa bibliográfica, aplicação de questionários para o 

público feminino, pesquisa em matérias jornalísticas sobre casos de violência contra mulher nos 

espaços públicos, consulta à Secretaria de Segurança Pública do Tocantins e observação 

participante. O artigo expõe os resultados parciais da pesquisa, tendo em vista que a mesma 

ainda está em andamento. Tais resultados já indicam que aspectos do desenho urbano de Palmas 

e infraestrutura incipiente contribuem consideravelmente para a insegurança das mulheres no uso 

das praças, ruas e calçadas, mostrando-se hostis, dificultando-lhes o direito de ir e vir e expondo-

as a situações de vulnerabilidade no seu dia-a-dia. E, ainda que seja propagada nos discursos 

oficiais como cidade planejada, a mesma não se mostra amigável para as mulheres.  

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: urbanismo; gênero feminino; segurança; violência; arquitetura.  

ABSTRACT: 

The resurgence of the feminist movement has indicated new research cuts in various fields of 

knowledge and the areas of architecture and urbanism have been directly impacted. From a 

gender perspective, the present study aims to know how women feel, as regards security, in the 

daily use of the public spaces of Palmas - a modern city and planned to be the capital of Tocantins. 

The methodology used was based on bibliographical research, female audience surveys, 

journalistic research on cases of violence against women in public spaces, consultation with the 
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Public Security Secretariat of Tocantins and participant observation. The article presents the partial 

results of the research, since it has not yet been completed. These results already indicate that 

aspects of the urban design of Palmas and insipient infrastructure contribute greatly to the 

insecurity of women in the use of squares, streets, sidewalks, being hostile, hindering their right to 

come and go and expose them to situations of vulnerability in their daily lives. And, even if it was 

the result of planning, the city is not friendly to women. 

 

KEYWORDS: urbanism; feminine gender; safety; violence; architecture. 

INTRODUÇÃO 

Produto de um sistema patriarcalista, as cidades foram idealizadas e construídas por e 

para homens, enquanto a mulher sempre esteve condicionada ao espaço doméstico. 

Apesar dos inúmeros avanços e conquistas do movimento feminista, a mulher ainda é 

posta de lado quando o assunto é o direito à cidade.  

O planejamento urbano funcionalista e racionalista que dominou por muito tempo 
o modo de concepção de cidade aprisiona as mulheres em determinados lugares 
ao separar as áreas comerciais, industriais e residenciais, acentuando a divisão do 
trabalho entre os sexos. Sendo assim, reflete a dominância da perspectiva 
masculina sobre o espaço. (SILVA, J, p. 120) 

Ela, a cidade, substantivo feminino, cuja simbologia está associada a aspectos históricos 

e psicológicos (RISÉRIO, 2015, P.63). Em Palmas, esse significado se transmuta, 

prevalecem características masculinas e “atributos de macheza” no traçado urbano, 

simbolizados por um autoritarismo, por localização privilegiada dos prédios do poder, 

pelas perspectivas infinitas e não acolhedoras das avenidas, pela macroescala “resolvida” 

e a microescala esquecida. 

Os resultados preliminares deste estudo indicam que aspectos do desenho urbano de 

Palmas e infraestrutura incipiente contribuem consideravelmente para a insegurança das 

mulheres no uso das praças, ruas e calçadas, mostrando-se hostis, dificultando-lhes o 

direito de ir e vir e expondo-as a situações de vulnerabilidade no seu dia-a-dia. E, ainda 

que seja propagada nos discursos oficiais como cidade planejada, a mesma não se 

mostra amigável para as mulheres.  

Em entrevistas e matérias jornalísticas sobre Palmas, seus autores afirmam que esta 

seria uma cidade para pedestres em contraposição a Brasília, tida como a cidade dos 

automóveis. O discurso dos arquitetos definia hierarquias funcionais para as ruas - com 

inspirações em Le Corbusier. Destacam que o pedestre deveria ser o principal elemento 

da circulação, seguindo o pensamento da cidade ambientalista. Porém, a cidade praticada 

é bem diferente da cidade do discurso, sendo ela espraiada, superdimensionada e 

segregada.  
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Para justificar o superdimensionamento das quadras de Palmas, os arquitetos 

responsáveis pelo projeto47 explicam que “o dimensionamento básico foi pensado em 

termos da capacidade de uma dona de casa andar com o filho no colo ou na cesta em um 

clima inclemente.” (SEGAWA, 1991, p. 106). É notória a perspectiva masculina no 

desenho de Palmas e o desprezo pela escala do pedestre. 

As quadras de Palmas foram concebidas medindo 600x700m, com a previsão de 

comércio vicinal (dentro da quadra) e o comércio intervicinal (entre as quadras). Na 

concepção dos técnicos, o percurso médio de um pedestre para fazer compras é de cerca 

de 350 metros. E persistem na afirmação de que “dá para andar com uma sacola de 

compras ou uma criança no braço, ou mesmo alcançar o transporte urbano.” (SEGAWA, 

1991, p. 106)  

Quais parâmetros os arquitetos utilizaram para aferir as dimensões ideais para uma 

mulher com filho no colo e/ou com compras na mão, caminhar com conforto e segurança? 

As mulheres foram consultadas no processo de planejamento da cidade?  

A noção de território desenvolvida pela geografia baseada na teoria masculina 
heterossexual burguesa envolve um tipo de propriedade, conquistada 
historicamente pela violência, e imaginada e estruturada como uma “fortaleza”, 
como proteção de si e a exclusão dos outros. (SILVA, 2007, p. 122). 

Contrariando frontalmente a proposta de cidade autoritária, segregada por funções e 

tendo o automóvel como protagonista, Montaner, J; Muxí, Z. (2014, p.198) afirmam que: 

O desafio consiste em construir um espaço sem gênero em ordem patriarcal; 
portanto, um espaço sem hierarquias, horizontal, um espaço que evidencie as 
diferenças, e não as desigualdades, um espaço de todos e todas em igualdade de 
valorização de olhares, saberes e experiências. O objetivo é ressignificar a 
construção de nossas cidades a partir da experiência que os homens e as 
mulheres têm do mundo - duas maneiras de enunciar a realidade.  

O arquiteto dinamarquês Jan Gehl, autor do livro “Cidades para Pessoas”, incentiva o uso 

de escalas menores para o desenho das cidades, escalas que considere os sentidos 

humanos como parâmetros para o planejamento. Quando nos referimos aos sentidos e 

vivências nas cidades precisamos antes de tudo entender a escala humana, o 

funcionamento do organismo e suas limitações, já que é para pessoas que se 

desenvolvem as cidades. “O corpo humano, seus sentidos e mobilidade são a chave do 

bom planejamento urbano para todos.” (GEHL, 2013, p. 59)  

A distância ideal para que as pessoas possam observar umas às outras é de 100 metros, 

segundo Gehl (2013, p 38) “permite que os observadores fiquem em um canto e tenham 

uma visão geral do que acontece na praça (Figura 1). Ao caminhar alguns metros para 

dentro da praça, a 60-70 metros, já podem começar a reconhecer as pessoas e ver quem 

mais está lá.”  

                                                           
47

 Luiz Fernando Cruvinel Teixeira e Walfredo Antunes de Oliveira Filho.  
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Figura 1– A distância ideal para que as pessoas possam observar umas às outras. Fonte: GEHL, 2013. 

Com essa forma de segurança visual, atos de violência acabam por serem coibidos, 

principalmente em relação às pessoas vulneráveis, como mulheres, crianças e idosos.  O 

autor também menciona, que a distância aproximada na qual as pessoas podem ouvir 

gritos de ajuda é de 50 a 70 metros. (GEHL, 2013, p.34) 

A arquiteta argentina Zaida Muxi nos alerta que, “a partir da perspectiva de gênero o que 

se busca são cidades ou bairros com distâncias mais próximas, de modo a possibilitar a 

realização das tarefas cotidianas em menos tempo e com mais qualidade, inclusive 

podendo ser realizadas a pé." (COTA, 2018, p.3) Logo, a escolha dos arquitetos de 

Palmas por uma escala superdimensionada, foi bastante autoritária e unilateral, sobretudo 

quando relacionadas às necessidades peculiares às mulheres.  

Em grande parte, a cidade é planejada para um homem (papel de gênero, não de 
sexo) de média idade, em plenas condições físicas, com um trabalho estável e 
bem remunerado que lhe permite ter um carro privado e com uma esposa que o 
aguarda em casa com tudo feito e preparado. (MONTANER, J; MUXÍ, Z., 2014, 
p.207) 

Com novos parâmetros de análise, que incluem a perspectiva de gênero, este trabalho 

pretende contribuir com uma visão mais democrática de cidade, a partir da investigação 

de que forma o desenho urbano influencia no dia-a-dia a segurança das mulheres nos 

espaços públicos em Palmas. 
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METODOLOGIA 

O objeto empírico desta pesquisa são os espaços públicos de Palmas, delimitados pelo 

perímetro urbano do Plano Diretor. A análise baseou-se na relação entre a morfologia 

urbana e aspectos de segurança da mulher no uso desses espaços. Pressupõe-se que 

sendo uma cidade planejada, ou seja, previamente pensada, cidade funcione de forma 

integral para todos os cidadãos - mas não é o que acontece na prática. Foram utilizados 

referenciais teóricos com embasamento em estudos de gênero relacionados ao 

urbanismo, pensando em soluções para cidades mais amigável às mulheres.  

A partir de consultas à Secretaria de Segurança Pública do Tocantins, Delegacia da 

Mulher (Palmas) e de matérias de jornal, analisamos situações que envolveram violência 

contra a mulher nos espaços públicos de Palmas e tecemos relações entre a localização 

da ocorrência e a qualidade urbana desses espaços. Soma-se ao método a aplicação de 

questionários48 para o público feminino, com o intuito de conhecer a opinião das mulheres 

sobre segurança nos espaços públicos de Palmas.  

Foram utilizadas as ferramentas Google Earth, Google Street View e a observação 

participante na leitura da cidade, para a identificação de locais onde a insegurança 

prevalece. Situações vividas pelas próprias autoras, também, foram utilizadas como 

repertório para o desenvolvimento deste trabalho.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Conforme já mencionado, esta pesquisa está em andamento e até o presente momento 

tivemos a resposta a 75 questionários, que foram respondidos por mulheres moradoras 

de Palmas em setembro de 2018. Mais da metade das mulheres (54%) nunca se sentem 

seguras (ou quase nunca se sentem seguras) nos espaços públicos de Palmas. Dentre 

elas 22,6% andam de carro e 30,6% andam de transporte coletivo ou a pé. Foi 

identificada uma relação intrínseca de mulheres que se sentem seguras e que andam de 

carro, com 36%, e apenas 10,6% andam de transporte coletivo ou a pé se sentem 

seguras, quase a maioria deixou claro que evita andar a noite ou que anda por caminhos 

que são muito familiares.  

A mobilidade é um princípio básico para a vida nas cidades e em Palmas ela está 

irrestritamente atrelada ao uso do automóvel. O transporte público é utilizado, em sua 

grande maioria, pela população pobre, que está segregada na região sul da capital. Ainda 

que o pedestre seja mencionado como prioridade na memória do projeto, a cidade na 

prática funciona para os automóveis.  

                                                           
48

 Link para o questionário disponível em https://docs.google.com/forms/d/1MYtAlJ845ejTT5hYJxSeq5yU85NB-
m_FtU9AYrI84g8/viewform?edit_requested=true#responses 
 

https://docs.google.com/forms/d/1MYtAlJ845ejTT5hYJxSeq5yU85NB-m_FtU9AYrI84g8/viewform?edit_requested=true#responses
https://docs.google.com/forms/d/1MYtAlJ845ejTT5hYJxSeq5yU85NB-m_FtU9AYrI84g8/viewform?edit_requested=true#responses


Anais do Encontro Internacional Cidade, Contemporaneidade e Morfologia Urbana 2018.

 

717 
 

Palmas é uma cidade de urbanização dispersa, de baixa densidade habitacional, de 

muitos vazios urbanos e com descontinuidade no provimento de infraestrutura. Em áreas 

centrais é possível encontrar quadras completamente escuras, sem calçadas, avenidas 

sem pavimentação, lotes sem roçagem, verdadeiros matagais, obrigando a mulher a se 

colocar em situações de risco, caso precise cruzar esses espaços.  

Atualmente há um imenso percentual de vazios na cidade, que se localizam 
próximos das oportunidades de emprego, dos serviços públicos e urbanos, do 
comércio e serviços e por fim, da cultura e lazer. Malgrado todas estas qualidades, 
grande parte dos habitantes da capital são obrigados a percorrer diariamente 
distâncias próximas a 30 Km no trajeto entre casa e trabalho. Tais percursos 
geram um grande número de horas diárias perdidas na locomoção, número este 
assaz incompatível com a vida em uma cidade com menos de 300 mil habitantes. 
(CARVALHO; PEREIRA; SANTOS, 2018, p. 24.)  

Os locais mais propícios à violência contra mulher (principalmente sexual) são locais 

degradados, como prédios e construções abandonadas, lotes não cuidados (sem 

roçagem do mato), iluminação insuficiente ou até inexistente em algumas ruas. Quase 

100% das ocorrências de violência sexual ocorrem em lotes vazios, conforme consulta 

realizada no dia 17 de agosto de 2018, na Delegacia da Mulher em Palmas. Algumas 

ocorrências descrevem que mulheres são sequestradas em certos locais e levadas até 

esses terrenos, onde são estupradas. (Figura 2) 

 
 

Figura 2: Setor Taquari (Região Sul de Palmas). Fonte: Douglas Patrick (GPAC, 2018). 
 

“Palmas lidera entre as capitais brasileiras no ranking de violência contra a mulher” 

(FERNANDES, 2018), assim estampa a manchete de um jornal do Tocantins. Uma outra 

matéria, publicada no Portal G1 TOCANTINS (2016), descreve o sequestro relâmpago de 

uma funcionária pública do Tocantins, que foi levada em seu próprio veículo até a região 

sul da capital e estuprada em um matagal. O sequestro ocorreu quando a mulher estava 
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saindo do prédio da Procuradoria Geral do Estado do Tocantins início da tarde (de acordo 

com imagens do circuito interno de segurança do prédio), que é localizado na principal 

praça da cidade - a Praça dos Girassóis (Figura 3).  

 
 Figura 3: Praça dos Girassóis. Fonte: Google Earth editado (GPAC, 2018). 

A matéria relata, que a vítima teve que conduzir o próprio veículo junto com o criminoso 

até um matagal, entre o Setor Taquari e Jardim Aureny III, localizados no extremo sul da 

cidade (Figura 4). O local possui péssima infraestrutura urbana, como falta de 

pavimentação, iluminação pública, terrenos baldios e construções abandonadas, além de 

ficar isolado dos grandes centros comerciais movimentados da cidade, se tornando assim 

um local propício para atos de crimes hediondos como o que ocorreu.  

 
Figura 4: Mapa de Palmas (em destaque regiões norte e sul). Fonte: Prefeitura de Palmas editado, 

(SEDUH, 2003). 

A segurança quase sempre é associada a lugares e horários, mas nem sempre se faz a 

relação entre o desenho da cidade e a forma como isso influencia na segurança. 

Propagandeada pela imprensa como a maior praça da América Latina, suas dimensões a 

tornam um local esvaziado e, consequentemente, inseguro, sobretudo para mulheres, 

onde se pode constatar casos de violência à luz do dia.  
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A Praça possui uma área de aproximadamente 577.000m², medindo cerca de 726 metros 

de largura e 795 metros de comprimento, no centro dela está localizado o Palácio 

Araguaia, sede do poder executivo de Palmas, e nas suas extremidades estão a 

Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça e as Secretarias de Governo, que estão 

distribuídas nos quadrantes leste e oeste da praça.  

Mesmo sendo utilizada para atividades físicas durante à noite, o interior da praça em 

tempo algum é um local seguro, as pessoas sempre preferem contorná-la. Com uma 

escala monumental, as partes internas da praça são desertas, desencorajando as 

pessoas de atravessá-la, tornando-se não convidativa ao passeio. (Figura 5)  

 
Figura 5: Interior da Praça dos Girassóis. Fonte: GPAC (2018) 

Destacaremos alguns relatos de moradoras de Palmas, coletados nos questionários 

aplicados nesta pesquisa e que ilustram a percepção de segurança das mulheres nos 

espaços públicos da capital do Tocantins. Os depoimentos, em sua quase totalidade, 

demonstram que as mulheres se sentem frágeis e indefesas.  

A próxima imagem é do Setor Janaina (Figura 5), bairro da Região Sul e área periférica 

de Palmas. A foto mostra a rua onde reside uma trabalhadora de 38 anos (Depoimento 

15), que todos os dias se desloca mais de 20 km da sua casa até o destino do seu 

trabalho, localizado no extremo norte da capital (Figura 6).  
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Figura 5: Setor Janaína (Região Sul de Palmas) Fonte: GPAC (2018) 

 

Figura 6: Deslocamento de uma trabalhadora em Palmas (De A a B) Fonte: GPAC (2018) 

No início de sua jornada até o ponto de ônibus mais próximo ela precisa caminhar por 

esta rua (Figura 5), ladeada por um matagal e deserta. Observe o depoimento acerca dos 

assaltos que sofreu. 

Eu sai 6:20 da manhã, como sempre faço, o local do ponto de ônibus é cerca 
500m de distância, eu estava indo a pé com a cabeça para baixo e estava com a 
bolsa e o capacete na mão, e o celular dentro do capacete, me espantei no ponto 
de ônibus quando o assaltante já veio atrás de mim com uma arma e tentou tomar 
minha bolsa, até perceber que meu celular estava no capacete, então ele passou 
a puxar meu capacete, até me machucar e eu soltei. 

No local descrito pela moradora só existe uma placa para identificar que ali é um ponto de 

ônibus, não possui mobiliário urbano, como os existentes no centro da cidade. Ela 

prossegue a narrativa:  

Quando fui assaltada no jardim aeroporto eu estava indo em direção à Taquaralto, 
não havia nem placa de ponto de ônibus, quando eu estava chegando na parada 
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eu observei que havia alguns rapazes dentro de um carro, na mesma hora fiquei 
desconfiada e então quando parei e me virei já fui surpreendida pelo assalto 
também à mão armada. Havia apenas dois meses desde que tinha sido assaltada 
e acabei criando trauma, pra mim tudo o que para perto de mim é pra me assaltar. 

As entrevistadas destacaram nas suas narrativas terem ciência acerca do índice de 

violência contra mulher em Palmas, demonstrando terem conhecimento das fragilidades 

das políticas públicas, quanto ao aspecto da segurança urbana. As narrativas 

demonstram, também, que elas têm consciência de que fazem parte de uma sociedade 

machista, na qual são importunadas em quase todos os lugares.    

Algumas relatam que se sentem seguras somente no centro da cidade e em horário 

comercial, destacando a presença de pessoas e a possiblidade de passarem 

despercebidas, o que não ocorre em outras áreas da cidade, por serem vazias, onde caso 

corram perigo sabem que há pouca possiblidade de serem socorridas. Reforçam que 

sentem o direito de ir e vir negados no seu cotidiano.   

Constata-se que a dependência do uso do automóvel em Palmas está atrelada 

diretamente a sensação de segurança das mulheres, conforme mostra o Depoimento 02 

(moradora de 34 anos, Quadra 508 Norte): “Me sinto segura em função de estar no carro, 

se fosse a pé ou de bicicleta, não me sentiria segura. O trajeto é mal iluminado e com 

pouca movimentação, além de muitos terrenos baldios.” (Figura 6) 

 

Figura 6: Ponto de ônibus da Quadra 508 Norte. Fonte: GPAC (2018) 

A depoente 03, de 49 anos, confirma a relação do automóvel com a sensação de 

proteção pessoal e relata: “minha segurança está ligada ao uso do veículo.” Um outro 

depoimento afirma que o carro a “isola” do mundo exterior, aumentando a sensação de 

segurança. Neste sentido o automóvel funciona com uma espécie de “gaiola”, onde é 

possível se proteger de possíveis intrusos.     

É possível sentir um pouco mais de segurança como pedestre no interior de algumas 

quadras, o que uma das depoentes definiu como “miolo de quadra”, a parte mais 
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movimentada e diversificada das quadras, pela quantidade de pessoas presentes nos 

bares e pequenos comércios, que poderão reagir na defesa delas, caso algo de ruim 

aconteça. 

Palmas possui um desenho urbano que não prioriza a escala do pedestre, com a 
maior parte dos deslocamentos feita por transporte sobre pneus, imensas 
distâncias, ausência de pessoas nas ruas, espaços de permanência e 
contemplação escassos e precarizados, até a falta de identificação e consequente 
apropriação desses espaços e sua história.” (CARVALHO; PEREIRA; SANTOS, 
2018, p). 

Um dos relatos dizia: “não me sinto segura em lugar nem um”, logo, o direito de ir e vir 

está sempre atrelado às pautas femininas, pois ter liberdade não significa 

necessariamente estar segura para exercê-la. Muitas mulheres não são privadas de sair, 

mas andam com medo nas ruas.   

Não me sinto segura para andar sozinha em nenhuma região da cidade (algumas 
menos que outras). Já fui assaltada em um local que não esperava que isso 
ocorresse. Estamos expostas em todos os locais. (Depoimento 04, moradora da 
Quadra 305 Sul, 21 anos). 

Além do medo constante, ainda há muitos lotes desocupados e descaso com a limpeza 

urbana. Como já citado, o terreno baldio é quase sempre o local de destino para onde os 

agressores levam suas vítimas, se esses lotes fossem mantidos limpos, facilitaria a 

visibilidade e muitos casos de violência poderiam ser evitados. 

Em todas as regiões existe uma deficiência em iluminação pública, fiscalização e 
possuem muitas áreas desertas com vegetação alta. (Depoimento 08, Setor 
Taquaralto, 21 anos). 

A cidade é repleta de pontos de ônibus que se situam em locais ermos, mal iluminados e 

com pouca circulação de pessoas (justamente por esses fatores), há pontos de ônibus 

próximos a muros residenciais, que configuraram uma barreira visual. (Figura 7) 

 

 Figura 7: Ponto de ônibus da Quadra 612 Sul. Fonte: GPAC (2018) 
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O bairro Taquaralto é uma região segregada, localizado ao sul da cidade, o que faz com 

que seja constantemente negligenciado pelos gestores, com problemas de falta de 

infraestrutura urbana básica. (Figura 8)  

 

Figura 8: Setor Taquaralto (Região Sul de Palmas) Foto: Mylena Matielly (2018) 

Essa é uma situação que se repete em diferentes partes da cidade, pontos de ônibus que 

se localizam em locais ermos, com pouca circulação de pessoas e mal iluminados. Os 

postes de iluminação pública, que realmente funcionam, ficam distantes dos pontos de 

ônibus; próximos a muros residenciais, que se transformam em barreiras para os 

mesmos, dificultando o monitoramento natural do local. Frequentemente ladrões pulam os 

muros e fazem de esconderijo os galpões presentes nessa região.  

O vicio no automóvel desestimula as pessoas a usarem as ruas, o que causa o 

esvaziamento dos espaços públicos, como praças e ruas. E quanto menos pessoas nas 

ruas, menor é a sensação de segurança. Ruas populosas são consideradas seguras. 

Então, além de ruas cheias, as pessoas devem se conscientizar sobre o que acontece 

nela. (JACOBS, 2000, p.35) 

 
Figura 9: Calçada de entorno da Quadra 1001 Sul. Fonte: GPAC (2018) 
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As narrativas trazem muitas afirmações que podemos simbolicamente resumir no  

Depoimento 10 (moradora da Quadra 1104 Sul, de 23 anos,): “Palmas é uma cidade 

deserta de pedestres”. Há relatos de mulheres que utilizavam o transporte público por 

muitos anos e posteriormente adquiriram um automóvel, como destaca a Depoente 11 (de 

20 anos e moradora da Quadra 308 Sul):  

Hoje em dia eu me sinto um pouco mais segura por ter um carro. Entretanto andei 
de ônibus diariamente aqui em Palmas durante 6 anos e eu sempre tinha muito 
medo, dentro dos ônibus, ao descer nas paradas, na estação. Em frente a minha 
casa tem uma área verde do Cesamar e eu sempre descia do ônibus e ia correndo 
pra casa. E já me aconteceu de ser importunada por funcionários públicos e ter 
que correr pra casa por medo deles. 

O policiamento tem papel muito importante nessa relação, pois sua presença contribui 

com sensação de segurança. Mas além da existência dele, existe a necessidade de um 

aprimoramento da força policial, para que os assuntos referentes a violência contra a 

mulher tenham o tratamento mais adequado, já que em Palmas existe apenas a delegacia 

de violência doméstica. Veja o Depoimento 14 (moradora da Quadra 906 Sul, de 21 

anos): 

Ando geralmente na minha quadra, que é bastante movimentada e tem uma praça 
central onde tem pessoas fazendo caminhada ou esportes e tem também um 
posto de polícia e na estação onde tem bastante gente, mas mesmo assim a noite 
voltando pra casa fico com um pouco de medo, já que nunca estamos 
completamente seguras. 

Os locais distantes da cidade são ainda mais descuidados, onde existe a necessidade de 

um olhar mais atento das políticas públicas, pois a população mais pobre é a que 

geralmente reside nestes locais e o meio de transporte mais utilizado é o público. Falta 

segurança no deslocamento da casa ao ponto de ônibus, que muitas vezes não tem 

infraestrutura, resumindo-se a uma placa de sinalização ou às vezes nem mesmo ela.  

O meu setor por ser novo as coisas são um pouco distantes. Uma ida ao posto de 
saúde, ao supermercado, a igreja, tudo traz riscos aqui pra nós. Já ocorreram 
diversos assaltos, acidentes, estupros. Por sermos mulheres somos os alvos 
principais de bandidos. Não me sinto bem em sair à noite com meus filhos pois o 
ponto de ônibus mais próximo fica a umas 2 quadras de casa. O percurso é cheio 
de mato e não tem iluminação nenhuma! (Depoimento 16, Setor Janaína, 21 anos)  

O Depoimento 18 (moradora da Quadra 604 Sul, 23 anos) nega abertamente o espaço 

público, afirmando sentir-se segura apenas dentro de edificações: “sempre que ando ao 

ar livre tenho a sensação de não estar segura. Não mexo no celular nem nada. Só fico 

tranquila quando estou dentro de algum estabelecimento ou órgão, ou quando estou perto 

de outras pessoas.” 

A falta de iluminação pública, os lotes vazios e a ausência de pedestres nas ruas são os 

campeões causadores de insegurança nas mulheres e mais uma vez o carro se torna um 

refúgio, muitas vezes visto como única solução. O Depoimento 20 (Quadra 106 Sul, 26 

anos) afirma que “não há policiamento nas ruas; vários lotes baldios; falta de iluminação 
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pública; grandes distâncias entre as regiões / quadras; pontos de ônibus abandonados e 

sem iluminação; aumento do número de assaltos, violência sexual e feminicídio.” 

Como o uso do automóvel não é uma realidade para todas as pessoas, outras soluções 

são apontadas pelos governantes para tentar minimizar a violência que ocorre dentro do 

transporte público, mas que são ineficazes, segregadoras e não resolvem o problema.  

Em Palmas, entrou em circulação em 2015 um ônibus cor de rosa, preferencial para as 

mulheres, como uma estratégia de “marketing político”, homenageando o Dia 

Internacional da Mulher, intitulado “Palmas e suas Lindas”, que rodaram por poucos 

meses.  

Essa iniciativa foi inspirada nos vagões exclusivos dos metrôs de grandes capitais 

brasileiras, como os exemplos de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília e a 

ineficácia deste tipo de política já foi comprovada, como citado no trecho que segue: 

[...] o vagão feminino promove a segregação, pois a capacidade empática é 
diminuída, tornando-se assim, cada vez mais difícil enxergar as mulheres como 
indivíduos similares aos homens, o que resulta em prejuízos nas esferas sociais e 
profissionais. (FERREIRA, K; SILVA, G, P. 8).  

De nada adiantam políticas públicas que promovam segregação, elas não sanam o 

verdadeiro problema, apenas o isolam. A segurança da mulher tem que ser integrada com 

todas as pessoas e seu acesso ao transporte público.  

A relação entre as cidades e mulheres envolve aspectos históricos e culturais intrínsecos 

com a morfologia das palavras, admitindo-se uma relação muito mais íntima e sensível. 

Risério afirma que é preciso que as cidades: 

se façam cada vez mais nitidamente alegres, carinhosas e acolhedoras ao estar e 
andar – das mulheres, especialmente – em seus territórios mais públicos, pouco 
importa se em dias fechados de temporal ou se sob as mais claras nuvens no 
forro azul de um céu de verão.” (RISÉRIO, 2015, P.63). 

A necessidade de inclusão das mulheres nos projetos urbanísticos é notória, sendo que 

apenas elas realmente compreendem o que é ser uma mulher e de como se sentem em 

uma cidade planejada por e para homens motorizados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os espaços públicos muitas vezes são vistos pelas mulheres como espaços de 

constrangimento, pois como não são pensados para atender esta demanda populacional, 

se tornam locais de possíveis ataques, sendo a mulher restringida a horários e locais 

específicos, o que torna sua vida mais complicada, já que dentre todas as tarefas diárias 

das casas, ainda cabe à elas as funções de trabalhar, ir ao supermercado e farmácias, 

buscar e levar os filhos para a escola, dentre outros.  
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As barreiras que impedem as mulheres de interagir no espaço público não são vistas por 

pessoas que não os utilizam e tampouco por pessoas que não são vulneráveis a violência 

da forma como as mulheres são.  

Isso tudo nos ajuda a contextualizar os casos apresentados e nos leva ao questionamento 

de como uma cidade de apenas 29 anos e planejada pode ser tão ofensiva para as 

mulheres. É necessário se ater às necessidades das mulheres, crianças, idosos, 

deficientes, que são os que mais sofrem com toda essa negligência, ficando sujeitas à 

violência, até mesmo em locais centrais da cidade.  

O debate sobre gênero e urbanismo, nos coloca em um momento político propício de uma 

revisão crítica acerca deste modelo de planejamento urbano tecnocrático e meramente 

operacional, que considere a diversidade e a escala humana na produção do espaço 

urbano. Quem sabe, desta forma, os conceitos de sustentabilidade e direito à cidade 

façam mais sentido nos discursos dos gestores, falando mais dos espaços praticados de 

igualdade, do que dos espaços de exclusão das cidades projetadas em pranchetas, que 

desprezaram a mistura e a diversidade. As cidades cada vez mais devem ser pensadas 

para as pessoas. 
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RESUMO: 

A zona portuária do Rio de Janeiro passou por muitas transformações urbanas nos últimos anos. 
O objetivo deste artigo é buscar compreender as faces da representação e da (in)visibilidade da 
mulher durante o processo de implementação da Operação Urbana Consorciada Porto Maravilha. 
O critério adotado é interpretar a presença da mulher a partir do discurso oficial. A metodologia de 
trabalho consiste na pesquisa do termo mulher no website oficial da Companhia de 
Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro/CDURP, conselho gestor do Porto 
Maravilha. A análise quantitativa e qualitativa do conteúdo encontrado dá um panorama da 
representação do papel da mulher, especialmente a mulher negra e pobre. 
 

PALAVRAS-CHAVE: mulher negra; representação; representatividade; participação; projeto 

urbano.  
 

ABSTRACT: 
The port area of Rio de Janeiro has undergone many urban transformations in recent years. The 
objective of this article is to understand the faces of women 's representation and (in) visibility 
during the implementation process of the Porto Maravilha Consortium. The criterion adopted is to 
interpret the presence of the woman from the official discourse. The methodology of work consists 
of the research of the term woman on the official website of the Urban Development Company of 
the Region of Porto do Rio de Janeiro / CDURP, Porto Maravilha managing council. The 
quantitative and qualitative analysis of the content found gives an overview of the representation of 
the role of women, especially the black and poor women. 
 

KEYWORDS: black woman; representation; representativeness; participation; urban design. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A década de 1980 trouxe consigo um processo de redemocratização sociopolítica onde o 

Estado e os governos locais foram forçados a revisar seus sistemas de planejamento, no 

sentido de buscar uma gestão democrática da cidade. Espaços participativos foram 
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criados especialmente a partir da Constituição Federal49 que, dentre outros, incluiu os 

capítulos de reforma urbana. Os esforços do Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257, de 

10/07/2001 buscaram tornar as cidades mais inclusivas definindo instrumentos 

importantes como os órgãos colegiados de política urbana nos três níveis de governo, as 

audiências e referendos públicos, a iniciativa popular para planos e projetos, e o acesso à 

informação50. 

Em todo país, destaca-se a trajetória de experiências participativas de Porto Alegre que 

lançou em 1989 seu orçamento participativo/OP e em 2001 seu Plano Diretor, antes 

mesmo de cair em exigência pelo Estatuto da Cidade. No OP de Porto Alegre a atuação  

coletiva alcançou “relativa paridade entre mulheres e homens nas assembleias 

comunitárias” (FEDOZZI; MARTINS, 2015, p. 196) possibilitando o acompanhamento 

feminino das várias etapas do processo, não somente na discussão da vertente 

orçamentária mas também nas formas de deliberação pública até o momento de 

prestação de contas, ampliando o envolvimento social na escala da cidade. 

Entretanto, essa relativa igualdade da participação feminina, inclusive nas 
Associações de Moradores (AMs), não se refletia nas instâncias representativas 
do processo, o Conselho do OP (COP) e os Fóruns de Delegados Regionais e 
Temáticos. Nesses espaços de maior poder, os homens continuavam sendo 
maioria. A partir de 1998, contudo, as mulheres reverteram essa situação. Em 
2005, tornaram-se maioria entre os participantes em geral (52,8%), entre os que já 
foram conselheiros (53,5%) e delegados (52,4%), configurando representatividade 
semelhante à presença feminina na população da cidade (PED/FEE, 2009) 
(FEDOZZI;  MARTINS, 2015, p. 196). 

                                                           
49 

 Somam-se aos marcos normativos também a criação do Fórum Nacional de Reforma Urbana 
(1987) e do Ministério das Cidades (2003), a instituição de Conselhos de Políticas Públicas ou de Direitos, a 
ascensão ao poder de partidos de esquerda e a consolidação de movimentos sociais comunitários. A 
propósito, destaca-se o perfil predominantemente masculino da composição dos Conselhos de Políticas 
Públicas que consiste em 63% de homens e 37% de mulheres. No contexto dos direitos humanos que 
incidem especialmente sobre as mulheres, sublinha-se que o Brasil é signatário da Convenção sobre 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (1979). Sobre a participação feminina 

nos Conselhos de Políticas Públicas, vide: IPEA. ALENCAR, Joana; et al. Conselhos Nacionais. Perfil 
e atuação dos conselhos. Relatório de Pesquisa. Brasília: IPEA, 2013. p. 19. Disponível em: 

http://www.ipea.gov.br/participacao/images/pdfs/relatoriofinal_perfil_conselhosnacionais.pdf Acesso: 
04/10/2018  

50  Cf. Lei nº 10.257/01, CAPÍTULO IV. DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DA CIDADE, arts. 43, 44 e 45: 

 Art. 43. Para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, entre outros, os 
seguintes instrumentos: I – órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e municipal; 
II – debates, audiências e consultas públicas; III – conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos 
níveis nacional, estadual e municipal; IV – iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e 
projetos de desenvolvimento urbano; V – (VETADO) Art. 44. No âmbito municipal, a gestão orçamentária 
participativa de que trata a alínea f do inciso III do art. 4o desta Lei incluirá a realização de debates, 
audiências e consultas públicas sobre as propostas do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e 
do orçamento anual, como condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara Municipal. Art. 45. Os 
organismos gestores das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas incluirão obrigatória e significativa 
participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade, de 
modo a garantir o controle direto de suas atividades e o pleno exercício da cidadania. 
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Os espaços democráticos da década de 1980, em especial o orçamento participativo, 

permitiram avançar nas questões como o controle do desenvolvimento, gestão de 

responsabilidades e melhorar a qualidade de vida e o desenho da cidade pavimentando 

caminhos na direção de cidades mais justas. O período marcou também, portanto, o 

processo histórico de participação e representação das mulheres nas questões urbanas. 

Com o passar do tempo o orçamento participativo aumentou em importância na cidade de 

Porto Alegre, ampliou o número de participantes e os problemas que antes eram simples 

e localizados passaram a compor programas culturais e políticas municipais. 

Entretanto, o regime urbano favorável ao capital imobiliário que provoca o processo de 

mercantilização da cidade capturou e corrompeu o sistema do orçamento participativo no 

intuito de forjar uma nova imagem em busca de investidores e de capital internacional. 

Juntamente à ampliação do sistema do OP que pulverizou problemáticas e permitiu a 

articulação de interesses coletivos específicos de grupos de pertencimento, o uso 

instrumental e não transparente do conhecimento das “regras do jogo” são fatores que 

indicam a descrença nos representantes e o esvaziamento do sentido participativo e o 

enfraquecimento da sua eficácia social. Soma-se a isso a alteração no perfil dos 

participantes, e ainda a possibilidade de reeleição dos conselheiros que denota poder e 

status ao cargo, fenômenos que indicam a elitização política do sistema do OP, 

contrariando o ideário crítico aos “vícios da democracia representativa” (FEDOZZI; 

MARTINS, 2015, p.184). 

Neste contexto de avanços e retrocessos da criação e do esvaziamento de espaços 

participativos democráticos pretende-se entender, a partir do discurso “oficial”, como 

figura a participação da mulher nos sistemas de planejamento e gestão urbanos, mais 

especificamente como ocorre o acompanhamento feminino de importantes intervenções 

urbanas como a que aconteceu no Porto Maravilha do Rio de Janeiro. Para tal, foi 

definida uma dimensão da problemática da participação e representação feminina que 

consiste na análise do discurso veiculado no website da Companhia de Desenvolvimento 

Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro/CDURP, órgão responsável pela gestão do 

projeto.  

O presente artigo está estruturado com uma parte introdutória que contempla uma rápida 

discussão sobre avanços democráticos e participativos constituídos a partir dos anos 80 

do século XX; em seguida é apresentada a Operação Urbana Consorciada Porto 

Maravilha a fim de esclarecer a extensão das intervenções urbanas realizadas; e na 

sequência são sistematizadas as análises do levantamento do termo mulher pelo discurso 

oficial dos gestores. 

A OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA PORTO MARAVILHA 

A zona portuária carioca modificada pelo Plano de Revitalização e Reestruturação da 

Zona Portuária/Projeto Porto Maravilha de 2009 consolidou a política do uso e exploração 
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privada de solo urbano público para atender a uma visão de empreendedorismo 

fundamentada no desequilíbrio das relações de parceria público privada. 

Constituem o arcabouço jurídico além da Parceria Público-Privada/PPP, a Operação 

Urbana Consorciada/OUC e o Certificado de Potencial Adicional Construtivo/CEPAC, 

instrumentos cuja articulação é prevista pelo Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257, de 

10/07/2001. A OUC constituiu a base jurídica do Projeto Porto Maravilha conforme a Lei 

Complementar nº 10151, de 23/11/2009, permitindo delimitar geograficamente uma área 

apropriando-se de um caráter de excepcionalidade e criando regras próprias. A área em 

questão é delimitada pelos bairros Santo Cristo, Gamboa e Saúde, e imediações de São 

Cristóvão, Centro e Cidade Nova, compreendendo aproximadamente cinco milhões de 

metros quadrados. 

A PPP tem sido repetidamente utilizada em intervenções urbanísticas de grande porte por 

representar uma forma de captação de recursos quando estes são insuficientes dentro 

das administrações municipais. O Programa Municipal de Parcerias Público-

Privadas/PROPAR-Rio foi estabelecido pela Lei Complementar nº 105, de 22/12/2009, 

que define PPP como “o contrato administrativo de concessão na modalidade patrocinada 

ou administrativa”52. As PPPs favorecem a ocupação e a valorização imobiliária e 

influenciam diretamente no êxito de uma OU que, conforme Maleronka (2010, p. 68), “[o 

êxito da OUC] está condicionado à adesão imediata dos parceiros privados”. Como 

resultado da nova lógica da relação entre o Estado e o mercado, é evidente que o espaço 

urbano produzido se dá para gerar sua própria valorização. 

A possibilidade de cobrança de outorga para a construção acima do índice de 

aproveitamento básico via emissão de CEPACs consiste em um grande atrativo para a 

adesão da iniciativa privada. Esses títulos devem ser utilizados na própria área para o 

pagamento da construção que supere os padrões estabelecidos no Plano Diretor, até o 

limite fixado pela lei que cria a OUC correspondente. Neste contexto, é importante 

salientar que a transferência de titularidade de 70% das terras que configuram a área do 

Porto Maravilha, da União para o Município, compôs o quadro que possibilitaria a ampla 

aplicação desse instrumento. 

                                                           
51  Disponível em: 

 <http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/b39b
005f9fdbe3d8032577220075c7d5?OpenDocument> 

52  A mesma lei estabelece a criação de um Conselho Gestor do PROPAR-Rio (CGP) ao qual cabe, 
dentre outros, elaborar o Plano Municipal anual de PPPs – que exporá os objetivos, as áreas, os serviços 
prioritários e definirá as ações de governo; aprovar projetos de PPPs, editais, contratos; autorizar a abertura 
de procedimento licitatório e propor procedimentos para contratação de PPP. Tal lei também institui as 
condições para a inclusão de projetos no Plano Municipal de Parcerias Públicas, para o estabelecimento 
dos contratos de PPP, da contraprestação e das obrigações da Administração Pública. Cf. Lei nº 105/09, 
art. 3º; art. 7º, I, II e VI; art. 8º.  Disponível em: 

  <http://www.portomaravilha.com.br/conteudo/legislacao/2010/05/LC102_-_23112009_-
_CDURP.pdf> 
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Contudo, destaca-se que a adesão ao projeto foi irrisória já que o potencial adicional 

construtivo efetivamente consumido figurou apenas em 8% dos cinco milhões de metros 

quadrados previstos, conforme planilha estoque de 2016 divulgada na página do 

projeto53. As justificativas para o resultado ordinário residem especialmente na falta de 

liquidez ocasionada pelos sucessivos aumentos do preço dos CEPACs que triplicou no 

período de 2011 a 2016, e na consequente incompatibilidade com outros índices do 

mercado como o Índice de Preços do Consumidor Amplo/IPCA e o FIPEZAP54 (FGV 

DAPP, p.46). 

Os investimentos totais saltaram rapidamente dos iniciais R$ 3 bilhões para a marca de 

R$ 8 bilhões, sendo R$ 400 milhões administrados pela Companhia de Desenvolvimento 

Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro/CDURP e R$ 7,6 bilhões por contratos de 

PPP55. A CDURP foi instituída pela Lei Complementar nº 10256, de 23/11/2009, com a 

responsabilidade de implementar e gerir as concessões de obras e serviços públicos na 

região, além de administrar os recursos patrimoniais e financeiros referentes ao projeto. 

Em 2011, a CDURP transferiu a administração dos ativos para a Caixa Econômica 

Federal/CEF que criou o Fundo de Investimento Imobiliário Porto Maravilha/FIIPM a partir 

dos recursos do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço/FGTS. Neste cenário é 

fundamental sublinhar que os recursos provenientes da venda do potencial construtivo 

adicional não resultaram de investimentos privados como anunciou a Prefeitura Municipal 

do Rio de Janeiro/PCRJ57, mas de investimentos públicos oriundos do FGTS/CEF. O 

leilão dos CEPACs foi realizado em outubro de 2012 e a constante e excessiva 

                                                           
53  Vide: Planilha estoque. Disponível em: http://portomaravilha.com.br/estoque Acesso: 18/09/2018 

54  O índice FIPEZAP é fruto de uma parceria entre a Fipe (Fundação Índice de Pesquisa Econômica) 
e o portal ZAP, de anúncio de imóveis, e faz um acompanhamento sistematizado da evolução dos preços 
do mercado imobiliário brasileiro. Vide: FGV DAPP. O Rio em perspectiva Um diagnóstico de escolhas 
públicas. 2017. Disponível em: http://dapp.fgv.br/o-rio-em-perspectiva-um-diagnostico-de-escolhas-publicas/ 
Acesso:  05/10/2018. 

55  De onde vem o dinheiro do Porto Maravilha? Reportagem de 28/07/2015. Disponível em: 
http://portomaravilha.com.br/noticiasdetalhe/3663. Acesso: 30/05/2018. 

56  A CDURP é uma empresa de economia mista à qual cabe a articulação entre os demais órgãos 
públicos e privados e a Concessionária Porto Novo – que executa obras e serviços na Área de Especial 
Interesse Urbanístico (AEIU) da Região do Porto do Rio. Conforme Art. 3º da Lei Complementar nº 102/09: 
§ 1º Poderão participar do capital da CDURP a União, o Estado do Rio de Janeiro, bem como entidades da 
Administração Direta e Indireta da União, do Estado do Rio de Janeiro e do Município, ou ainda investidores 
privados, desde que o Município mantenha, no mínimo, a titularidade direta da maioria das ações com 
direito a voto, observado o disposto no § 2º deste artigo. § 2º A CDURP poderá assumir a forma de 
companhia aberta, com valores mobiliários admitidos à negociação em bolsa ou mercado de balcão, desde 
que resguardado ao Município direito de veto em determinadas matérias relevantes de competência do 
Conselho de Administração ou da Assembleia Geral. Documento disponível em: 

  <http://www.portomaravilha.com.br/conteudo/legislacao/2010/05/LC102_-_23112009_-
_CDURP.pdf> 

57  Na apresentação do Projeto Porto Maravilha consta o objetivo geral correspondente à “revitalização 
completa da região, a ser financiada na fase 1 com recursos públicos e, na fase 2, com recursos privados 
oriundos de uma Operação Urbana Consorciada” (PCRJ, 2009, p. 16). Documento divulgado no website da 
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, atualmente indisponível. Acervo pessoal da autora. 
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valorização dos certificados obrigou à própria CDURP a reaquisição dos títulos por 

valores igualmente triplicados a fim de gerar liquidez para o fundo e, portanto, recursos 

para as obras. 

Um agravante é o fato de que o mercado de prédios comerciais no Rio de Janeiro tem 

desacelerado, após anos de forte crescimento (AGUIAR; CUSTÓDIO, 2018, p. 17). No 

primeiro trimestre de 2013, o índice de ocupação nesse mercado teve o seu maior 

declínio em quase uma década de acordo com a CBRE Group Inc.7. Soma-se a isso o 

fato da aplicação de CEPACs ser preferencialmente vinculada ao uso comercial, pois, 

aspirava atrair grandes empresas de tecnologia e inovação, modernizar e incrementar a 

atividade portuária de carga e de turismo marítimo e gerar impostos na ordem de R$ 200 

milhões. Assim, apesar dessas áreas constituírem-se em locais nobres, com possibilidade 

de uma grande valorização com a requalificação do espaço, os investidores não têm 

buscado essa fatia do mercado. 

Em suma, a engenharia financeira do Porto Maravilha vem apresentando indícios de 

problemas estruturais e não alcançou as metas de desenvolvimento de potencial 

construtivo que, segundo seu discurso devido à escassez de recursos públicos, 

viabilizariam as obras. Dentre estas, destaca-se a recuperação de um milhão de metros 

quadrados de infraestrutura urbana, do sistema de transportes e do meio ambiente da 

região, a preservação e melhoria do meio ambiente com arborização de calçadas, novas 

praças e parques, e limpeza do Canal do Mangue.  

O projeto propunha ainda melhorar as condições habitacionais da população recuperando 

imóveis contemplados e licenciados pelo Programa Novas Alternativas/PNA, o que não 

ocorreu. A proposta pretendia atrair novos moradores para a região, número que 

cresceria de 20 mil para 100 mil habitantes, com uma população com poder aquisitivo 

suficiente para consumir o espaço urbano reelaborado. Desde o princípio, não se tratava 

de estimular a oferta de habitações de interesse social. 

Se as obras de maior interesse coletivo e social escorregaram no fracasso da engenharia 

financeira do projeto, a região movimentou um polo turístico com a recuperação de parte 

do patrimônio histórico e cultural já existente e a implantação de equipamentos culturais e 

de entretenimento. Os projetos arquitetônicos anunciados consistiam em obras âncoras 

como a nova sede do Banco Central, alvo de um projeto de lei complementar exclusivo 

(Projeto de Lei Complementar Nº 47/2011); os equipamentos culturais AquaRio, Museu 

de Arte do Rio construído onde seria a Pinacoteca do Rio, e Museu do Amanhã 

construído no Píer Mauá; a recuperação do Edifício A Noite e o restauro da Igreja São 

Francisco da Prainha; a Escola de Restauração Carioca e a Escola do Audiovisual 

Carioca (previstas nos dois galpões que pertenciam à Rede Ferroviária Federal, onde 

atualmente funciona a Vila Olímpica da Gamboa); o novo prédio da Polícia Federal; a 

estação do Metrô Cidade Nova e a UPP do Morro da Providência e um estacionamento 

subterrâneo, além da reurbanização do Bairro da Saúde e do Morro da Conceição (PCRJ, 

2009, p. 18 e 19). 
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A presença da sociedade nos espaços participativos promovidos pelo Projeto Porto 

Maravilha se explicita em algumas reuniões realizadas, por exemplo, na Associação 

Comercial do Rio de Janeiro e na Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro 

(FIRJAN) com a participação do Conselho Municipal de Política Urbana (COMPUR). Nas 

ocasiões constatou-se a ausência de informação e envolvimento da comunidade na 

discussão dos projetos e na aprovação das leis (homologadas em 2009, em um prazo 

relativamente curto) que criam instrumentos evasivos de operação urbana (OU). Esses 

procedimentos são frequentemente realizados de maneira ilegítima, pois a previsão da 

realização de audiências públicas está na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público 

(MP).  Pôde-se constatar ainda que nem mesmo com relação às remoções e 

assentamentos as comunidades são advertidas, pois, essa foi uma das reclamações 

constantes na Reunião Pública realizada na sede do Ministério Público da União (MPU), 

em maio de 2013 (AGUIAR, 2014, p. 146). 

Apesar de constatadas convocações para audiências públicas, debates públicos e 

convites para seminários como o Seminário de Revisão do Plano Diretor do Rio 

promovido pela Comissão Especial de Revisão do Plano Diretor, pode-se dizer pela 

leitura das atas dos encontros que não foi discutida nem preliminarmente a aplicação do 

instrumento de OUC Porto Maravilha, embora já tivesse incluída no Plano Diretor do 

Município, Lei Complementar n.º 111/201158, a normativa que estabelece os coeficientes 

de aproveitamento de terreno para a aplicação da outorga onerosa do direito de construir 

na AEIU do Porto do Rio de Janeiro59 (idem, p. 204). 

Do exposto, foi possível apurar, portanto: 

que as intervenções urbanas analisadas, do modo como vem sendo aplicadas, 
restringem as possibilidades de participação democrática, uma vez que os 
diálogos sociais se estabelecem de forma apenas a cumprir um protocolo e não 
efetivamente a estabelecer debates e discussões para que sejam tomadas 
decisões de acordo com os interesses coletivos (AGUIAR, 2014, p. 302). 

 

A MULHER NO PORTO MARAVILHA 

Ao realizar busca do termo mulher no website do Projeto Porto Maravilha no dia 05 de 

outubro de 2018, os resultados encontrados e mesmo os ausentes permitiram estabelecer 

relevantes considerações. Serão destacados a seguir as questões mais relevantes da 

pesquisa: alguns pontos reforçam os papéis pré concebidos para a mulher em sociedade; 

                                                           
58  Disponível em: 
 <http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/a99e317a9cfec383032568620071f5d2/c
dd6a33fa14df524832578300076df48?OpenDocument> 
59  As atas estão à disposição no website da Câmara dos Vereadores, Disponível em: 
<http://www.camara.rj.gov.br/controle.php?m1=legislacao&m2=plandircid&url=http://www.camara.rj.gov
.br/planodiretor/indexplano.php> Acesso em: 05/02/13. 
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outros manifestam diferentes representações da mulher de acordo com a classe à que 

pertence. 

No total, são 95 (noventa e cinco) entradas de arquivos em sessões dedicadas a Eventos 

ou Notícias, e que possuem o termo no título ou no corpo do texto. O resultado mais 

significativo dessas análises consiste no fato de haver apenas 1 (uma) notícia que 

considera questões relativas às especificidades das mulheres em propostas de políticas 

urbanas junto ao Projeto Porto Maravilha. 

Trata-se de divulgar a recepção pelo Prefeito Eduardo Paes de um documento elaborado 

com ampla participação popular que “propõe programas de moradia inéditos, como 

Locação Social, equipamentos urbanos para acompanhar crescimento populacional e 

regularização fundiária na região central da cidade com prioridade para atuais 

moradores”60. Tinha como princípios e diretrizes: a) consolidar a estratégia de 

adensamento populacional do Porto Maravilha; b) priorizar população de baixa renda 

residente na Região Portuária; c) garantir que empreendimentos de Habitação de 

Interesse Social (HIS) sejam de pequeno e médio porte, respeitando características e 

dinâmica local; d) atuar de forma integrada e complementar aos governos estadual e 

federal na promoção de ações para demandas habitacionais da área de intervenção 

(PHIS-PORTO, 2015, p. 4). 

O processo de elaboração do Plano de Habitação de Interesse Social/PHIS considerou 

demandas específicas como o “significativo número de famílias chefiadas por mulheres, 

população portadora de necessidades especiais e idosos”61. O Plano previa a construção 

de 10 mil unidades habitacionais em até 10 anos, com programa de locação social para 

1500 unidades residenciais e 250 unidades comerciais para negócios populares e 

tradicionais. Dentre as metas também estavam a regularização de quatro favelas da 

região, melhorias habitacionais de pelo menos 2500 imóveis de moradores de baixa renda 

e construção de equipamentos comunitários e de inclusão socioparticipativa (PCRJ, 2009, 

p. 6). 

As críticas ao PHIS incidem sob o argumento de que o levantamento “ignora a presença 

de cerca de mil pessoas que vivem nos cortiços da região, segundo o projeto Prata Preta, 

pesquisa do Observatório das Metrópoles e da Central de Movimentos Populares62. 

Contudo, ainda que elaborado tardiamente, o PHIS representa um passo adiante em meio 

aos resultados da OUC e precisa ser revisto para poder ser implementado. 

                                                           
60  Notícia PREFEITO EDUARDO PAES RECEBE PLANO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 
DO PORTO, de 02/10/2015. Disponível em: http://portomaravilha.com.br/noticiasdetalhe/4308 Acesso 
05/10/2018. 

61  Notícia PREFEITO EDUARDO PAES RECEBE PLANO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 
DO PORTO, de 02/10/2015. Disponível em: http://portomaravilha.com.br/noticiasdetalhe/4308 Acesso 
05/10/2018. 

62  AGÊNCIA PÚBLICA. A outra história do Porto Maravilha, de 09/08/2016. Disponível em: 
https://apublica.org/2016/08/a-outra-historia-do-porto-maravilha/ Acesso 05/10/2018. 
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A notícia reforça o que constatou Tavares (2015, p. 141) sobre o fato  

[…] de que grande parte dos relatos ligados à problemática dos megaeventos no 
país, quando se preocupam em evidenciar as mulheres, há uma tendência de 
enquadrá-las como mães, que têm o seu direito à moradia violado, principalmente 
devido às remoções forçadas. Há um discurso ainda muito presente que reforça a 
naturalização do papel social das mulheres vinculadas à reprodução e ao cuidado 
com a família. Percebemos que essas mulheres que não se enquadram nesse 
padrão sofrem de forma ainda mais violenta os impactos desse processo. 

Seguindo a análise da pesquisa, os títulos que contêm o termo mulher são: 1) "NOTÍCIA – 

05/03/2018 DIA INTERNACIONAL DA MULHER: MUSEU DO AMANHÃ PROMOVE 

SEMANA COM ATIVIDADES TEMÁTICAS"63; 2) "EVENTOS 04/11/17 - MAR À TONA: 

MULHERES NA PRODUÇÃO DA DEMOCRACIA CULTURAL"64; 3) "NOTÍCIA – 

22/06/2017 ARQUEÓLOGOS APRESENTAM ESQUELETO DE MULHER 

ENCONTRADO NO INSTITUTO DOS PRETOS NOVOS"65; 4) "NOTÍCIA – 20/06/2017 

PREFEITO INAUGURA MAIOR GRAFITE DO MUNDO FEITO POR UMA MULHER"66; 5) 

"NOTÍCIA – 08/03/2016 HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER"67; 6) 

"NOTÍCIA – 08/03/2015 FELIZ DIA INTERNACIONAL DA MULHER"68; 7) "NOTÍCIA – 

12/03/2014 MULHERES DO PORTO"69; 8) "NOTÍCIA – 07/03/2014 MULHERES DO 

PORTO"70 (sendo que os dois últimos títulos dizem respeito a um vídeo produzido em 

homenagem pelo dia internacional da mulher). 

Ainda que se considerem duas vezes as entradas que se refiram ao mesmo fato, os 

arquivos com o termo mulher no título configuram 8,4% das publicações do website. Dos 

8 (oito) títulos, 5 (cinco) são sobre o dia internacional da mulher, nos anos de 2014, 2015, 

2016 e 2018 (incluindo as duas vezes do título “Mulheres do Porto”); 1 (um) título anuncia 

o esqueleto de uma mulher encontrado nas escavações do Instituto de Pesquisa e 

Memória Pretos Novos/IPN; 1 (um) ressalta o maior grafite do mundo feito por mulher; 1 

                                                           
63  Notícia DIA INTERNACIONAL DA MULHER: MUSEU DO AMANHÃ PROMOVE SEMANA COM 
ATIVIDADES TEMÁTICAS, de 05/03/2018. Disponível em: 
http://portomaravilha.com.br/noticiasdetalhe/4810 Acesso 05/10/2018. 

64  Evento MAR À TONA: MULHERES NA PRODUÇÃO DA DEMOCRACIA CULTURAL, de 
04/11/2017. Disponível em: http://portomaravilha.com.br/eventosdetalhe/cod/959 Acesso 05/10/2018. 

65  Notícia ARQUEÓLOGOS APRESENTAM ESQUELETO DE MULHER ENCONTRADO NO 
INSTITUTO DOS PRETOS NOVOS, de 22/06/2017. Disponível em: 
http://portomaravilha.com.br/noticiasdetalhe/4713 Acesso 05/10/2018. 

66  Notícia PREFEITO INAUGURA MAIOR GRAFITE DO MUNDO FEITO POR UMA MULHER, de 
20/06/2017. Disponível em: http://portomaravilha.com.br/noticiasdetalhe/4712 Acesso 05/10/2018. 

67  Notícia HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, de 08/03/2016. Disponível em: 
http://portomaravilha.com.br/noticiasdetalhe/4484 Acesso 05/10/2018. 

68  Notícia FELIZ DIA INTERNACIONAL DA MULHER, de 08/03/2015. Disponível em: 
http://portomaravilha.com.br/noticiasdetalhe/3732 Acesso 05/10/2018. 

69  Notícia MULHERES DO PORTO, de 12/03/2014. Disponível em: 
http://portomaravilha.com.br/noticiasdetalhe/3896 Acesso 05/10/2018. 

70  Notícia MULHERES DO PORTO, de 07/03/2014. Disponível em: 
http://portomaravilha.com.br/noticiasdetalhe/4025 Acesso 05/10/2018. 
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(um) destaca o debate sobre o papel da mulher na produção da democracia cultural, 

evento realizado no Museu de Arte do Rio. 

Considerando-se na estrutura textual a importância das palavras que compõem o título e 

o número bastante reduzido dedicado ao termo mulher, a análise indica a invisibilidade da 

mulher no decorrer dos últimos anos já que figura em um número inexpressivo de 

entradas no website. Além disso, o termo mulher está frequentemente limitado a notícias 

e eventos da região portuária do Rio de Janeiro. 

O índice de 5,3% representa a quantidade de homens apresentando ou representando ou 

ainda falando sobre/através das mulheres, como na notícia: “Líder religioso iorubá recebe 

Medalha Tiradentes por seu esforço para melhorar a qualidade de vida das mulheres em 

seu país, dar oportunidade aos jovens e valorizar a cultura e a história da Nigéria”71. Outro 

exemplo é a exposição de trabalhos de autores masculinos que retratam mulheres com 

papéis de seda no IPN72. E ainda, homens compondo o vídeo em homenagem do dia 

internacional das mulheres de 201573. Desse modo, agravando a baixa representatividade 

da mulher, ainda registram-se situações em que o homem se coloca como sua porta-voz. 

Chamam atenção, igualmente, as notícias que expressam as desigualdades de gênero: 3 

(três) mulheres operárias trabalham na construção do Museu do Amanhã74; a presença de 

2 (duas) mulheres e 14 (quatorze) homens na Maratona Olímpica, atletas selecionados 

pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBA)75; e a pesquisa de satisfação dos 

usuários do Veículo Leve Sobre Trilhos/VLT, onde constam entrevistados 55% de homens 

e apenas 45% de mulheres. Há, ainda, 3% dos textos que divulgam a gratuidade para 

mulheres em eventos, especialmente de samba76. 

São mais constantes os anúncios de eventos como feiras de artesanatos77 e movimentos 

ecoempreendedores78 organizados por grupos de mulheres, somando 13%. O índice mais 

                                                           
71  Notícia REI DE IFÉ, LÍDER POLÍTICO E RELIGIOSO DO POVO IORUBÁ, VISITA CAIS DO 
VALONGO, de 15/06/2018. Disponível em: http://portomaravilha.com.br/noticiasdetalhe/4846 Acesso 
05/10/2018. 

72  Notícia PAPEL DE ARTISTA, de 02/07/2014. Disponível em: 
http://portomaravilha.com.br/noticiasdetalhe/3852 Acesso 05/10/2018. 

73  Notícia FELIZ DIA INTERNACIONAL DA MULHER, de 08/03/2015. Disponível em: 
http://portomaravilha.com.br/noticiasdetalhe/3732 Acesso 05/10/2018. 

74  Notícia OPERÁRIAS EM AÇÃO, de 31/07/2014. Disponível em: 
http://portomaravilha.com.br/noticiasdetalhe/3841 Acesso 05/10/2018. 

75  Notícia MARATONA PASSA POR AQUI, de 11/04/2016. Disponível em: 
http://portomaravilha.com.br/noticiasdetalhe/4510 Acesso 05/10/2018. 

76  Notícia BOTEQUIM DA CIDADE DO SAMBA VOLTA COM SHOW DE NOMES DE MONARCO E 
REINALDO, de 05/10/2015. Disponível em: http://portomaravilha.com.br/noticiasdetalhe/4341 Acesso 
05/10/2018. 

77  Notícia ARTE SALVA VIDAS, de 16/03//2017. Disponível em: 
http://portomaravilha.com.br/noticiasdetalhe/4657 Acesso 05/10/2018. 
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alto de entradas referentes à sua participação em feiras de artesanato e feiras 

sustentáveis reforça, inclusive, a relação de atividades naturais/de reciclagem e do 

trabalho manual atribuída historicamente às mulheres, sobretudo as mais pobres79.  

No que se refere à herança histórica africana, constam notas de três tipos: grupos de 

samba compostos unicamente por mulheres80, homenagens à expoentes religiosos como 

Tia Ciata81 e artísticos como Elza Soares82, achados arqueológicos de restos mortais de 

jovens, homens, mulheres e crianças83. Além das questões já mencionadas, merece 

especial atenção o destaque dado às figuras notáveis da realeza como as imperatrizes 

Leopoldina e Teresa Cristina que, segundo o website, “representam as mulheres do 

Porto”84. 

Os espaços de resistência, onde emergem cenas das mulheres negras e pobres são aqui 

destacados como nas oficinas de “confecção de Abayomis, bonecas feitas de nós em 

tecidos. Conta-se que, durante a travessia no Atlântico, rumo à América, as mulheres 

escravizadas rasgavam pedaços das barras de suas saias para fazerem bonecas para 

seus filhos.”85 Sublinha-se igualmente eventos como a “2ª edição do Valongo em 

Movimento reúne crianças, jovens e adultos para apresentar e valorizar a cultura afro-

brasileira”86; e a mostra Mãe Preta na Galeria Pretos Novos de Arte Contemporânea do 

Instituto de Pesquisa e Memória dos Pretos Novos/IPN que visa resgatar a memória da 

escravidão, maternidade e feminismo. 

A retórica do discurso elaborado pelos governos locais em associação com as mídias 

assume um papel importante dentro do circuito de promoção e validação dos atuais 

projetos de cidade pois cria a agenda sobre a qual estes últimos se legitimam. Nesta 

conjuntura, os projetos são divulgados como emblemas de uma época presente e suas 

                                                                                                                                                                                                 
78  Notícia VIRADA SUSTENTÁVEL NA PRAÇA MAUÁ, de 11//06/2017. Disponível em: 
http://portomaravilha.com.br/eventosdetalhe/cod/812 Acesso 05/10/2018. 

79  Sobre o tema da presença e o papel da mulher nos campos da Arquitetura, Urbanismo e Design, 
vide: RISÉRIO, Antonio. Mulher, Casa e Cidade. São Paulo: Editora 34, 2015. 

80  Notícia DE GRAÇA NO PORTO, de 20/03/2015. Disponível em: 
http://portomaravilha.com.br/noticiasdetalhe/3725 Acesso 05/10/2018. 

81  Notícia PALESTRA , de 17/10/2017. Disponível em: 
http://portomaravilha.com.br/eventosdetalhe/cod/931 Acesso 20/03/2015. 

82  Notícia TOCA - TODA CANÇÃO, de 21//04/2018. Disponível em: 
http://portomaravilha.com.br/eventosdetalhe/cod/1173 Acesso 05/10/2018. 

83  Notícia IPN COMEMORA 21 ANOS DE ACHADOS E VISITAÇÃO RECORDE, de 05//01/2017. 
Disponível em: http://portomaravilha.com.br/noticiasdetalhe/4636 Acesso 05/10/2018. 

84  Notícia SOBERANOS ANCORADOUROS, de 23/12/2014. Disponível em: 
http://portomaravilha.com.br/noticiasdetalhe/3761 Acesso 05/10/2018. 

85  Notícia  ATIVIDADES NOS JARDINS EXTERNOS DO MUSEU DO AMANHÃ, de 02/07/2016. 
Disponível em: http://portomaravilha.com.br/eventosdetalhe/cod/463 Acesso 05/10/2018. 

86  Notícia  VALONGO EM MOVIMENTO - 2ª EDIÇÃO, de 23/09/2016. Disponível em: 
http://portomaravilha.com.br/eventosdetalhe/cod/565 Acesso 05/10/2018. 
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imagens publicitárias constituem as chamadas “cidades-modelo”. É importante lembrar 

que a criação dessa agenda passa pelos conflitos de relações de força entre os atores 

que orientam as escolhas econômicas e espaciais mas também são acrescidas as 

relações de forças simbólicas, capazes de disputar a construção e a difusão de discursos 

fortes, frutos dos arranjos de poder que comparecem para produzí-los (BOURDIEU, 1998, 

p.136). 

Os lugares são repletos de conflitos, manifestações culturais e representações simbólicas 

que podem ser expressos em leituras dissonantes na disputa do espaço público e que 

demonstram diferentes identidades de um só lugar. Recusa-se, portanto, qualquer síntese 

de ideias no discurso urbano pois carregam uma leitura reducionista das relações sociais, 

já que nas operações de síntese, prevalecem aqueles “traços identitários instrumentais às 

relações dominantes de poder” (SÁNCHEZ, 2001, p. 38). 

Em síntese, a sistematização dos resultados da investigação aponta para fundamentais 

reflexões acerca da representação da mulher, em especial a pobre e negra, no discurso 

oficial ao longo do processo de implementação do Porto Maravilha. A existência de 

somente uma notícia referente às problemáticas da moradia em um contexto com 

expressivo número de mulheres chefes de família explicita a incongruência entre 

demandas e propostas. A principal experiência em que as demandas das mulheres 

poderiam ter figurado papéis expressivos, como no caso da elaboração do Plano de 

Habitação de Interesse Social/PHIS entregue em 2015 ao Prefeito Eduardo Paes, não foi 

adiante. Se atendidas, as demandas habitacionais poderiam ter contribuído para a 

manutenção da dinâmica local, minimizando os impactos econômicos negativos 

mencionados no item A OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA PORTO MARAVILHA, e 

resultantes da falta de interesse de investidores financeiros. 

A invisibilidade da mulher estrutura, sobretudo, o discurso jornalístico já que o termo 

aparece poucas vezes no título, que reúne as palavras mais importantes do artigo. E nas 

poucas vezes em que mulher aparece, o assunto tem pouca relevância no âmbito das 

políticas de intervenções urbanas. Além disso, há também formas sutis de negar a 

expressão da mulher, como constatado nas ocasiões em que os homens tornaram-se 

seus porta-vozes. A imagem da mulher é, então, explorada de forma secundária na 

narrativa de homens que se projetam com trabalhos sobre o feminino em mostras 

artísticas (fotografias e obras realizadas com papéis de seda, por exemplo), e em 

produtos técnicos como o vídeo em homenagem ao dia internacional das mulheres. 

Mais uma vez são verificados espaços que reproduzem desigualdades de gênero 

(mulheres na construção civil, nos esportes e nas pesquisas de satisfação) onde se 

verificam práticas machistas a exemplo das entradas gratuitas em eventos, a construção 

social do gênero mulher quanto à classe que ocupa. Os principais agentes no processo 

homenageiam nos roteiros geográficos do Rio de Janeiro as mulheres da corte como 

sendo as “grandes personagens da área” e, muito pontualmente, expoentes religiosas 
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como a Tia Ciata e artistas como Elza Soares. As mulheres mais pobres diretamente 

relacionadas ao trabalho manual e à reciclagem.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao identificar e analisar as entradas do termo mulher no website 

http://portomaravilha.com.br, constatou-se que a mulher continua possuindo papel 

secundário nas políticas de intervenções urbanas que ocorrem na Zona Portuária do Rio 

de Janeiro. A lógica perversa de concepção e transformação do espaço urbano reforçada 

pelo discurso oficial busca situar a mulher como passiva diante das proposições e das 

decisões políticas urbanas. O conjunto de reportagens publicadas pela CDURP 

representa uma dimensão do espaço de luta entre os agentes, cuja tensão revela a busca 

da definição de um mundo social mais conforme seus interesses. Nesta batalha, o que 

está em jogo é legitimação da dominação de uma classe sobre a outra (violência 

simbólica) e a apropriação do poder de impor instrumentos de conhecimento e de 

expressão arbitrários da realidade social. 
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ÁREA TEMÁTICA: 

( ) 1.Morfologia Urbana ( ) 2.Cartografia Urbana ( ) 3.Teoria Urbana (X) 4.Mulher e 

cidade 

RESUMO: 

Este artigo é resultante de uma pesquisa realizada com mulheres que utilizam a 

fotografia para se relacionar com o meio urbano na cidade de Porto Alegre - RS. 

As mulheres estão na cidade de modo diferente dos homens, e isso se reflete em 

sua produção imagética. Discuto a questão de gênero a partir de relatos de 

experiências de duas fotógrafas, mostrando como o fato de ser mulher se 

manifesta na relação com a cidade e revela situações em comum nas trajetórias 

abordadas. Apresento uma parte dos trabalhos de cada uma delas, em 

fotojornalismo e em artes visuais, para revelar os contrastes e as aproximações 

entre eles, levando em conta falas concedidas em entrevistas. Acompanhei um dia 

de trabalho de uma das fotógrafas entrevistadas, realizando uma abordagem 

etnográfica e fotoetnográfica, para investigar como essas mulheres se colocam 

nos espaços da cidade e como utilizam as possibilidades de movimento nas ruas 

para a criação de imagens. Nesta incursão escrevo sobre criadoras de imagens, 

sobre as imagens que elas criaram em diferentes meios e, eu mesma, como 

fotógrafa pesquisadora, crio imagens durante o processo.  

 
PALAVRAS-CHAVE: fotografia; cidade; mulheres; gênero.  
 
ABSTRACT: This article is composed of a research fulfilled with women who use 
photography to relate to the urban environment in the city of Porto Alegre - RS. 
Women live in the city differently from men, and this are reflected in their imagery 
production. I discuss the gender issue from two women's experiences reports, 
showing how the fact of being a woman changes the relationship with the city and 
revealing the situations in common in the covered trajectories. I present a part of 
each one's work in photojournalism and in the visual arts to reveal the contrasts 
and the approximations between them, taking into account the speeches given in 
interviews. I followed a work day of one of the photographers interviewed, carrying 
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out an ethnographic and photoetnographic approach, to investigate how women 
put themselves in the spaces of the city and how to use the possibilities of 
movement in the streets for the creation of images. In this incursion I wrote about 
creators of images, images that they had created in different media and, likewise, 
as a researcher photographer, I create images of my own during the process. 
 
KEYWORDS: photography, city, women, gender. 

INTRODUÇÃO 

 Ao decidir realizar uma pesquisa com mulheres que utilizam a fotografia 

para se relacionar com o meio urbano, recortei dois diferentes campos de criação 

de imagens: fotojornalismo e fotografia nas artes visuais. Pensando nessa divisão, 

localizei em minha rede de contatos, mulheres que conheço e tenho o 

conhecimento de que trabalham nestas áreas. Estou inserida no meio por ser 

formada em Artes Visuais e também ser fotógrafa, possuo diversas experiências 

com pessoas que lidam com a criação de imagens dentro da cidade. Assim sendo, 

contatei duas fotógrafas, Camila Domingues e Helena Rocha, para que cada uma 

delas representasse um dos campos escolhidos para a pesquisa, sem deixar de 

levar em consideração que os sujeitos não são fixos em apenas um papel social e 

podem circular por diferentes meios. Na época da pesquisa, no primeiro semestre 

do ano de 2017, as duas fotógrafas moravam e trabalhavam na cidade de Porto 

Alegre – RS. 

 Camila Domingues, 29 anos, é formada em jornalismo pela PUCRS e 

atualmente cursa mestrado em Urbanismo na UFRGS87. O fotojornalismo faz parte 

da sua vida desde a época da faculdade, quando foi estagiária no Jornal 

Hipertexto, da Famecos88. Em seu trabalho – pessoal e artístico – utiliza a 

fotografia relacionada a questões urbanas. Segundo ela, sua fotografia é 

documental e seus trabalhos tem foco na ideia da cidade como campo de conflito. 

Conheço Camila desde 2015, quando fomos colegas em um curso de fotografia no 

Barraco Cultural. No final do mesmo ano nos reunimos com mais quatro fotógrafas 

da cidade para criarmos um coletivo intitulado “Nítida – fotografia e feminismo”, 

                                                           
87

 Os dados apresentados são correspondentes ao ano de 2017, momento em que o trabalho foi 
escrito. 
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 Faculdade de Comunicação Social da PUCRS. 
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que segue em atividade. O coletivo tem a ideia de reunir mulheres para debater 

questões de gênero no meio fotográfico. Escrevemos em um blog89 em que 

publicamos pesquisas sobre fotógrafas do passado e da atualidade, e também em 

uma página no Facebook, em que compartilhamos informações, links, textos e 

críticas. Além do mundo virtual, propomo-nos a realizar ações questionadoras em 

festivais de fotografia, dar palestras e cursos, sempre com o tema da mulher que 

fotografa.  

 Helena Rocha, 25 anos, é estudante de jornalismo pela PUCRS e 

fotojornalista. Começou na fotografia também durante a faculdade, na Famecos, 

quando entrou para o Núcleo de Fotografia, em 2014. Ela trabalha para a 

prefeitura de Porto Alegre, no cargo de estagiária no setor de fotografia. Conheci 

Helena pessoalmente em junho de 2016, em um encontro realizado pelo coletivo 

Nítida. O evento foi realizado em formato de bate-papo, mediado pelas integrantes 

do coletivo, e possibilitou que fotógrafas atuantes em Porto Alegre se 

conhecessem pessoalmente e debatessem assuntos pertinentes ao dia-a-dia 

nesta profissão. Com Helena tive a oportunidade de realizar uma saída de campo 

para acompanhar uma tarde de seu trabalho e produzir uma série de fotografias 

na ocasião.  Com esta pesquisa busco analisar como essas mulheres utilizam as 

possibilidades de movimentação nas ruas para a criação de imagens. A questão 

de gênero é abordada para mostrar como o fato de ser mulher se manifesta na 

relação com a cidade, por meio de relatos de experiências das duas fotógrafas. O 

contato com os deslocamentos de duas fotojornalistas/artistas possibilita comparar 

diferentes vivências sobre um mesmo tema. Também apresento uma parte do 

trabalho fotojornalístico e artístico de cada uma, para revelar os contrastes e as 

aproximações entre eles, levando em conta as falas de cada uma. 

 Pelo fato de eu trabalhar com pessoas já conhecidas minhas, e também ser 

uma fotógrafa, o movimento que faço nesta incursão é o de “transformar o familiar 

em exótico” (DAMATTA, 1978), e encontra-se dentro de uma “alteridade próxima” 

(PEIRANO, 2006, p.57). Esta é uma abordagem da antropologia social 

                                                           
89

https://nitidafotografia.wordpress.com/ e https://www.facebook.com/nitidafotografia 

https://nitidafotografia.wordpress.com/


Anais do Encontro Internacional Cidade, Contemporaneidade e Morfologia Urbana 2018.

 

745 
 

contemporânea, em que o próximo a nós, o que está no nosso dia-a-dia, é 

estudado. É a busca de se surpreender com o que já estamos acostumados, 

redescobrir nosso próprio sistema, reprogramar-se. Ser uma investigadora 

inquieta e interessada, disposta a ser tomado por surpresas, como fala Peirano 

(2008, p.4): “[...] faz com que seja possível, como sabemos, fazer pesquisa 

etnográfica em lugares distantes, como em lugares próximos – com as mesmas 

forças e densidade.” 

TRAJETÓRIAS DE FOTÓGRAFAS 

 Ao entrar em contato com as duas fotógrafas mencionadas e buscar 

informações sobre suas vidas relacionadas ao seu trabalho, faço uma 

aproximação com os conceitos de biografia e trajetória dentro dos estudos da 

antropologia. Segundo Gilberto Velho, “Nas sociedades onde predominam as 

ideologias individualistas, a noção de biografia, por conseguinte, é fundamental. A 

trajetória do indivíduo passa a ter um significado crucial como elemento não mais 

contido, mas constituidor da sociedade.” (VELHO, 2013, p.64) Para conhecer um 

pouco da trajetória das interlocutoras, realizei entrevistas com elas. A partir dessas 

conversas, apesar de breves, pude conhecer diversos fatos da vida das 

entrevistadas relacionados às suas carreiras na fotografia. Direcionei as perguntas 

para este papel exercido por elas: o de fotógrafa. Em uma biografia, o sujeito pode 

exercer diferentes papéis sociais em diferentes contextos, cabe ao etnógrafo 

compreender e recortar das conversas vividas o que é de interesse para a 

pesquisa. Ana Luiza Carvalho da Rocha e Cornelia Eckert falam sobre os relatos 

de vida:  

No método etnográfico, os relatos de vida são apreendidos como a 
maneira singular do sujeito cognoscente de interpretar experiências de 
vida numa ordenação temporal que lhe faça sentido, exteriorizando 
valores encarnados no cotidiano em sua forma singular de interagir nos 
diversos processos de socialização, de se relacionar nas redes múltiplas, 
evidenciando a complexidade das tramas cotidianas de inserção nos 
contextos sociais, da negociação dos papéis e performances 
demandados, da estruturação do eu (self) e do desempenho no ato 
comunicativo/vivido. (ROCHA; ECKERT, 2013a, p.120)  
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 É importante demarcar o contexto social e geracional em que as duas 

fotógrafas estão inseridas. Ambas são jovens, na faixa dos vinte a trinta anos de 

idade, estão no início de suas carreiras e tiveram formação no mesmo curso 

universitário, Jornalismo na PUCRS. A inserção delas na área do fotojornalismo 

iniciou dentro da faculdade, como relataram. As duas são brancas, de classe 

média e moram em regiões centrais de Porto Alegre. A fotografia, por exigir 

equipamentos tecnológicos para a sua elaboração, dispende custos e, geralmente 

é exercida por uma parcela da população mais privilegiada economicamente, que 

possui condições financeiras de comprar câmeras, lentes objetivas e 

computadores, ou que tenha acesso a estes no ambiente de trabalho e estudo.  

 Helena e Camila contam que entraram no universo da fotografia, mais 

especificamente do fotojornalismo, durante o curso na PUCRS. Camila começou a 

trabalhar como fotógrafa no jornal Correio do Povo um pouco antes de completar 

sua graduação. Posteriormente, ela trabalhou para o jornal Zero Hora. Atualmente 

ela largou o fotojornalismo, está cursando mestrado em Urbanismo na UFRGS, e 

concentra sua produção em seus trabalhos fotográficos pessoais/artísticos. 

Helena estagia na prefeitura de Porto Alegre há um ano, realizando 

fotoassessorismo e também fotojornalismo. Ela explica a diferença entre os dois 

termos:  

Fotojornalismo é uma fotografia da notícia, do fato. A gente assessora 
imageticamente a prefeitura de Porto Alegre, o gabinete do prefeito. 
Então acho que sempre tem um posicionamento de fazer com que aquilo 
que a gente tá retratando seja visto de uma maneira positiva. Tem essa 
diferença. É uma assessoria fotográfica.

90
 

 Helena também tem o seu trabalho pessoal e artístico com a fotografia. O 

que nos leva a pensar na perspectiva de “projeto de vida”, de que fala Velho. Os 

projetos de vida estão intimamente ligados com individualidade, memória, 

trajetória e biografia, “[...] o projeto é a antecipação no futuro dessas trajetória e 

biografia, na medida em que busca, através do estabelecimento de objetivos e 

fins, a organização dos meios através dos quais esses poderão ser atingidos” 

(VELHO, 2013, p.65).  O projeto não é único,  podem existir vários ao mesmo 
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tempo, eles podem combinar entre si e trabalhar em conjunto, ou até mesmo 

convergir de maneira radical: 

Os projetos individuais sempre interagem com outros dentro de um 
campo de possibilidades. Não operam num vácuo, mas sim a partir de 
premissas e paradigmas culturais compartilhados por universos 
específicos. Por isso mesmo são completos e os indivíduos, em princípio, 
podem ser portadores de projetos diferentes, até contraditórios. (VELHO, 
2013, p.137)  

 A ideia inicial desta pesquisa era de separar as fotógrafas em categorias 

distintas, como fotojornalista ou artista. Havia pensado em Camila como artista, 

por já ter deixado o fotojornalismo para trás, e Helena como fotojornalista. Após 

começar a investigação e as entrevistas, percebi que seria muito limitante utilizar 

essa ideia tão fechada, sendo que as duas circulam por diferentes papéis e 

executam hibridismos, com diferentes projetos de vida que, encontram-se em 

alguns momentos e, em outros, são completamente divergentes. O ponto de 

encontro que pude perceber entre seus projetos de fotojornalistas e artistas é a 

temática do urbano. Levando isso em consideração, procurei investigar sobre a 

maneira como essas duas mulheres se relacionam com o ambiente citadino ao 

executar seus trabalhos fotográficos. 

 Para Camila, o urbano é muito presente em sua vida, de uma forma 

intrínseca. Talvez por estar desenvolvendo um projeto de mestrado em Urbanismo 

e diversos outros projetos paralelos, ela já possui propriedade de fala e consegue 

enxergar de que maneira esse assunto aparece em sua biografia e vira temática 

para fotografia: 

O meio urbano tá associado a minha vida de todas as formas porque eu 
sou uma pessoa que sempre viveu na cidade. Diferente de grande parte 
das pessoas que veio do interior, que tem parentes no interior, eu nunca 
tive isso. Todos os meus familiares e toda a minha vida sempre 
aconteceu na cidade, sempre foi muito urbana, minha infância sempre foi 
muito urbana. Então, eu comecei a descobrir que isso estava muito 
presente na minha vida e na forma que eu encarava a vida, eu não me 
relaciono bem com a natureza. É uma coisa estranha pra mim. E ao 
mesmo tempo em que eu me relaciono bem com o meio urbano eu tento 
entender ele, tento entender o que tem por trás dele. O jornalismo me 
possibilitou ver essas diversas faces da cidade, sabe, do espaço urbano. 
Porque no jornalismo tu é obrigada a ir para universos que tu não 
imagina que existem dentro da cidade. No jornalismo eu tive essa visão, 
e quando eu saí do jornalismo, que eu disse que não queria mais 
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fotografar para veículos diários ou fazer fotojornalismo, esse tema ainda 
estava muito latente em mim, e eu sentia a necessidade de transformar, 
utilizar ele no meu discurso fotográfico. E aí eu comecei a pensar, eu 
sempre tive a intenção de ter um grande tema, de ter uma grande 
motivação para fotografar, não simplesmente fazer projetos aleatórios. Eu 
comecei a ver que o espaço urbano era central nisso, nessa história. Um 
espaço urbano principalmente como espaço de conflito entre as pessoas 
entre si ou entre as pessoas e o próprio espaço era algo que me 
chamava a atenção.

91
 

 Helena, por trabalhar para a prefeitura e cobrir pautas pela cidade de Porto 

Alegre, está em constante contato direto com o meio urbano. Mas o seu 

pensamento sobre sua relação com o urbano ainda está em uma fase mais inicial, 

de uma construção e um dar-se conta de conexões. Pude notar que ela se 

surpreendia com algumas perguntas minhas sobre o tema, percebendo que nunca 

havia pensado sobre. Ela fala:  

Eu me desloco o tempo inteiro pela cidade. [...] E eu acho que o que mais 
aparece nessa relação é a descoberta de lugares novos, de lugares que 
eu não tenho oportunidade de ir se não através da fotografia e da 
prefeitura.  E também tem a relação de retratar a cidade por meio da 
assessoria pela prefeitura né, que é registrar positivamente a cidade. Ou 
não, que nem eu fiz o confronto da guarda municipal antes. Ali foi bem 
fotojornalismo, não teve um viés positivo ou negativo. 

 Helena recebe as pautas que deve cobrir no dia anterior ao acontecimento, 

ou em cima da hora. Ela se desloca pela cidade a pé ou de carro, acompanhada 

por um motorista da prefeitura, dependendo da distância do local em que a pauta 

irá ocorrer. Tive a oportunidade de acompanhar ela em uma pauta na Vila das 

Laranjeiras, no dia 27 de junho de 2017, em que um grupo de pessoas da SEDA 

(Secretaria Especial dos Direitos Animais) estava circulando pelo bairro e 

aplicando vacinas nos cães da comunidade. Segue um trecho do meu diário de 

campo em que relato minha experiência: 

Conseguimos achar a equipe da SEDA no final da Rua Cinco. Helena e 
eu descemos do carro, ela já com a câmera na mão e colete de 
equipamentos vestido, enquanto Bruno estacionou e ficou nos 
esperando. Helena se apresentou às trabalhadoras, disse que era da 
prefeitura e veio para fotografar a ação. Apresentei-me como 
acompanhante de Helena, e também peguei a minha câmera para fazer 
algumas fotos. O grupo iniciou o trajeto, saindo do ponto de encontro em 
uma das casinhas da vila, seguindo para uma casa na encosta da 
pedreira. O grupo era formado por cinco mulheres, três com identificação 
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da SEDA, que recolhiam e passavam informações aos moradores, e 
duas com coletes brancos com identificação da “Medicina Veterinária”, 
que aplicavam as vacinas. Havia dois homens com coletes da Cootravipa 
(Cooperativa de Trabalhadores Autônomos das Vilas de Porto Alegre), 
que faziam um trabalho mais físico, de carregar caixas e imobilizar os 
cachorros com uma corda. Pelo que pude entender, elas fazem esse 
trabalho já há algum tempo, e conhecem os moradores e os cachorros da 
Vila. Helena não conversou muito com as pessoas, não recolheu 
informações jornalísticas, apenas fotografou. Ela disse que o trabalho 
dela naquele momento é apenas fotografar, depois que as fotos estão 
editadas, são colocadas em um banco de dados, de onde os jornalistas 
as selecionam para acompanhar suas matérias. Não havia nenhum 
jornalista escrevendo a matéria no mesmo dia conosco, eles podem fazer 
essa parte do trabalho em outro momento. Seguíamos junto com o grupo, 
enquanto elas iam de casa em casa, recolhendo os dados dos moradores 
e aplicando as vacinas nos cachorros. Também marcavam com alguns 
uma data para realizar a castração dos animais. Não ficamos muito 
tempo com o grupo, por volta de meia hora, tempo suficiente, segundo 
Helena, para conseguir as imagens necessárias para esta pauta.  

 Nesta saída de campo levei uma máquina fotográfica comigo, como 

costumo fazer quando vou para lugares que sei que podem render boas 

fotografias. Tenho esse método presente em minha vida como fotógrafa/artista e 

agora ele me acompanha também ao me inserir no meio antropológico, 

principalmente na Antropologia Visual, pois como diz José da Silva Ribeiro (p.628, 

2005), “A câmara fotográfica (e por vezes a cinematográfica) acompanhou quase 

sempre o antropólogo em suas deslocalizações.” Rocha e Eckert (2013b, p.22) 

concordam, falando especificamente da etnografia de rua:  

No decorrer desta experiência etnográfica na rua, no bairro, na cidade, a 
introdução de instrumentos audiovisuais como a câmera fotográfica e/ou 
a câmera de vídeo, passam a fazer parte do seu olhar e atitude de coleta 
de dados de pesquisa: o exercício de etnografia de rua, inclui então, “a 
câmera na mão.”  

 Podemos fazer um exercício de comparar as fotografias produzidas nesse 

dia por Helena (Figuras 1, 2 e 3) e por mim (Figuras 4, 5 e 6), criando um jogo de 

narrativa imagética em que dois olhares se cruzam e se complementam. Nas 

fotografias de Helena, podemos ver a “fotografia eficiente” de que Milton Guran 

(1991, p.5) fala: “No fotojornalismo o que importa é a eficiência da foto em 

transmitir com clareza uma determinada informação jornalística. Para nós foto boa 

é foto eficiente.” Suas imagens são produzidas com a preocupação de documentar 

um acontecimento de forma clara e informativa. Já o meu olhar, deteve-se em 



Anais do Encontro Internacional Cidade, Contemporaneidade e Morfologia Urbana 2018.

 

750 
 

detalhes do local que pudessem passar informações e sensações de outro ponto 

de vista, além do fato que estava acontecendo (a vacinação dos cachorros dentro 

da Vila).  

 

   

Figuras 1, 2 e 3: Helena Rocha: Unidade de Medicina Veterinária (UMV) realiza atendimento de 

animais comunitários na Vila das Laranjeiras – 27.06.2017.  

Fonte: https://www.flickr.com/photos/prefeituraportoalegre/albums/72157683491221210   

 

 

https://www.flickr.com/photos/prefeituraportoalegre/albums/72157683491221210
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Figuras 4, 5 e 6: Marielen Baldissera: Fotos que fazem parte do ensaio sobre um dia de trabalho 

da fotógrafa Helena Rocha. Fonte: acervo pessoal da fotógrafa. 

 Para contextualizar o olhar fotográfico sobre o assunto, utilizo o método da 

fotoetnografia, termo cunhado pelo pesquisador Luiz Eduardo Robinson Achutti. 

Séries de imagens fotográficas para comunicar uma ideia, um conceito, são muito 

utilizadas nas artes visuais, e também na antropologia, como ele explica: 

O que parece interessante para a antropologia é a utilização da fotografia 
para trabalhar além das aparências, [...] isso para tornar-se um meio de 
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restituição, uma outra forma de narrar nosso olhar sobre o Outro. É o que 
caracteriza a fotoetnografia, a fotografia como escritura por inteiro, 
quando se para de recorrer às palavras para se deixar levar em uma 
viagem visual reveladora, abrigando o inefável que igualmente encerra 
conhecimento e sentido. (ACHUTTI, 2004, p.87) 

 Tomando a fotografia como uma escritura e saindo desta experiência de 

campo específica para voltar a falar das trajetórias das fotógrafas Camila e 

Helena, proponho-me a fazer uma leitura do trabalho imagético das duas 

fotógrafas pesquisadas, relacionando suas criações na área do jornalismo e das 

artes visuais.  

SOBRE FOTOGRAFIA 

Produção de imagens: trabalho autoral e trabalho jornalístico 

 As duas personagens presentes nesta pesquisa têm trabalhos tanto no 

fotojornalismo quando na criação artística. Dentro de sua produção, a temática 

urbana é recorrente, e aparece em diversas fotografias de Camila e Helena, de 

diferentes modos. As imagens criadas podem ser lidas como uma forma de 

narrativa sobre a cidade, fazendo um paralelo com a citação de Rocha e Eckert 

(2013a, p.130): “A descrição da cidade, que somos nós e que está em nós, é uma 

narrativa que se transforma no jogo da memória de seus habitantes, tanto quanto 

na do etnógrafo, que reinterpreta as interpretações dos habitantes cujas trajetórias 

ele pesquisa.” A descrição que as fotógrafas fazem é imagética, uma forma de 

linguagem, que também é utilizada como material para a Antropologia Urbana, 

Visual e da Imagem.  

 Durante as entrevistas, pedi que elas comentassem sobre trabalhos que 

tivessem envolvimento com a cidade. Ambas falaram de mais de uma série 

fotográfica, mas escolhi apenas uma de cada para trazer neste artigo. Helena 

Rocha comentou sobre um trabalho que realiza fotografando a sua avó Ivone 

(Figura 7): 

Eu faço um trabalho com a minha vó, que é um retrato dela como 
personagem também e essa relação que ela tem de transformação, na 
idade dela, que é uma idade avançada, em que normalmente as pessoas 
tendem a se estagnar, e ela não. Ela, depois que o meu vô faleceu, acho 
que ela se sentiu mais livre e começou a usar roupas super coloridas, e 
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agora tem um brechó. Só que ela mora dentro de um bairro, que o bairro 
não cresce, tá sempre igual, é um bairro fantasma, então eu fico 
imaginando ela se transformando dentro de um lugar que está parado, é 
uma contradição bem grande. 

 

Figura 7: Helena Rocha: Ivone, 2016. Fonte: acervo pessoal da fotógrafa. 

 Camila Domingues trouxe um projeto sobre um bairro de Porto Alegre 

chamado IAPI (Figuras 8 e 9). Segundo ela, esse provavelmente é o projeto de 

sua vida, aquele que ela nunca irá acabar.   

O que é o IAPI, o IAPI é o conjunto habitacional mais antigo do Brasil. Eu 
sempre parto de alguma informação e vou reinterpretar da minha forma. 
Ele é o primeiro conjunto habitacional do país, isso é muito grande, é 
muito importante, é um marco. Ele está totalmente degradado e 
descaracterizado. [...] eu nasci lá. A minha vó foi uma das dez primeiras 
moradoras do bairro. Várias gerações da minha família... Tem essa 
questão, será que eu vou falar que é minha família ou não? Enfim, é 
minha família né, me criou. Mas, desde a minha infância morei lá, todas 
as gerações depois da minha vó moraram lá. Então é um espaço que eu 
domino. Se eu tivesse que delimitar um espaço em Porto Alegre que eu 
domino totalmente é aquele. 
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Figuras 8 e 9: Camila Domingues: IAPI, 2015. Fonte: acervo pessoal da fotógrafa. 

 Camila se sentiu mais confortável em falar sobre outros projetos, como o 

intitulado “Intrusos”, sobre a violência no trânsito e os atropelamentos de ciclistas, 

em que ela fotografou espaços da cidade onde as pessoas foram vitimadas, 

tentando tirar a referência humana. Para ela este trabalho marcou muito a sua 

“transição entre o jornalismo e uma fotografia mais artística”, palavras dela. Ele já 

tem certa finalização, diferente do projeto do IAPI, que está em andamento, sem 

muitas certezas de para onde vai seguir. Para este escrito, preferi trazer o “IAPI”, 

por se relacionar com o trabalho de Helena. Ambos partem de uma personagem 

afetiva e feminina, a avó, e se deslocam para a cidade. Esse modo de se 

relacionar com o outro, com as imagens, biografias, histórias das pessoas e das 

cidades, aproxima o modo de trabalho de artistas e antropólogos, como traz 

Stéphane Malysse: 

Artistas e antropólogos compartilham da mesma dimensão prática de 
suas atividades, nas quais eles se apropriam do e representam o Outro. 
Tanto os artistas quanto os antropólogos trabalham com os conceitos de 
distância e de intimidade, uma intimidade ligada às práticas de pesquisa 
e às formas de descrição utilizadas. Ambos sabem lidar e se situar entre 
o público e o mundo, entro o dentro e o fora, entre o individual e o 
coletivo. (MALYSSE, 2005, p.741) 
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 Ao mesmo tempo em que possuem estes e outros trabalhos pessoais que 

aliam conceitos criados para a produção de imagens com um pensamento 

estético, as duas produzem fotografias para o fotojornalismo. Solicitei que me 

enviassem algumas imagens que, para elas, resumissem o seu trabalho 

jornalístico. Escolhi duas fotografias (Figuras 10 e 11) com linguagem 

reconhecidamente jornalística para contrastar a diferença que existe entre os dois 

campos de trabalho das fotógrafas.  

 

Figura 10: Camila Domingues: Manifestação no centro de Porto Alegre contra a PEC 55, 2016.  

Fonte: acervo pessoal da fotógrafa. 
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Figura 11: Helena Rocha: Incêndio no ônibus “731 Parque dos Maias-Sertório” no terminal Parobé, 

2017. Fonte: acervo pessoal da fotógrafa. 

 

 São imagens que, como as feitas por Helena na pauta da Vila das 

Laranjeiras, servem para uma “fotografia eficiente”. Guran explica o termo, em 

entrevista à Ana Maria Mauad: 

Fotografia eficiente é aquela que traduz com eficácia, com eficiência, que 
veicula a informação para a qual ela foi produzida. [...] Porque a foto 
eficiente é aquela que é eficiente na sua função de levar adiante uma 
determinada informação e isso é resultado da boa utilização da 
linguagem fotográfica a serviço desse determinado fim. (GURAN Apud 
MAUAD, 2009, p.34) 

 Ambas são bem compostas e trabalham com camadas de informações, 

possuem um cuidado estético, como as fotografias dos projetos pessoais, mas 

não estão inseridas dentro de um contexto artístico. A fabricação de imagens 

pertinentes a estes dois campos, mostra a capacidade de circulação das 

personagens entre a arte e o jornalismo.  

 Esta conciliação entre dois tipos de trabalho é algo comum aos artistas, 

independente da área: músicos, fotógrafos, pintores, atores. Devido ao pouco 
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incentivo que existe para a área da cultura nas políticas públicas e o 

comportamento da maioria dos artistas de “desdém pelas regras da sociedade em 

geral” (BECKER, 2009, p.123), as pessoas que decidem trabalhar com o ramo da 

arte, geralmente precisam ter atividades extras para poder sobreviver. Outra 

opção é ajustar o seu lado artístico a uma atividade não tão distante, mas que 

possa gerar ganhos monetários garantidos, como coloca Howard Becker: 

Outros artistas têm empregos que fazem parte do mundo da arte, embora 
não como artistas. Os pintores podem trabalhar como emolduradores, 
compositores como orquestradores, romancistas e poetas como editores. 
Em um arranjo comum, ensinam a arte que praticam, nas escolas 
primárias e secundárias, nas escolas profissionais de arte e como 
professores particulares.

92
 (BECKER, 2008, p.96) 

 

 Becker também traz um dilema na vida de músicos de jazz, que se ajustam 

como bons profissionais dentro do próprio meio artístico, mas sem executar 

criações próprias, o que pode ser relacionado com a vida de grande parte da 

classe artística: 

Um modo de ajustar-se às realidades do trabalho sem sacrificar o 
autorrespeito é adotar a orientação do artesão. O músico que faz isso 
não está mais preocupado com o tipo de música que toca. O que o 
interessa é unicamente se a toca corretamente, se possui as habilidades 
necessárias para fazer o trabalho como deve ser feito. (BECKER, 2009, 
p.122) 

 O trabalho do fotojornalismo, quando colocado em oposição ao trabalho 

artístico, se aproximaria mais à orientação do artesão. Mas eles não estão sempre 

em oposição, pois as duas conseguem inserir seu olhar artístico dentro da 

produção do jornal. A personalidade e a bagagem de cada fotógrafa se reflete na 

construção de suas imagens para o jornal, apenas o esquema de pensamento é 

diferenciado. Seja de maneira proposital e pensada ou devido a um olhar educado 

visualmente, composições mais elaboradas e ousadas aparecem em fotografias 

que elas me enviaram classificando como fotojornalísticas. Mas as duas 

confessaram que as fotos em que elas tentam inserir mais o seu olhar pessoal 

                                                           
92

 Todas as traduções de citações em língua estrangeira foram feitas pela autora. Citação original: 
“Other artists have jobs wich are part of the art world, though not as artists. Painters may work as 
framers, composers as orchestrators, novelists and poets as editors. In a common arrangement, 
they teach the art they practice, in elementary and secondary schools, in professional art schools, 
and as private teachers.” 
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raramente são escolhidas para serem publicadas. Ao mesmo tempo, o 

fotojornalismo se insere nas produções artísticas, de alguma maneira, como fala 

Camila: 

Bom, já que eu saí do jornalismo e fui pra arte, eu sempre tento dialogar 
com os meus pares né. Eu vou tentar dialogar mais com a classe artística 
do que com os fotojornalistas, obviamente. Mas eu acho que por trás o 
meu trabalho sempre vai ter um viés político, eu nunca vou fazer arte 
pela arte. Nunca, nunca, nunca. Respeito quem faça, mas eu não 
consigo fazer. Então eu sempre vou tentar dialogar com a sociedade 
como um todo. 

 Camila deixou para trás a área da fotografia de informação, e Helena, ao 

final da entrevista, também me confidenciou, de forma rápida, que não estava 

mais contente com o formato do jornalismo, pois a deixa “dura”. As duas disseram 

estarem descontentes com o ramo do jornalismo, e empenhadas em focar mais 

em seus trabalhos pessoais. Essa busca por novos rumos está ligada com os 

diferentes projetos de que Velho fala: 

Os projetos, como as pessoas, mudam, ou as pessoas mudam através 
de seus projetos. A transformação individual se dá ao longo do tempo e 
contextualmente. A heterogeneidade, a globalização e a fragmentação da 
sociedade moderna introduzem novas dimensões que põem em xeque 
todas as concepções de identidade social e consistência existencial, em 
termos amplos. (VELHO, 2013, p.138) 

 Camila também se deu conta de que o fato de estar com um pensamento 

mais voltado para as questões de gênero, feminismo e falar sobre mulheres, 

devido à inserção no coletivo Nítida e outras vivências, refletiram em sua fotografia 

e no modo como ela se colocava no trabalho para o jornal: 

É sempre um processo que tu vai te dando conta de até onde vai o teu 
domínio da imagem. E eu, quando eu voltei agora pro jornalismo, tava 
trabalhando na Zero Hora e eu fiz uma pauta no final de semana para o 
Segundo Caderno, que era um encontro Medieval, tipo um cosplay 
medieval em Charqueadas. E aí fiz várias fotografias e virou contracapa 
da Zero Hora, e a foto principal era uma mulher golpeando um cara em 
uma luta. E essa mulher me achou no Facebook e foi falar comigo, me 
pedir as fotos, ela tinha ficado muito feliz, porque ela tava numa posição 
de destaque e ela queria comprar as fotos. Daí tá, beleza, resolvi isso, e 
depois eu fiquei pensando “Poxa, tinha um monte de homem, ela era a 
única mulher lutando, e por que eu, de alguma forma, inconscientemente 
fotografei essa mulher, fotografei muito ela, e selecionei as fotos em que 
ela estava em uma posição de poder?” [...] Será que por ser mulher eu 
me identifiquei com ela? E depois eu me dei conta de que quando eu ia 
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para os protestos, eu sempre priorizava colocar mulheres à frente, ou 

mulheres em posição de ação. 

 As duas relataram que o fotojornalismo é um meio muito masculino e ainda 

muito machista. Helena trabalha em uma equipe de seis pessoas, e ela é a única 

mulher. Essa relação entre mulheres, produção de imagem e o meio urbano foi 

abordada durante as entrevistas e é discutida no próximo subtítulo. 

MULHERES E O URBANO 

 Pensando no recorte de gênero que faço ao estudar apenas mulheres 

fotógrafas e o modo como elas produzem imagens na cidade, é inevitável falar 

sobre as diferenças entre o masculino e o feminino no meio urbano. A cidade não 

era e não é um lugar de liberdade para as mulheres como o foi e é para os 

homens, a vivência de ambos no espaço é bastante diferenciada. As cidades não 

foram feitas pensando nas necessidades e problemas das mulheres, talvez pelo 

consenso inicial de que a mulher pertence ao mundo privado. O mundo público e o 

viver social pertencem ao homem (POLLOCK, 1988, p.67).  

 O lugar da mulher por excelência era o espaço doméstico, fator que não 

contribuía para que elas se tornassem grandes artistas, ao levarmos o assunto 

mais especificamente para a produção de imagens relacionada com a cidade. 

Mary Bashkirtseff, uma artista russa de família nobre93, escreveu longos diários 

entre os anos de 1860 e 1884, em que contava sobre sua situação e lamentava 

sobre como a privação de uma circulação total dificultava seu desenvolvimento no 

mundo das artes: 

O que eu desejo é a liberdade de andar por aí sozinha, de ir e vir, [...] de 
parar e olhar para as lojas de arte, de entrar em igrejas e museus, de 
andar pelas ruas antigas à noite; Isso é o que eu almejo; e essa é a 
liberdade sem a qual não se pode se tornar um verdadeiro artista

94 
(BASHKIRTSEFF, 1889). 

                                                           
93

 É importante fazer um recorte de classe, o problema de acesso à rua e à arte era um problema 
de mulheres burguesas e com boa condição financeira, pois as mulheres das classes populares 
saíam às ruas para trabalhar há muito tempo, como operárias, serviçais ou prostitutas e, pensar 
em arte seria um luxo. 
94

 “What I long for is the freedom of going about alone, of coming and going, […] of stopping and 
looking at the artistc shops, of entering churches and museums, of walking about old streets at 
night; that´s what I long for; and that´s the freedom without which one cannot become a real artist.” 
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 Já os homens tinham todo o acesso às ruas para criar livremente, e 

usufruíam dele em larga escala. Era algo tão comum que na modernidade surgiu o 

famoso flâneur, uma figura masculina que caminhava pelas ruas da cidade sem 

compromisso, observando o que acontecia ao seu redor, mesclando-se na 

multidão que surgia com o crescimento das cidades modernas. Isso seria algo 

inimaginável para as mulheres, pelos motivos que Griselda Pollock cita: 

As mulheres não desfrutavam da liberdade de andar anônimas na 
multidão. Elas nunca foram as ocupantes normais do domínio público. 
Elas não tinham o direito de olhar, de encarar, examinar ou observar. 
Como o texto Baudelairiano passa a mostrar, as mulheres não olhavam. 
Elas estão posicionadas como o objeto do olhar do flâneur.

95
 (POLLOCK, 

1988, p.71) 
 

 Como ela fala, o poeta Charles Baudelaire (1988) escreveu sobre esse 

observador urbano, como também o filósofo Walter Benjamin (1994). O flâneur 

ficou muito ligado à figura do fotógrafo de rua, pois basta acrescentar uma câmera 

ao personagem do caminhante e assim ele passa a produzir imagens em suas 

deambulações. Poderíamos fazer uma flexão de gênero, colocando a fotógrafa de 

rua e a artista que perambula pela rua como o feminino do flâneur, a flâneuse, 

mas esse jogo de palavras não é tão simples, como explica Lauren Elkin (2016): 

“Talvez a resposta não seja tentar fazer uma mulher caber em um conceito 

masculino, mas redefinir o conceito em si. [...] Em vez de vagar sem rumo, como 

seu oposto masculino, a flâneur fêmea tem um elemento de transgressão: ela vai 

para onde ela não deveria ir.96” Na intenção de redefinir o conceito, é necessário 

buscar as flâneuses contemporâneas e estudar sobre como elas interagem com o 

ambiente da cidade.  

 Referir-se ao contexto histórico funciona como um agente provocador para 

que comparações com o presente sejam feitas. Ocupar a rua e ter o domínio de 

seu próprio olhar, na recusa de ser um objeto a ser olhada, ainda se constitui 

                                                           
95“Women did not enjoy the freedom of incognito in the crowd. They were never positioned as the 
normal occupants of the public realm. They did not have the right to look, to stare, scrutinize or 
watch. As the Baudelairean text goes on to show, women do not look. They are positioned as the 
object of the flâneur´s gaze.” 
96
“Perhaps the answer is not to attempt to make a woman fit a masculine concept, but to redefine 

the concept itself. […] Rather than wandering aimlessly, like her male counterpart, the female 
flâneur has an element of transgression: she goes where she’s not supposed to.”  
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como um ato de transgressão. Interessa-me pesquisar as mulheres que assumem 

a posição de quem define, e não de quem é definida, mesmo que seja apenas no 

momento de criação de imagens. Mulheres artistas e fotógrafas existem muitas, 

mas, ao deixar clara a importância do gênero, uma tomada de discurso é 

assumida. Busco entender o olhar delas e de que maneira a sociedade é 

transformada em imagem a partir desse olhar, que não necessariamente faz parte 

de um imaginário “feminino”, mas que vem de um lugar social, político e identitário 

construído a partir de convenções e vivências.   

 Seria muito mais confortável permanecer no espaço doméstico que foi 

reservado às mulheres, afinal, como dizem Michel de Certeau e Luce Giard (2013, 

p.207), “o espaço privado é aquela cidade ideal onde todos os passantes teriam 

rostos de amados, onde as ruas são familiares e seguras, onde a arquitetura 

interna pode ser modificada quase à vontade.” Mas muitas mulheres não se 

contentaram com essa condição e saíram às ruas em busca do outro, e continuam 

saindo. O fotojornalismo carrega em seu âmago a ideia de sair para as ruas para 

fotografar. Como disse a fotógrafa Sabine Weiss, o fotojornalismo era um meio 

para as mulheres poderem ver tudo, chegar em todos os lugares, conversar com 

todas as pessoas (ROSENBLUM, 2010, p.185). Busquei relatos das duas 

fotógrafas entrevistadas, em que elas contam como é ser mulher, fotojornalista, e 

circular pela cidade. Camila fala que: 

É muito difícil ser mulher e trabalhar na rua. É muito difícil hoje fotografar 
na rua, em geral. Ser mulher especialmente é muito pior. Porque a gente 
vive numa sociedade machista, a gente vive numa sociedade insegura e 
eu tenho medo de sair pra rua sem câmera, eu me sinto vulnerável a 
qualquer momento, se eu estou sozinha, principalmente, na rua. 

 Camila também sente diferença no tratamento que as pessoas tinham com 

ela e com seus colegas homens na época em que trabalhava diariamente para 

jornal: “[...] eu vejo que o entorno encara o fotógrafo homem diferente da 

fotógrafa mulher, as pessoas. Os caras mexem contigo, os caras querem 

conversar contigo, querem perguntar... Entende? Parece que tu é mais 

acessível.” 
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 Já Helena sente menos diferença de tratamento na rua, mas percebe mais 

estranhamentos na relação interpessoal com seus colegas de profissão: 

Eu nunca fui assediada, mas eu já senti olhares, sabe, eu já senti uma 
coisa que não é tangível, que é mais algo intangível ao ser mulher e estar 
fotografando. Mas eu sinto isso. Eu sinto, por exemplo... Hoje aconteceu 
algo do tipo que é os meus colegas de trabalho comentando de eu estar 
com uma regata.  

 Ela continua: 

Aí vai de pessoa pra pessoa, não sei se é uma tendência natural de 

homens, mas não é a primeira vez que o meu chefe deixa de me escutar 

em algum tipo de opinião porque ele acredita que ele sabe mais que eu. 

Isso já aconteceu várias vezes. De assuntos que eu até dominava, sabe, 

isso é difícil. Levar uns cortes por isso. Mas tem piadinhas no Whatsapp, 

de mulher, eu sou ali a única mulher e eu me sinto às vezes meio 

constrangida, já rolou várias vezes de a gente estar em pauta e eles 

ficarem falando de mulher e eu tô ali no meio, e me sinto... “O que que eu 

tô fazendo aqui?” sabe? 

 A questão da roupa á algo que incomoda muito Helena no seu dia-dia no 

trabalho. Quando perguntei se ela já se sentiu com medo ou desconfortável em 

uma pauta pelo fato de ser mulher, ela responde: 

Acho que sim, mas nada que me impedisse de trabalhar. Acho que no 
confronto ali, apesar de eu saber me colocar, saber o que tenho que 
fazer no meu trabalho, às vezes eu fico um pouco com receio. 
Principalmente por causa da roupa. Isso é o que me deixa muito de mãos 
atadas ao fotografar. Porque nem sempre eu quero estar de calça jeans e 
uma blusa que me cubra, às vezes tá muito quente. Às vezes eu tô de 
macacão e meia calça daí eu já me sinto bonita demais para estar 
fotografando, parece que tu tem que ser completamente invisível. Isso 
me perturba. Eu não posso ser realmente quem eu sou, fotografando. 

 Quanto ao posicionamento de se colocar na rua, as duas têm falas 

parecidas, Helena diz que “Eu não percebo isso porque também é muito parte de 

mim me colocar de uma maneira agressiva sabe? Aquela coisa de que tu precisa 

marcar teu território dentro dessa galera do fotojornalismo.” Algo com que Camila 

concorda, segundo ela: 

[...] eu acho que eles (os colegas homens) eram mais bem aceitos. Não 
sei se eu tinha uma posição diferente em relação da deles, sabe. Porque 
eu tinha que encarar aquilo, eu não podia... quando tu tá no 
fotojornalismo, se tu recua, eles te engolem, então tu tem que te colocar. 
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 As “táticas” que as mulheres que ocupam a rua têm de utilizar, esse “saber 

se colocar”, estão relacionadas com o que fala Michel de Certeau: “A tática não 

tem por lugar senão o do outro. E por isso deve jogar com o terreno que lhe é 

imposto tal como o organiza a lei de uma força estranha.” (DE CERTEAU, 1998, 

p.100) As mulheres fotojornalistas, em um meio majoritariamente masculino, 

precisam se impor e criar modos de sobrevivência, abrir espaço para a 

possibilidade de execução de seu trabalho. Trabalho esse que já é difícil em sua 

essência, mas, para elas, existem dificuldades diferentes, relacionadas 

diretamente com seu gênero feminino, como por exemplo, a questão do que vestir: 

elas precisam escolher a roupa que irão usar pensando que isso irá influenciar na 

forma como serão lidas e tratadas. As micro táticas executadas durante o 

cotidiano de trabalho acabam por influenciar no modo que elas interagem com a 

rua e no modo como criam suas imagens. Mesmo não escolhendo temáticas 

explicitamente feministas ou que lidem com o fato de “ser mulher”, essa questão 

está intrínseca, e acaba por aparecer quando o seu dia-a-dia é aberto e descrito 

em minúcias.   

CONCLUSÃO 

 Nesta breve incursão na vida de duas jovens fotógrafas de Porto Alegre fui 

afetada de diversas maneiras. Esta conclusão não se propõe a um fechamento, 

mas sim a uma abertura para novos empreendimentos etnográficos e 

fotoetnográficos no mundo das mulheres produtoras de imagens e sua relação 

com a cidade. Como toda pesquisa, esta se transformou durante o seu decorrer, à 

medida que as conexões e surpresas foram se apresentando e, para mim, 

justamente neste processo de descoberta que reside o prazer de pesquisar. Falei 

sobre criadoras de imagens, sobre as imagens que elas criaram em diferentes 

meios, e eu mesma criei imagens durante o processo. A conexão para todas 

essas fotografias sempre foi o tema do “urbano”, aliando as áreas da Antropologia 

Urbana e da Antropologia Visual. 

 Ao comparar o trabalho de duas fotógrafas que se inserem no meio do 

fotojornalismo e da arte, percebi que estes projetos se mesclam, se aproximam e 
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se afastam, dependendo do momento de vida, dos objetivos colocados, e das 

pessoas envolvidas. Também foi possível fazer uma aproximação do modo de 

criação de uma imagem fotográfica. Ao reconhecer a fotografia como produto das 

referências e da história de vida de suas autoras, é preciso fazer um recorte de 

gênero. O fato de ser mulher é uma das questões que une as trajetórias de Camila 

e Helena e que traz situações em comum nas vidas das duas fotógrafas. As 

mulheres estão na cidade de modo diferente dos homens, e isso se reflete em sua 

produção imagética. De que maneira isso acontece?  

 O tempo dispendido para a construção deste trabalho foi reduzido, assim 

não foi possível realizar grandes aprofundamentos na história de cada uma delas. 

Imersão e convívio prolongado seriam necessários para realizar uma escrita mais 

consistente e chegar a conclusões mais elucidativas, mas esse desejo de um 

mergulho no assunto fica guardado e latente para pesquisas futuras. Ao 

acompanhar duas fotógrafas que estão em uma condição social e geracional 

muito próxima, uma pequena parte deste mundo foi analisada, mas a diversidade 

que pode ser encontrada apenas na cidade de Porto Alegre é muito rica e merece 

ser investigada. Existem muitas mulheres produzindo, não apenas fotógrafas, mas 

também artistas que utilizam outros meios, que podem se inserir diretamente na 

urbe, como grafites, lambes, stickers, instalações ou que a tem como tema e 

espaço de produção, como pinturas, fotografias, gravuras, esculturas, etc. Esta é a 

base do meu projeto de pesquisa de doutorado, em que pretendo encontrar as 

mulheres que produzem imagens da e na cidade e falar sobre suas trajetórias, 

criações, anseios, dificuldades, imaginários e táticas. Mulheres que vão contra o 

que lhes é imposto, ocupando o espaço urbano e agindo sobre ele, construindo 

narrativas, pensamentos e memórias sobre a cidade que habitamos.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ACHUTTI, Luiz Eduardo Robinson. Fotoetnografia da Biblioteca Jardim. Porto Alegre: 
Editora da UFRGS/Tomo Editorial, 2004. 

BASHKIRTSEFF, Marie. The Journal of a Young Artist, 1860-1884. New York: Cassell and 
Company, 1889. 

BECKER, Howard. Art worlds. Berkeley: University of California Press, 2008. 



Anais do Encontro Internacional Cidade, Contemporaneidade e Morfologia Urbana 2018.

 

765 
 

___. Howard S. Outsiders: estudos da sociologia do desvio. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
2009. 

DaMATTA, Roberto. O ofício do etnólogo, ou como ter “Anthropological Blues”. In: 
NUNES, Edson de Oliveira (org.) A aventura sociológica. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 
1978. 

DE CERTEAU, Michel. GIARD, Luce. MAYOL, Pierre. A invenção do cotidiano: 2. Morar, 
cozinhar. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013. 

DE CERTEAU, Michel. A invenção do cotidiano. Artes de fazer. Vol 1. Petrópolis: Editora 
Vozes, 1998.  

ELKIN, Laura. 2016 “A tribute to female flâneurs: the women who reclaimed our city 
streets” Disponível em: https://www.theguardian.com/cities/2016/jul/29/female-flaneur-
women-reclaim-streets?CMP=fb_a-cities_b-gdncities Acesso em Agosto de 2016. 

GURAN, Milton. Linguagem fotográfica e informação. Dissertação de mestrado. UNB, 
Brasília, 1991. 

MALYSSE, Stéphane. Entre arte e antropologia: diálogos e apropriações. Revista de 
Antropologia, São Paulo: USP, 2005, v 48, n 2. Pp 739-747 

MAUAD, Ana Maria. Milton Guran, a fotografia em três tempos. Studium 28. Inverno 2009. 

PEIRANO, Mariza. A alteridade em contexto: o caso do Brasil. In. PEIRANO, Mariza. A 
Teoria vivida: e outros ensaios de antropologia. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2006. 

___. Etnografia, ou a teoria vivida. Revista Ponto Urbe, ano1, n.2, Universidade de São 
Paulo, 2008. 

POLLOCK, Griselda. Vision & difference. Femininity, Feminism and the Histories of Art. 
London: Routledge, 1988. 

RIBEIRO, José da Silva. Antropologia visual, práticas antigas e novas perspectivas de 
investigação. Revista de Antropologia, São Paulo: USP, 2005, v 48, n 2. Pp 613-648 

ROCHA, Ana Luiza Carvalho da. ECKERT, Cornelia. Etnografia da Duração: 
antropologias das memórias coletivas nas coleções etnográficas. Porto Alegre: 
Marcavisual, 2013a.  

___. Etnografia de rua: estudos de antropologia urbana. Porto Alegre, RS: UFRGS 
Editora, 2013b.  

ROSENBLUM, Naomi. A history of women photographers. New York: Abbeville  Press, 
2010. 

VELHO, Gilberto. Um antropólogo na cidade. Ensaios de antropologia urbana. [Org: 
Hermano Vianna, Karina Kuschnir, Celso Castro.] Rio de Janeiro: Zahar, 2013.  

 

 

https://www.theguardian.com/cities/2016/jul/29/female-flaneur-women-reclaim-streets?CMP=fb_a-cities_b-gdncities
https://www.theguardian.com/cities/2016/jul/29/female-flaneur-women-reclaim-streets?CMP=fb_a-cities_b-gdncities


Anais do Encontro Internacional Cidade, Contemporaneidade e Morfologia Urbana 2018.

 

766 
 

ESPAÇO DO FEMININO: PROPOSTA DE REABILITAÇÃO DA 

ESCADARIA JOÃO MANOEL E ENTORNO COM A IMPLANTAÇÃO 

DE UM ESPAÇO CULTURAL MULTIUSO 

 
ALEXANDRE BATAIOLI DA SILVA1; SILVANA KASTER TAVARES2 

 
1
UniRitter Laureate International Universities – alexandrebataioli@gmail.com 

2
UniRitter Laureate International Universities – silvanaktavares@hotmail.com 

 

ÁREA TEMÁTICA: 

( ) 1.Morfologia Urbana ( ) 2.Cartografia Urbana ( ) 3.Teoria Urbana (x) 4.Mulher e 

cidade 

RESUMO: 

Este trabalho tem como proposta revitalizar a escadaria da Rua João Manoel, o Palacete 
Chaves Barcellos e seu entorno imediato, localizados no Centro Histórico de Porto Alegre, 
Rio Grande do Sul. A estratégia de intervenção reside em implantar um espaço temático 
multiuso voltado à representação política do público feminino, utilizando o palacete da 
família Chaves Barcellos - prédio histórico da capital atualmente desocupado - como 
sede e estabelecendo conexões com outros equipamentos locais do bairro. Este permitiria 
estabelecer um locus de operação para os grupos de apoio às mulheres  existentes, já 
organizados e  articulados; resgatar o uso da escadaria pela população e constituir um 
espaço real e seguro de reunião, representação política e institucional, que marque a 
presença e a luta pelo empoderamento feminino. Enfim, qualificar o espaço urbano para 
avançar nessa nova fase do exercício pleno da cidadania pelas mulheres. 

 
PALAVRAS-CHAVE:revitalização;centro multiuso;Porto Alegre;patrimônio 

histórico;  espaçofeminino. 

 
ABSTRACT: 
This article's purpose is to propose a revitalization to the stairway at RuaJoãoManoel, the 
Chaves Barcellos mansion and its immediate surrounding located in the historic 
neighborhood Centro Histórico in Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil. The 
intervention's strategy resides in the in the implantation of a multipurpose thematic space, 
focused on women's political representation and the female audience, utilizing the Chaves 
Barcellos' family mansion - a historical building currently unoccupied - as it's headquarters, 
establishing connections to other local neighborhood's equipments. This space would 
allow a operational locus to all the currently existing women's support groups, organized 
and articulated, rescue the use of the stairway for the population and constitute a real and 
safe space for meetings, political and institutional representation, that marks the presence 
and struggle of women's empowerment. 
 

KEYWORDS: revitalization;multipurpose space; Porto Alegre;historical patrimony;female 

space.  
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INTRODUÇÃO 

A sociedade brasileira vem passando por uma nova onda de conservadorismo, 

colocando em risco políticas de apoio às mulheres e inclusão de minorias 

conquistadas após a constituição de 1988. A crescente capacidade de mobilização 

política das mulheres brasileiras, claramente demonstrada nos eventos 

capitaneados pelo movimento #Elenão, realizados pelo mundo no dia 29/09/2018, 

vem se utilizando de uma série de meios, grupos e articulações para apresentar 

suas demandas históricas por políticas públicas mais justas e adequadas a sua 

presença na sociedade, seja pelo contingente populacional, seja pelo impacto 

econômico de suas atividades, buscando a  igualdade de oportunidades. Estes 

movimentos, utilizando-se principalmente de ferramentas virtuais, têm 

demonstrado a visão de que política não é restrita aos partidos e aos sindicatos. 

As propostas atualmente encaminham-se no sentido de introjetar o 

comportamento, o comprometimento com a ação política diária, bem como o 

sentido de sororidade, destacando que o pessoal também é político, 

reconhecendo que, conforme as estatísticas, boa parte das ações de opressão e 

violência contra as mulheres ocorrem dentro do âmbito doméstico.  Uma mulher 

pode ajudar a outra e juntas podem mobilizar as esferas de poder, ampliando a 

noção de interação do campo político e minimizando a separação entre as esferas 

pública e privada. 

Como cidade, Porto Alegre é referência na criação e capacitação de grupos 

dedicados a apoiar causas e pautas femininas como Promotoras Legais 

Populares, Coletivo Feminino Plural, THEMIS - Assessoria Jurídica e Estudos de 

Gênero, Rede Lilás, entre outras, que visam o questionamento das relações de 

gênero, que, de acordo com políticas feministas, são base das desigualdades 

sociais. Esse apoio sempre incluiu a participação ativa em instâncias de 

representação e participação.  

Um dos exemplos mais recentes é a união de diversos grupos para promover a 

eleição de representantes - em particular mulheres negras oriundas de ambientes 

periféricos - para o legislativo e executivo, para que estas tragam a votação 

projetos de lei que beneficiem a permanência da mulher no ensino superior e no 

mercado de trabalho sem prejuízo à sua carreira, como aumento no número de 

creches, programas de apoio em universidades, escolas técnicas 

profissionalizantes e criação da delegacia da mulher em todos os estados 

brasileiros. Ademais, a mobilização para ocupação de espaços tradicionalmente 

dado aos homens, exigindo paridade de salário e oportunidades para mulheres em 

cargos de poder. 
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Esse protagonismo resultouna  criação da  Procuradoria da Mulher na Assembleia 

Legislativa do Estado cuja pauta é constituída de medidas para avançar na 

melhoria da legislação e definição de  políticas públicas para as mulheres. Embora 

continuemos avançando o espaço político ainda resiste a presença feminina. 

“De todas as fronteiras, a da política foi, em todos os países, a mais difícil 

de transpor. (Como a política é o centro da decisão e do poder, era 

considerada o apanágio e o negócio dos homens A polis grega exclui as 

mulheres, tal como os escravos e os bárbaros, mas de maneira diferente. 

As mulheres podem intervir em caso de crise aguda na qual a existência 

da polis é posta em risco.” (PERROT, 2007, p. 151).  

Embora a rede social permita uma grande articulação é necessário a existência de 

espaço físico institucional privado. Uma sede para dar visibilidade e  fortalecer a 

coordenação das ações políticas, apartidárias, destes grupos. Alguns grupos 

recebem apoio com a cedência de locais públicos para sua  instalação, porém, a 

cada eleição, a mudança do quadro partidário ameaça a continuidade dos apoios 

e a estabilidade das ações destes grupos, que ficam a mercê das ameaças de 

despejo. 

A PROPOSTA DE PROJETO 

A proposta de intervenção está localizada no bairro Centro Histórico de Porto 

Alegre,  onde também estão situados o Centro de Referência da Mulher Márcia 

Calixto (CRAM) e o  Centro Estadual de Referência da Mulher Vânia Araújo 

Machado  (CRMVAM). O CRAM é o órgão da administração municipal, destinado 

a ser um espaço estratégico da Política Municipal de Enfrentamento à Violência 

contra as Mulheres buscando a  ruptura da situação de violência e a construção 

da cidadania das mulheres, por meio de atendimento intersetorial e interdisciplinar. 

Suas principais  finalidades são a prestação de orientação, acolhimento incluindo 

acompanhamento psicológico, social, jurídico, às mulheres em situação de 

violência. E ainda facilitar  a inserção da mulher no mercado de trabalho e em 

programas de capacitação para o trabalho, quando couber. Já o segundo é parte 

de uma rede estadual de acolhimento às mulheres, vinculado ao Departamento de 

Políticas para as Mulheres, da Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos. 

Entre suas funções, está a assistência às mulheres, com o apoio de juizados e 

delegacias, e monitoramento de conselhos e de coordenadorias de políticas para 

as mulheres. No CRMVAM, as mulheres são orientadas por psicólogas, 

advogadas e assistentes sociais capazes de promover o atendimento integrado 

daquelas que se encontram em situação vulnerável de violência. 

Estes centros de referência de apoio às mulheres, como órgãos oficiais 

vocacionados, visam o atendimento de mulheres quando estas sofrem 
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explicitamente a violência,  e estão focadas nesta parcela da população. A cidade 

permanece carente de um marco, uma referência, um espaço que centralize e 

apoie as ações dos diversos grupos que atuam em favor do público feminino antes 

deste momento,  e que atue de forma a buscar soluções permanentes para a 

ocupação do espaço de representação política da mulher na sociedade . A região 

escolhida, além de abrigar estas e outras instituições de apoio à mulher também é 

o  centro das decisões políticas do Estado, concentrando o Palácio do Governo e 

a Assembleia legislativa no mesmo quarteirão. Alvarez, Dagnino e Escobar, (2000, 

p. 30) dizem que: 

“devemos ver a política como algo mais que um conjunto de atividades 
específicas que ocorrem em espaços institucionais claramente 
delimitados, tais como parlamentos e partidos ela deve ser vista como 
abrangendo também lutas de poder realizadas em uma ampla gama de 
espaços culturalmente definidos como privados, sociais, econômicos, 
culturais e assim por diante. (...) No entanto, uma concepção descentrada 
do poder e da política não deve desviar nossa atenção do modo como os 
movimentos sociais interagem com a sociedade política e o Estado e ‘não 
deve nos levar a ignorar a maneira como o poder se sedimenta e se 
concentra em instituições e agentes sociais’.” 

A fase inicial para implantação de projetos de reabilitação em áreas centrais de 

cidades, ocupadas por prédios histórico, constitui-se necessariamente de um 

levantamento rigoroso sobre os todos aspectos que definiram aquele local como 

objeto relevante para a memória da cidade seja para tombamento, seja para 

registro das práticas definidas para a intervenção a ser realizada. É preciso 

dialogar com todos os entes que compõem aquele espaço antes de propor a obra. 

A cidade, entendida a partir de sua complexidade, apresenta ao longo do tempo 

diferentes configurações e significados, diz Edelweiss (2017), propondo o uso da 

Dialogia como instrumento de compreensão das “práticas indissociáveis na busca 

do ordenamento urbano”.  A Escadaria da Rua João Manoel foi tombada e 

classificada como bem de estruturação de forma que as propostas de revitalização 

não podem alterar seu desenho original. A residência Chaves Barcellos, foi 

inventariada com a finalidade de preservação arquitetônica podendo receber 

propostas de atualização de uso e remodelação.  

Nossa proposta se refere a inserção de um novo programa de uso  voltado a 

atender as demandas de discussão das questões contemporâneas que envolvem 

o feminino. Mais que numa remodelação estrutural visando recuperar a 

importância histórica do palacete e  da escadaria na conexão das atividades do 

cotidiano dos moradores queremos criar um espaço que se comunique com outras 

iniciativas de apoio a mulheres localizadas naquela região, além da ligação 

entre  “cidade alta” e da “cidade baixa”.  
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No livro A cidade ao Nível dos Olhos, Karssenberg et. al (2015) enfatizam que a 

qualidade do espaço público é a espinha dorsal de uma cidade sustentável. Ruas 

maravilhosas, lugares nos quais você intuitivamente queira passar mais tempo, 

interação de escala humana entre os prédios e ruas, apropriação pelos usuários, 

placemaking e bons plinths (andares térreos ativos) e uma abordagem voltada 

para pessoas. 

Essas abordagens foram incluídas neste projeto buscando transformar aquele 

local, antes utilizado  apenas para passar, em um lugar para ficar, um lugar para 

reunir e representar. 

Para o desenvolvimento deste estudo e alcance dos objetivos propostos fez-se 

uso de visita ao local, pesquisa bibliográfica, além de pesquisa em sites e outros 

trabalhos acadêmicos relacionados ao tema. Este trabalho foi desenvolvido a 

partir da disciplina de Patrimônio Histórico, do mestrado em Arquitetura e 

Urbanismo, da UNIRITTER e foi a partir do levantamento da região que surgiu a 

oportunidade de elaborar esta proposta de projeto. 

 

LEVANTAMENTO HISTÓRICO 

 

A Rua Duque de Caxias 

Segundo o Guia Histórico de Porto Alegre a Rua Duque de Caxias, onde se 

encontra o Palacete da Família Chaves Barcellos, começa na Rua General 

Salustiano e termina na Praça Conde de Porto Alegre e Viaduto Loureiro da Silva. 

A tradicional rua da Capital se desenvolveu ao longo da parte mais alta da colina 

onde nasceu a antiga vila e teve várias denominações até o final de 1869. Era 

frequentada pelos estudantes do liceu, da Escola Normal e por famílias 

aristocráticas da cidade. No final do século XIX o ajardinamento de três praças – 

da Matriz, Conde de Porto Alegre eGeneral Osório – em três pontos da rua Duque 

de Caxias, contribuíram para seu embelezamento.A Rua abriga grande parte dos 

prédios históricos que são cartão postal da cidade, que recuperados pelo Projeto 

Monumenta, se encontram em pleno uso pela comunidade.   

A Rua General João Manoel  

Segundo Sérgio da Costa Franco, a História da Rua General João Manoel está 

intrinsecamente ligada ao Palacete, à família Chaves Barcellos e a Theo 

http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/vivaocentro/default.php?reg=10&p_secao=118
http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/vivaocentro/default.php?reg=15&p_secao=118
http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/vivaocentro/default.php?reg=17&p_secao=118
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Wiedersphan pois a conexão entre os terrenos de propriedade da família que 

começavam na Duque e se estendiam até a Fernando Machado eram dificultadas 

pela acentuada ladeira do Morro da Formiga.  A ladeira preocupava o município 

desde 1883, quando surgiu a proposta de urbanizar o trecho. Como o alto custo 

inviabilizou o projeto de ser executado foi feita uma demarcação da área com o 

objetivo de evitar que alguma obra fosse executada no local.  Em 1922 foram 

implantados os jacarandás que ainda hoje sobrevivem no local, e em 1928, 

visando a valorização dos imóveis que possuíam no entorno, a família Chaves 

Barcellos financiou um terço dos custos da construção da escadaria projetada por 

Christiano da La Paix Gilbert.   Com o passar do tempo os terrenos da rua foram 

loteados, vendidos e prédios de estilos diversos foram construídos. A rua hoje 

serve de acesso a estas edificações e a escadaria, e o baixo fluxo de usuários a 

transformou num local inseguro e alvo de vandalismos constantes.  

O projeto pretende abrir-se para esta rua, intervindo também na urbanização do 

lote de número 367, de modo a revitaliza-lo e integrá-lo ao espaço de lazer interno 

do lote permitindo a fruição do conjunto. 

 
Figura 01: Rua General João Manoel vista da Rua Duque de Caxias em direção a escadaria. 

Fonte: Google Earth.  



Anais do Encontro Internacional Cidade, Contemporaneidade e Morfologia Urbana 2018.

 

772 
 

 

 
Figura 02: Rua General João Manoel vista da escadaria em direção a Rua Duque de Caxias. 

Fonte: Google Earth.  

A Escadaria da Rua João Manoel  

O projeto desta escadaria foi desenvolvido em 1928 pelo arquiteto Christiano de 
La PaixGelbert e tinha como objetivo tornar transitável o trecho do antigo Morro da 
Formiga, entre a rua Fernando Machado e a Rua Duque de Caxias.  

O projeto fez parte do “Plano Geral de Melhoramentos” proposto em 1914 por 

Moreira Maciel, durante a administração de Alberto Bins. O referido plano tinha 

como objetivo o saneamento e a adaptação do antigo centro colonial as novas 

condições urbanas, e incluiu o melhoramento do referido trecho pois o abandono 

do local o tornava alvo de vandalismo e de depósito clandestino de lixo. 

A escadaria foi executada pela empresa de Theo Wiederspahn e construída em 

alvenaria de tijolos e pedra, ascende da rua Cel. Fernando Machado à rua Duque 

de Caxias. Os três primeiros lances são centrais e ladeados por muretas baixas, 

pilaretes e ajardinamento. A partir do terceiro lance os degraus descentralizam-se 

e, divididos, evoluem nas laterais, com peitoril em ferro trabalhado. A obra foi 

tombada pelo Município como Patrimônio Histórico, com a intenção de preservar a 

identidade do centro de Porto Alegre pois além da importância arquitetônica, o 

belvedere teve grande influência na vida da população de Porto Alegre, conforme 

Instrução de Tombamento da EPAHC“Ele proporcionou a artistas plásticos e 

poetas inspiração para seus trabalhos. Os moradores da redondeza e os 

transeuntes se detinham a admirar a paisagem, principalmente pelo belo pôr-do-

sol do Guaíba.”(FESTUGATO, 2012, p. 46). 
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Figura 03: Escadaria vista da Rua Fernando Machado, em foto do ano 1929, ainda sem as os 

altos prédios nas laterais. Fonte:Acervo EPAHC apud Aloise. 
 
 
 

 
Figura 04: Foto da escadaria já com os imóveis edificados que a ladeiam em foto do ano de 

2015.Fonte:Google Earth. 
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Figura 05 - Foto da escadaria vista do Belvedere em 1929 ainda sem obstruções visuais em 

direção ao rio Guaíba – Rua General João Manoel. Fonte: Acervo EPAHC apud Aloise.  

 

 

 
Figura 06: Imagem da escadaria vista do Belvedere em 2015 com vegetações e prédios que 

obstruem a vista para o rio Guaíba – Rua General João Manoel.Fonte:Google Earth.  

Hoje a face “sudeste” foi obstruída pela construção, ao longo do tempo de 

diversos edifícios de alta estatura comprometendo a vista da paisagem para o lago 

Guaíba ao fundo.  
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O Palacete da Família Chaves Barcellos 

 

 

 
Figura 07: Palacete da família Chaves Barcelos. Fonte: Fonte. 

 

O projeto desta residência foi elaborado pelo arquiteto Theo Wiederspahn em 

1919 e a edificação foi inventariada como bem de estruturação pelo EPHAC 

(Equipe de Patrimônio Artístico, Histórico e Cultural) da Secretaria Municipal de 

Cultura de Porto Alegre, em 2004. 

O imóvel de dois pisos conta com 475 m² de área construída, somados a parte 

utilizável do porão de mais 245 m², caracterizando-se como uma residência de 

alto  luxo, representante significativo do estilo eclético de filiação neoclássica. O 

imóvel foi ocupado pela família proprietária até 1996. Desde então existem várias 

propostas de recuperação não realizadas.  
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Figura 08: Plantas originais  do palacete da família Chaves Barcelos, projeto de Theo 

Wisdersphan. Fonte: Acervo  do Arquivo  Público  Municipal de Porto Alegre apud Aloise. 

 

O casario da Rua Fernando Machado  

A área onde foi edificado o casario Cel. Fernando Machado localiza-se nos fundos 

do terreno do prédio 863, da Duque de Caxias, residência Antônio Chaves 

Barcelos Filho. 

Os prédios têm as fachadas simétricas, duas a duas, como casas geminadas. 
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Figura 09: Fachadas das residências da rua Fernando Machado. Fonte: Procempa. 

DIRETRIZES DO PROJETO  

A partir dos levantamentos indicados anteriormente, as seguintes diretrizes foram 

definidas para o projeto: 

 Ser um espaço urbano de com infraestrutura para eventos de referência, conexão 

e visibilidade pública dos diversos grupos que promovem ações e discussões em 

favor das demandas femininas, com infraestrutura de apoio para mulheres de 

todas as idades, seus filhos, espaço de lazer e atendimento às crianças, tipo 

brinquedoteca,  enquanto as mães estiverem em atividade no centro, espaço de 

oficinas, espaços de produção de alimentação maior número de banheiros, 

rampas de acesso, espaços de atendimento individual; 

 Respeitar às Diretrizes do Projeto Viva o Centro: Em afinidade com as diretrizes 

do projeto Viva o Centro , esta intervenção tem o objetivo de reforçar o centro de 

eventos como atratividade do Centro Histórico, em especial recuperando a 

conexão desta área ao entorno, de grande importância política, permitindo gerar 

fortes conexões com os centros de apoio, já existentes,  das demandas femininas 

e os centros de poder e decisão, Palácio Piratini e Assembleia legislativa, 

permitindo a visibilidade do Espaço dedicado ao feminino possibilitando um 

circuito virtuoso num fluxo de  permanente;  

 Respeitar às Normas de Restauro Conservativo: O projeto de requalificação dos 

equipamentos preexistentes bem como a indicação de novas funcionalidades 

deverão obedecer às normas definidas para bens de estruturação; 
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 Valorizar o térreo para garantir visibilidade e acesso às áreas comerciais, acessos, 

áreas de circulação, educação e lazer previstos bem como fortalecer a conexão e 

o fluxo contínuo entre as ruas Duque de Caxias e Fernando Machado. 

 Criar uma Praça na área do terreno localizado na Duque, 367, esquina João 

Manoel que possibilite além o usufruto de espaço de estar agradável, criando 

ponto defrequência, concentração e manifestação, com segurança e visibilidade, 

permitindo também atrair a população para a área interna do empreendimento. 

 Garantir uma variedade de serviços no espaço multiuso do feminino que permita 

oferecer infraestrutura adequada para a realização das atividades de educação, 

qualificação,  eventos, receptivo turístico, alimentação, etc. 

 Elaborar parcerias com as escolas, abrigos femininos, e outros espaços de apoio 

da região visando receber oferecer atividades de educação e discussão de 

gênero, formação profissional, espaço de empreendedorismo criando um local 

permanente de educação, geração de renda e apoio, com atividades de interesse 

para a formação de cidadãos  e cidadãs mais conscientes.  

 Implementar estrutura de vigilância e monitoramento em todo o perímetro do 

projeto visando permitir o usufruto de toda estrutura disponível para as mulheres e 

suas família e ainda coibindo, se for o caso, oportunidades de violência; 

 Para a elaboração da proposta foi levada em conta a análise da área quanto a 

tipologia das edificações, sua utilização, a densidade da área construída e os bens 

que já foram tombados ou inventariados no entorno, conforme figura que segue: 
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Figura 10: Relação dos  tipos de equipamento público no Centro Histórico. Fonte: Aloise.   

 

 
Figura 11: Relação dos  tipos de estabelecimentos comerciais no Centro Histórico. Fonte: Aloise.  
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Figura 12: Patrimônio cultural no Centro Histórico. Fonte: Aloise.  

 
Figura 13: Alturas das edificações no entorno da área  de intervenção. Fonte: Aloise.  

 Foram consideradas também os principais polos de atração do Centro 

Histórico, elencados na imagem a seguir: 
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Figura 14 - Principais polos do entorno. Fonte: Adaptado de Google Earth.  

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA E PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

1 - Área de intervenção 
2 - Ocupação Mulheres Mirabal  
3 - Centro de Referência e Atendimento à Mulher – CRAM 
4 - Centro Estadual de Referência da Mulher Vânia Araújo Machado 
5 - Praça da Matriz 
6 - Pinacoteca R. Berta 
7 - Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul 
8 - Palácio da Justiça 
9 - Teatro São Pedro 
10 - Memorial Assembleia Legislativa 
11 - Catedral Metropolitana 
12 - Mercado Público Municipal 
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Figura 15:Locação das intervenções propostas. Fonte: Adaptado de Google Earth.  

O projeto pretende tornar a escadaria e a Rua General João Manoel um espaço 

de permanência atrativo aos moradores e usuários do local, especialmente os 

visitantes do centro de eventos,  através da reabilitação deste espaço e das 

edificações existentes no lado norte (Residência Chaves Barcelos e Terreno n° 

367) e sul (Casario da Rua Fernando Machado). Complementar com as atividades 

temáticas. 

O deslocamento através da escadaria e da Rua General João Manoel se tornaria 

um “Percurso Cultural” com atrações em toda sua extensão. A abertura e 

nivelamento do terreno da Rua Duque de Caxias nº 367, que seria transformado 

em uma Praça Seca, ampliaria a visibilidade do espaço e convidaria o transeunte 

a penetrar o local. O grande desnível entre este imóvel e a rua seria resolvido 

através do escalonamento de bermas e taludes sutis que poderiam ser utilizados 

como arquibancada verde, objeto de utilização em shows e feiras ou apenas como 

um espaço de convívio. O espaço que hoje é úmido, sombrio e esquecido 

ganharia em ventilação, iluminação e público interessado.  
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Figura 16: Distribuição dos usos na intervenção proposta. Fonte: Autores.  

A Residência Chaves Barcellos, seria utilizada como a sede principal deste 

Espaço Cultural Feminino abrigando restaurante e bar/café, banheiros, espaço de 

recreação infantil, auditório e sala de exposições/eventos. Seu pátio hoje 

abandonado seria a área externa ideal para o restaurante da sede, que com um 

paisagismo revitalizado abrigaria mesas e ampliaria a capacidade de atendimento 

do empreendimento.   

 
Figura 17: Zoneamento da proposta de intervenção da Residência Chaves Barcellos (sede). 

Fonte: Autores. 
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Figura18:Zoneamento da proposta de intervenção da Residência Chaves Barcellos (sede). Fonte: 

Autores. 

 
Figura 19: Proposta da fachada de intervenção da Residência Chaves Barcellos (sede). Fonte: 

Autores. 

Seguindo o Percurso Cultural no sentido de descida, em direção à Rua Fernando 

Machado, logo atrás da área externa da sede principal estariam as estufas com 
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flores e hortaliças e a horta comunitária. Mantidos pelas mulheres atendidas pela 

Rede Lilás.  Este espaço seria produtor de parte dos insumos utilizados na 

cozinha do restaurante da sede e estaria também aberto a comunidade para 

visitação e comercialização destes alimentos. Este espaço também abrigará as 

atividades de educação.  

A intervenção na escadaria João Manuel, por ser tombada como bem de 

estruturação ficaria restrita a realização de reparos, pintura, sinalização e 

iluminação. 

Nos terrenos contíguos à escadaria a intervenção se daria por meio de 

ajardinamento, sinalização e iluminação.  

O Casario da Rua Fernando Machado seria utilizado como salas de aula, oficinas 

e laboratórios para capacitação de mulheres que desejem aprender sobre a 

produção, comercialização e manutenção dos insumos cultivados no local bem 

como outras atividades econômicas que possibilitem geração de renda e 

autonomia. 

“As demandas que focalizam as necessidades das mulheres, como é o 
caso dos projetos de geração de renda, configuram-se ainda como 
necessidade prática, visando minimizar as dificuldades das mulheres 
dentro do padrão das relações de gênero, sem atacar diretamente a 
questão da subordinação feminina. Entretanto, como é sempre possível a 
passagem das necessidades práticas para os interesses estratégicos [...], 
decorre, neste caso, que os projetos de geração de renda têm 
contribuído para fomentar a experiência de participação de muitas 
mulheres no espaço público.” (MACHADO, 1999 apud MARIANO, 2015, 
p. 2).  

As aulas práticas seriam ministradas na área externa.  O casario contaria também 

com ambientes de apoio tais como ateliês,  salas de reunião e atendimento 

individual, banheiros e café, conforme algumas referencias a seguir: 

 
Figuras 17 e 18: Projeto espaço multiuso, referência do bairro de Güemes, Córdoba, 

Argentina.Fonte: ArchDaily.  
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Figuras 19 e 20: Espaço social e café. Fonte: Contemporist. 

O Percurso Cultural e as edificações integrantes dele comporiam um Complexo 

Multiuso e como tal pressupõe uma utilização variada baseada na oferta de 

produtos e serviços diversificados.  Neste contexto existe uma expectativa de 

atendimento a usuários  diversos porém com 03 núcleos principais:  

Núcleo 01 – Moradores e profissionais  e instituições em atividade no Centro 

Histórico:  um dos objetos principais se refere a reintegração deste espaço ao 

contexto econômico e político dos prédios do centro histórico. É justo dizer que o 

principal usuário será o público feminino morador/trabalhador/frequentadores do 

bairro. 

Núcleo 02 – Mulheres atendidas pelos Centros de Referência em atendimento 

amulher  localizadas no entorno: com a proposta de ser um centro de capacitação, 

representação, subsistência e empreendedorismo   com as atividades 

de   produção de mudas  como carro chefe deste processo de aprendizagem, a 

parceria com as escolas, estudantes, professores e familiares constitui nosso 

escopo; 

Núcleo 03: Pesquisadores/Estudantes - O centro de eventos temático pretende 

abrigar discussões de pesquisadores e profissionais em temas relacionados 

a  estudos de gênero; 

Núcleo 04: Publico em Geral/ Turistas - O centro histórico, ,  e especialmente o 

entorno, por sua representação política, cultural e religiosa  são palco de diversos 

roteiros e eventos que trazem muitos turistas ao local. Nosso foco é oferecer mais 

um produto a ser inserido nestes roteiros e eventos, criando ainda programação 

própria para atração de grupos de interesse, nacionais e internacionais que hoje 

chegam até, no máximo, a Pinacoteca. 

Essa segmentação com enfoque tanto da localização quanto no comportamento 

do consumidor tem por base  criar um mix de produtos e serviços que permita a 

sustentabilidade do empreendimento através de geração de recursos próprios, 
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independente de políticas públicas para sua manutenção após as obras de 

reparação. 

Por se tratar de uma propriedade privada, inventariada e com grandes restrições 

para empreendimentos imobiliários de grande porte é fundamental que a família 

seja um dos agentes do projeto, juntamente com uma associação formada pelos 

comerciantes interessados na exploração comercial do Centro Multiuso bem como 

um agente público que apoie na captação dos recursos para a reforma do 

empreendimento. Existem modelos de gestão colaborativa que tem se configurado 

como uma solução para obras dessa natureza, como por exemplo o Vila Flores.  

No que diz respeito ao financiamento das reformas e construções,  por se tratar-se 

de patrimônio cultural (o palacete, a escadaria e o casario) o projeto poderia ser 

financiado pela Lei Rouanet - Lei de Incentivo a Cultura do Governo Federal, que 

permite a aplicação de parte do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas 

em ações culturais, a exemplo do projeto de recuperação dos prédios da 

UFRGS.  Neste caso, além da associação de comerciantes, cabe buscar apoio de 

uma grandes empresas, como a GOOGLE, para compor o montante necessário. 

Outras alternativas  incluem financiamentos não reembolsáveis via BNDES, 

Contratos de Parcerias Público Privadas,  venda de cotas do tipo “investimento” e 

até financiamentos coletivos do tipo crowdfunding. Como um dos objetivos do 

projeto é representação social e política, poderia se lançar mão de recursos 

disponíveis para incentivo a ações dessa natureza compondo um mix de recursos 

para implementação total do projeto. 

CONCLUSÕES: 

É fato que, há séculos, o espaço público tem sido pensado por homens e 

para homens reforçando o protagonismo masculino e a exclusão das mulheres 

dos espaços coletivos. No geral, as mulheres se adaptam ou simplesmente 

deixam de utilizá-lo quando não há mais segurança para a livre circulação. Aliás, 

nas Ciências Sociais, o percentual de frequência de mulheres é considerado como 

um indicador de segurança nos espaços públicos, pois quando há manutenção 

adequada, iluminação e utilização para múltiplos fins, as mulheres levam seus 

filhos, idosos sob sua responsabilidade ou simplesmente encontram as amigas 

para exercício e interação, o que aumenta a sensação de segurançapara a 

coletividade e estes passam a ser ocupados por todos. 

Nosso projeto, além de recuperar o palacete para a criação do Espaço 

Feminino, pretende tornar todo o entorno mais seguro para a frequência das 

mulheres e, além disso, para o acesso e circulação da população em geral. Sendo 

a questão da segurança um dos temas que limitam a liberdade de ir e vir da 

mulher, a revitalização do espaço como um todo, 
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(escadaria/palacete/casario/praça) passa a ter mais relevância. É impossível se 

apropriar de um ambiente urbano, seja público ou privado, sem poder acessá-lo 

com segurança, e neste caso, o ir e vir, é poder exercer plenamente a cidadania, 

direito humanofundamental e uma das mais antigas reivindicações femininas. 

A filósofa francesa Simone de Beavoir já alertava que: “basta uma crise política, 

econômica e religiosa para que os direitos das mulheres sejam 

questionados” (1967). A crise econômica mundial e o crescente avanço de 

partidos de direita, fortemente apoiados em instituições religiosas, voltam a 

questionar os papéis, comportamentos e direitos da mulher, aprovando leis que 

fortalecem a tutela do estado sobre corpo e a vida da mulher. No entanto, a 

consciência da nova geração de mulheres sobre seu poder econômico 

e impacto populacional, quantitativamente falando, gera um sentimento de 

resistência que se movimenta para ocupar cada vez mais o mesmo percentual em 

espaço urbano, político, econômico e de poder. Afinal, lugar de mulher é onde ela 

quiser! 
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RESUMO: 

O presente trabalho tem como objetivo discutir a inserção das trabalhadoras assalariadas 
domésticas no processo de urbanização do Brasil. Debate ainda, como a presença 
resiliente da dependência de empregadas no programa arquitetônico das residências 
urbanas é uma expressão das particularidades contidas nas cidades brasileiras. Para 
tanto, o artigo se propõe a: colocar em paralelo os distintos marcos da urbanização 
brasileira e as mudanças das leis que regulamentaram historicamente a profissão de 
doméstica; refletir sobre as sociabilidades vivenciadas pelas domésticas no contexto das 
cidades; analisar o quarto de empregadas enquanto elemento gerador de relações de 
trabalho e práticas sociais particulares. Conclui-se que o trabalho assalariado doméstico, 
e o quarto de empregadas (sua expressão espacial/arquitetônica), são uma chave de 
leitura do processo de urbanização brasileiro, na medida em que revelam idiossincrasias 
da reprodução da força de trabalho no país, a exemplo do fornecimento de moradia e 
alimentação como salário indireto, e dos discursos formulados para encobrir a exploração 
das mulheres que constituem a categoria profissional em estudo.  
 

PALAVRAS-CHAVE: quarto de empregadas; trabalho doméstico; mulher; urbanização; 

legislação trabalhista.  
 

ABSTRACT: 
The purpose of this paper is to discuss the insertion of domestic employees in the process 
of urbanization of Brazil. It also debates how the resilient presence of the maid’s room and 
bathroom in urban apartment plans is an expression of particularities of Brazilian cities. 
Therefore, this article intends to debate the different stages of the history of Brazil’s 
urbanization alongside the historical changes in laws that regulated domestic work. It also 
aims at debating on sociability experienced by domestic employees in the context of cities 
and relate it to an analysis of maid’s bedrooms and bathrooms as elements that support 
and generate peculiar working relationships and social practices. The conclusion is that 
the domestic employment (and its spatialization, such as maid’s rooms) is a key to 
understand the Brazilian process of urbanization as it reveals idiosyncrasies of the 
reproduction of labour force in Brazil and supports speeches formulated to cover up the 
level of exploration of this category of workers. 
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INTRODUÇÃO 

O objetivo do presente trabalho é debater como, historicamente, as trabalhadoras 

domésticas se inserem no processo de urbanização do Brasil. É dada ênfase 

particular à maneira pela qual a dependência de empregadas – expressão 

arquitetônica do trabalho assalariado doméstico – configura-se como 

idiossincrasia das cidades brasileiras. 

O processo de urbanização se dá, em grande medida, conforme às necessidades 

da reprodução da força de trabalho. Isso porque a provisão das condições do 

trabalhador se locomover, ter acesso aos recursos básicos (água, luz, bens de 

consumo), e à moradia ocorre em conformidade com os tipos de relação 

econômica que sustentam uma dada formação social (DEÁK, 2016, p. 109). 

Assim, as formas do trabalho se reproduzir e se espacializar possuem grande 

influência sobre a maneira pela qual as cidades se configuram.   

No caso do Brasil, temos um país de profundas raízes coloniais, nunca ceifadas. 

Isto faz com que muitos aspectos da reprodução da sua força de trabalho – e, por 

conseguinte, de seu processo de urbanização – derivem de suas origens 

escravistas. O trabalho assalariado doméstico é um dos exemplos deste 

fenômeno. Oriunda da figura da mucama do Brasil rural/escravocrata, a presença 

da empregada doméstica perpassa o processo de urbanização brasileiro para se 

fazer presente ainda na contemporaneidade (RONCADOR, 2008, p. 230).  

O quarto de empregadas, cômodo normalmente contíguo à área de serviço e 

projetado para permitir que a doméstica more onde trabalha, traz consigo 

particularidades na forma destas mulheres subsistirem enquanto trabalhadoras 

urbanas. Como discutido mais adiante, da mesma forma que existe uma 

correlação entre o trabalho escravo das mucamas e o trabalho assalariado das 

domésticas, pode-se estabelecer um paralelo histórico entre a senzala e o quarto 

de empregadas. Tendo tais aspecto em vista, espera-se, aqui, debater como as 

mulheres que trabalham e vivem na casa de terceiros, ocupando tais cômodos, 

inserem-se no processo de urbanização. 

Para tanto, o presente artigo segue dividido em três seções. A primeira traça um 

paralelo entre os processos de assalariamento e urbanização brasileiros, e os 

distintos marcos legais que regulamentaram o trabalho assalariado doméstico. 
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Nesta, ainda, são tecidas algumas reflexões sobre as formas de sociabilidade 

vivenciadas pelas domésticas: mulheres trabalhadoras urbanas, submetidas à 

condições de trabalho advindas do período colonial. A seção seguinte analisa as 

especificidades do quarto de empregada, como suporte para o trabalho 

assalariado nas cidades, a partir de uma reconstituição histórica das formas de 

espacialização deste cômodo. Por fim, há uma seção onde são apresentadas 

considerações finais.  

 

O TRABALHO DOMÉSTICO NO PROCESSO DE URBANIZAÇÃO DO BRASIL: 

AS DOMÉSTICAS NO CONTEXTO URBANO 

[...] as trabalhadoras domésticas tentaram redefinir seu trabalho, 
rejeitando o papel de dona de casa substituta. As obrigações da dona de 
casa são intermináveis e indefinidas. A primeira reivindicação das 
trabalhadoras domésticas foi o delineamento nítido do trabalho a ser 
realizado por elas. [...] Enquanto as trabalhadoras domésticas 
permanecerem à sombra da dona de casa, continuarão a receber 
remunerações que mais se aproximam das “mesadas” da dona de casa 
do que do salário de uma trabalhadora (DAVIS, 2018, p. 239-240). 

Na passagem acima, Angela Davis reflete sobre o caráter ambíguo assumido pelo 

trabalho assalariado doméstico em uma economia capitalista: a trabalhadora 

doméstica é, ao mesmo tempo, uma assalariada (que vende sua força de trabalho 

por não deter um meio de produção), e alguém apartado do mercado de trabalho, 

dada a natureza particular de sua atividade profissional.  A imersão da doméstica 

em seu ambiente laboral (na qualidade de suporte do núcleo familiar do patrão), 

como destaca Davis, é o que aprofunda essa ambiguidade, e dá contornos ao seu 

cotidiano profissional e à sua inserção na vida urbana.  

Como destacado anteriormente, o processo de assalariamento e urbanização 

estão intimamente ligados. Mesmo que a devida cautela teórica nos previna de 

uma perspectiva puramente economicista, é razoável considerar que a produção 

de infraestruturas físicas e jurídicas que assegurem a reprodução da força de 

trabalho tem um peso determinante na configuração das aglomerações urbanas 

de uma dada formação social. Deste modo, aqui trataremos, com brevidade, sobre 

as particularidades da conversão do Brasil de um país escravagista/rural em uma 

nação capitalista/urbana. 

Antes de iniciar seu processo de urbanização na década de 1930, o país havia 

deflagrado sua Independência, em 1822, sem romper com a economia de bases 

coloniais. Somente a partir da Lei de Terras (que instituiu a privatização da terra), 

em 1850, e da Lei Áurea 1888 (que aboliu a escravidão, e tornou o assalariamento 
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a modalidade de trabalho predominante) foram satisfeitas as duas condições 

fundamentais para que o Brasil se tornasse uma nação capitalista (DEÁK, 2016, p. 

144). 

Durante a República Velha, o Brasil se estabelece como uma nação, ainda que 

capitalista, predominantemente rural, e de economia agroexportadora. Esta 

condição será importante para que aspectos oriundos do regime escravocrata 

perdurem em sua reprodução social. Como destaca Sevcenko, a instauração de 

um regime republicano no Brasil, e as falas de “modernização” nele imbuídas, não 

representaram uma ruptura com as bases históricas que estruturaram a formação 

do país desde a colônia: 

No afã do esforço modernizador, as novas elites se empenhavam em 
reduzir a complexa realidade social brasileira, singularizada pelas 
mazelas herdadas do colonialismo e da escravidão, a ajustamento em 
conformidade com padrões abstratos de gestão social hauridos de 
modelos europeus ou norte-americanos [...] Era como se a instauração 
do novo regime implicasse pelo mesmo ato o cancelamento do passado 
histórico do país e pela mera reforma institucional ele tivesse fixado um 
nexo co-extensivo com a cultura e a sociedade das potências 
industrializadas (SEVCENKO, 1998, p. 27).   

Dentro da abrangente gama de intérpretes do Brasil, que debateram a transição 

do mundo colonial para o capitalista – e dos discursos a ela atrelados – a temática 

da herança da escravidão se manteve como um ponto central. De um lado, 

autores de referência, como Gilberto Freyre (2003), ajudaram a consagrar uma 

visão apologética destas raízes, buscando identificar aspectos “benéficos” na 

escravidão de origem lusitana, considerando que esta possibilitou que o país se 

tornasse, doravante, uma “democracia racial”97. Em contrapartida, a partir da 

década de 1960, posições desta natureza passaram a ser confrontadas, mediante 

a trabalhos como o de Florestan Fernandes (1989)98, que desnudavam como as 

reminiscências da exploração escravista no Brasil eram mascaradas pelo discurso 

da “harmonia racial”. 

                                                           
97 
O tom nostálgico de Freyre é indisfarçável em passagens como: “Nos engenhos, tanto nas 

plantações como dentro de casa, nos tanques de bater roupa, nas cozinhas, [...] fazendo doce, 
pilando café; nas cidades, carregando sacos de açúcar [...] os negros trabalharam sempre 
cantando: seus cantos de trabalho, tanto quanto os de xangô [...] encheram de alegria africana a 
vida brasileira. Às vezes um pouco de banzo: mas principalmente alegria” (FREYRE, 2003, p. 551). 
98

 Em crítica à posições como a de Freyre, Fernandes assevera: “Como se poderia, no Brasil 
colonial ou imperial, acreditar que a escravidão seria, aqui, por causa de nossa “índole cristã”, mais 
humana, suave e doce que em outros lugares? [...] Abolição, que largou a massa dos ex-escravos, 
dos libertos e dos ingênuos à própria sorte, como se eles fossem um simples bagaço do antigo 
sistema de produção? [...] [A despeito de servir apenas ao interesse das elites, o mito da 
“democracia”] se tornou [...] a pedra de toque da “contribuição brasileira” ao processo civilizatório 
da Humanidade” (FERNANDES, 1989, p. 13). 
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Ao contextualizar esta discussão no âmbito do trabalho doméstico – e seguindo 

uma linha argumentativa mais próxima à de Fernandes – Roncador (2008, p. 83) 

descreve as mistificações produzidas por Freyre, como aquela constituída 

mediante a figura da “mãe preta”: escrava que servia de ama de leite para os 

meninos brancos, e que, segundo Freyre, desempenhara um papel formativo no 

processo de miscigenação das culturas europeia e africana.  Para Roncador, o 

afeto maternal do senhor infante para com a sua ama, coexistia com o sentimento 

de posse do indivíduo vis-à-vis sua propriedade. 

Em meio ao momento de transição da República Velha, as formas de 

sociabilidade do mundo escravista vão se adaptando sobre a nova base produtiva 

do capital. Ao tratar das mulheres recém-libertas em São Paulo, neste período, 

Telles (2013) reflete sobre a condição específica dessa parcela da população: 

tendo sido frustrada a esperança de inserção social a partir da abolição, o trabalho 

doméstico era a única possibilidade de sustento para estas trabalhadoras. Como 

atesta a autora: 

Para libertas e descendentes migrantes ou nascidas na capital 
[paulistana], que deixavam o cativeiro e a cidade de origem sem posses, 
os serviços domésticos, a faina diária e a dependência dos patrões e 
seus salários minguados constituíram a forma de sobrevivência possível 
num mercado de trabalho pouco generoso. O ingresso crescente de 
estrangeiros, a expansão da cidade e seus serviços, somados ao 
decréscimo da população escrava, aumentavam a demanda por serviços 
urbanos e domésticos em geral (TELLES, 2013, p. 89). 

A partir do contexto acima narrado, desenvolveram-se relações de trabalho 

baseadas em favores: a necessidade de subsistência fez com que as 

trabalhadoras domésticas se dedicassem à residência dos empregadores, em 

condições precárias, em troca de abrigo e alimentação99. Assim, com o resguardo 

legal do Estado, a mucama foi transformada em criada sem jornada de trabalho 

determinada, vivendo no espaço doméstico dos empregadores, porém isolada em 

um quarto nos fundos (do lote, da casa ou do apartamento), sendo requisitada 

sempre que fosse conveniente aos patrões. 

                                                           
99 

O tratamento jurídico historicamente iníquo legitimava este tipo de relação: desde a Abolição 
(1888) até a lei 11.324, de 2006 (BRASIL, 2006), era permitido ao empregador efetuar descontos 
no salário das empregadas devido ao fornecimento de produtos de higiene pessoal, vestuário, 
alimentação e moradia. 
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Figuras 35 e 2 – À esquerda: foto de ama de leite com criança, tirada em 1880 (Brasil Império). À 

direita: fotograma extraído do filme “Que horas ela volta?”, de Anna Muylaert, lançado em 2015. As 

duas imagens expressam o tipo de relação ambígua estabelecida entre a escrava/doméstica e o 

filho daquele que utiliza sua força de trabalho. Fonte (respectivamente): Albert Henschel em 

Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras; Fotograma extraído e editado pela autora a 

partir da cinematografia de Bárbara Alves. 

Com a Revolução de 1930, e, posteriormente, com o Golpe que instaurará o 

Estado Novo, em 1937, começam a ser geradas as infraestruturas para que o país 

se industrialize. Dentre as principais medidas neste sentido, temos a criação das 

industrias estatais de base (Petrobras, Companhia Siderúrgica Nacional, etc.), e a 

regulamentação das condições para que os trabalhadores se formalizem, 

mediante a promulgação da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, em 1943. 

Como reflexo destas iniciativas, o Brasil deixa de ser uma nação 

predominantemente rural, em 1930, para se tornar país de população 

assalariada/urbana em meados da década de 1970 (OLIVEIRA, 2003, p. 35-41). 

Decorrência de uma sociedade estruturalmente desigual, a heterogeneidade da 

produção das infraestruturas caracterizou o processo de urbanização do Brasil. 

Isso se deu tanto em escala nacional, com a industrialização concentrada no eixo 

sul-sudeste, quanto na escala das cidades, com a expansão das favelas em 

contraponto às infraestruturas sofisticadas como metrôs, aeroportos, etc. Este 

processo “empurrou”, de modo centrípeto, as populações do campo e regiões 

predominantemente agrárias (sobretudo a nordeste) para as grandes 

aglomerações industriais urbanas (situadas principalmente no sudeste). Tal afluxo 

asseverou as profissões que estariam destinadas aos migrantes, e os estigmas 

que recairiam sobre estes em função de sua origem e formação: 

A entrada do migrante rural no mercado de trabalho se dá em geral, para 
os homens, na construção civil, e, para mulheres, no serviço doméstico. 
São os únicos canais abertos para os que têm de “aceitar qualquer 

https://www.imdb.com/name/nm1155957/?ref_=tt_ov_dr
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serviço”, pois “não têm desembaraço”, “são acanhados”, “afobam-se” [...], 
“não sabem mexer com máquinas” (MELLO e NOVAIS, 2002, p. 598). 

Assim, conforme passagem acima, forma-se um grande contingente de 

trabalhadores vulneráveis a um alto grau de exploração. Neste sentido, medidas 

como a CLT foram responsáveis por dar condições para que o trabalho 

assalariado se reproduzisse no país, convertendo a massa de mão-de-obra que 

subsistia no campo (e/ou mediante relações campesinas como cambão, 

arrendamento, meação, etc.) em proletários urbanos (OLIVEIRA, 2003, p. 38). O 

caso das domésticas assume, desde então, distinções em relação ao demais:  por 

não ter sua atividade considerada como “produtiva” (não geradora de lucro), estas 

mulheres serão privadas de várias franquias concedidas aos trabalhadores 

“produtivos”, como: folgas ao sábado, FGTS, e a incorporação da moradia como 

formas de salário indireto para fins do cálculo de seus direitos (como a 

contribuição previdenciária).  

A distinção acima descrita atuará no sentido de formalizar uma atividade de 

origem rural/escravocrata dentro do contexto urbano/capitalista, oferecendo ao 

patrão as garantias jurídicas necessárias para que a força de trabalho das 

mulheres domésticas pudesse continuar a ser explorada, em conformidade com 

as práticas sociais historicamente estabelecidas, desde o período colonial. Assim, 

a profissão se formaliza no contexto urbano e as mulheres que a exercem viverão 

divididas entre dois mundos: o do ‘asfalto’ onde não só trabalha, mas também 

vive, e a favela, onde seu núcleo familiar normalmente reside e os afetos com 

pessoas que compõem sua classe social se desenvolvem. 

A percepção da dicotomia asfalto/favela foi descrita em profundidade por Carolina 

Maria de Jesus, em sua obra “Quarto de Despejo”, célebre marco da literatura de 

testemunho e da literatura feminina negra no Brasil – originalmente publicada em 

1960. Mãe, solteira, catadora de papel, em seu testemunho de luta por 

sobrevivência na favela do Canindé, em São Paulo, a autora estabelece 

frequentemente o paralelo entre os cômodos das residências e os espaços 

urbanos:  

[...] Quando estou na cidade tenho a impressão que estou na sala de 
visita com seus lustres e cristais, seus tapetes de veludos, almofadas de 
sitim [sic]. E quando estou na favela tenho a impressão de que sou um 
objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo (JESUS, 2001, 
p. 33). 

A vida ambivalente entre o mundo do ‘asfalto’ e o da ‘favela’ (expressos de forma 

crua e precisa na passagem acima) fará com que diferentes estigmas recaiam 

sobre as domésticas. O primeiro deles se encontra no seu ambiente profissional e 

de moradia: a despeito de ser referida muitas vezes como alguém “da família” por 
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seus patrões, a doméstica viverá junto a eles invariavelmente como uma cidadã 

de segunda categoria, sem se sentar à mesa que põe. Já no contexto da favela, 

ou de sua cidade de origem (no caso das migrantes), estas mulheres sofrerão a 

pecha de compor uma categoria profissional “de pouco estudo”, exercendo 

atividades destinadas àquelas que não possuem qualquer outra qualificação. 

Mello e Novais destacam as condições de trabalho a que as domésticas se 

submetiam, e que resultavam nos tratamentos acima descritos: 

O emprego doméstico feminino era, naquela época, muito pior do que se 
pode imaginar hoje: começava com o amanhecer do dia e só acabava 
quando a louça do jantar estava lavada: folga, só aos domingos, depois 
do almoço; o quartinho apertado; o assédio sexual do filho do patrão, às 
vezes do próprio patrão (MELLO e NOVAIS, 2002, p. 598-599).  

Após completado o processo de urbanização do Brasil, em meados dos anos de 

1970, inicia-se o processo de inclusão das mulheres de classe-média dentro do 

mercado de trabalho. A atividade assalariada doméstica desempenhará um papel 

relevante nesse sentido: na ausência de políticas de bem estar social promovidas 

pelo Estado, como creches e escola de tempo integral públicas, as trabalhadoras 

domésticas garantirão a organização logística do lar de seus empregadores. 

Desse modo, as patroas poderão desenvolver suas carreiras profissionais, 

enquanto suas casas e crianças são cuidadas pelas domésticas (mesmo que, 

para tanto, os filhos destas últimas tenham que ser negligenciados)100.  Entre as 

década de 1970 e 1980 o trabalho assalariado doméstico foi a principal ocupação 

das mulheres brasileiras, chegando a 20,8% em 1985 na região metropolitana de 

SP (VALOR ECONÔMICO, 2015).   

O fenômeno acima referido ensejará uma mudança de perspectiva teórica, acerca 

do entendimento do trabalho doméstico enquanto gerador de valor. Até então ele 

era visto como um fator econômico secundário, tanto sob a perspectiva burguesa, 

que negava direitos às domésticas sob a justificativa de que o trabalho doméstico 

não seria gerador de lucro101; quanto sob um viés marxista102, que, baseado na 

                                                           
100

 Um interessante panorama da relação entre as mulheres de classe-média que se inseriam no 
mercado de trabalho e suas domésticas nos é exposto no conjunto de crônicas que Clarice 
Lispector escreveu para o Jornal do Brasil, entre 1967 e 1973. Roncador 2008 (pp. 136-185) 
apresenta uma extensa e profunda análise destes textos.  
101

 A pretexto de comentar as mudanças nas leis trabalhistas, ocorridas com a “PEC das 
Domésticas” (discutida adiante), a socialite Regina Manssur proferiu em entrevista: “Uma casa de 
família, ela não é uma empresa que gera lucros [grifo nosso], então a gente não pode ter os 
mesmos ônus que uma empresa tem. Então, na verdade, se existe alguma coisa de bom para o 
empregado isso o tempo vai demonstrar, mas no momento atual a situação é de verdadeiro 
desespero, principalmente pros empregados. Porque da mesma forma que se dá muitos direitos 
pros empregados, os empregadores vão ficar em uma situação que eles não vão conseguir 
‘segurar’ [as domésticas em suas casas] [...] uma pessoa que dorme em casa, você vai provar que 
a pessoa não estava dormindo, que estava trabalhando?” (MANSSUR, 2013). 
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teoria do valor, considerava tal atividade como trabalho improdutivo (por não gerar 

mais valia). O processo de incorporação das mulheres de classe-média no 

mercado, sustentado pela atividade das trabalhadoras domésticas, evidenciará a 

insuficiência de tais abordagens.  

Mediante a esta perspectiva, algumas autoras passam a abordar a temática, e 

compreender a atividade doméstica como reprodutiva: não vinculada diretamente 

à produção de mercadorias, mas essencial para a reprodução da força de trabalho 

dos demais assalariados que as produzem (DALLA COSTA, 1977, p. 38-40). Tal 

compreensão ajudará a depreender, por exemplo, que há valor extraído do labor 

doméstico, e que aquelas que o executam devem ter garantidos os mesmos 

direitos dos demais trabalhadores. De todo modo, esse avanço na compreensão 

do assunto não se converterá, imediatamente, em resultados práticos para a 

categoria profissional em questão. 

A formação social brasileira se consolidará, nos decênios seguintes aos anos de 

1970, como uma nação urbanizada, em que os países capitalistas centrais 

servirão de referencial de consumo e bem-estar para a classe-média, que por seu 

turno se recusará a abrir mão das vantagens proporcionadas pela mão-de-obra 

barata disponível localmente. Como atestam Mello e Novais: 

Volta a se impor avassaladoramente a identificação entre a modernidade 
e o consumo “padrão primeiro mundo”. O cosmopolitismo das elites 
globalizadas, isto é, seu americanismo, chega ao paroxismo, 
transmitindo-se à nova classe média, que alimenta a expectativa de 
combinar o consumo “superior” e os serviçais que barateiam seu custo de 
vida (MELLO e NOVAIS, 2002, p. 656).  

Assim, durante as década de 1980, com a (assim chamada) redemocratização e a 

promulgação de 1988, e a de 1990, com a ofensiva neoliberal, a situação das 

trabalhadoras domésticas segue sem grandes alterações. No ano de 2012 com 

Emenda Constitucional 72, mais conhecida como a PEC das Domésticas (PEC 

66/2012), e no ano de 2015, com a Lei Complementar 150, estabeleceu-se, pela 

primeira vez na história, a equidade de direito entre estas trabalhadoras e os 

demais. Foram garantidos assim, conquistas como FGTS e regras mais precisas 

para reger a jornada de trabalho.  

Todavia, os recentes retrocessos impostos aos trabalhadores – mediante a lei 

13.467, a, assim chamada, “reforma trabalhista” de novembro de 2017 – 

                                                                                                                                                                                 
102

 Para Lênin: “A mulher continua a ser escrava do lar, apesar de todas as leis libertadoras, 
porque está oprimida, sufocada, embrutecida, humilhada 
pelos pequenos trabalhos domésticos, que a amarram à cozinha e aos filhos, que malbaratam a 
sua atividade num trabalho improdutivo [grifo nosso], mesquinho, enervante, embrutecedor e 
opressivo” (LÊNIN, 1980, p. 154). 
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apresentam um novo vaticínio para as domésticas. Depois de décadas relegadas 

à condição de uma categoria profissional com menos direitos que as demais, 

quando tal injustiça é, enfim, dirimida, estas trabalhadoras veem todas as 

categorias profissionais passando a ser conjuntamente sujeitas àquelas condições 

historicamente à elas infligidas. Novos mecanismos de exploração como o 

trabalho intermitente – que permite que um trabalhador se mantenha à disposição 

do patrão/empresa no meio de sua jornada, sem ser por isso remunerado – 

podem reestabelecer o trabalho doméstico no país, segundo as modalidades 

oriundas do tempo colonial. 

 

O QUARTO DE EMPREGADA COMO SUPORTE AO TRABALHO 

ASSALARIADO 

Nos EUA, a abolição da escravatura nasceu de uma Guerra Civil (1861-1865). As 

chagas do conflito e a contrariedade dos antigos senhores do sul (parte derrotada 

no conflito) em abandonar o modo de produção escravista, deixaram profundas 

marcas. Uma destas foi a Lei Jim Crow: que autorizava a segregação entre negros 

e brancos em espaços públicos e privados. Já no Brasil, a Abolição (1888) 

decorreu do processo de esgotamento das possibilidades de reprodução da mão-

de-obra escrava, frente ao bloqueio inglês ao tráfico negreiro, e à emergência do 

capitalismo como modo de produção globalmente hegemônico. A ausência de 

uma ruptura violenta, que impusesse o fim da escravidão no Brasil, ajudou a criar 

o mito da “democracia racial” (destacado na seção anterior), que explicaria o 

porquê de fenômenos segregacionistas como o da Lei Jim Crow não tomarem 

lugar no país (SCHWARCZ, 2002, p. 187-188). 

Angela Davis remonta uma cena comum na vida cotidiana do sul dos EUA nos 

anos da Lei Jim Crow: uma senhora negra é vista sentada na parte dianteira do 

ônibus (lugar destinado aos brancos), quando um homem caucasiano adentra o 

veículo e interpela ao motorista: “o que aquela mulher está fazendo ali?” Logo, o 

autor da questão é informado de que a mulher está lá para acompanhar uma 

criança branca de quem ela cuida, e um silêncio apaziguador toma conta do 

ambiente (DAVIS, 2018, p. 100). No Brasil, desde que as classes-médias urbanas 

começaram a morar em edifícios, tornou-se comum a implantação de um 

“elevador de serviço”, nos prédios de apartamentos. Tais equipamentos não 

estavam destinados aos médicos que estivessem lá para uma consulta à 

domicílio, ou aos arquitetos que apareciam para uma visita de trabalho: eram 

voltados aos trabalhadores de origem social mais humilde, que realizavam 
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serviços braçais103. Neste contexto não é difícil imaginar o mesmo “silêncio 

apaziguador” de um condômino quando este via uma serviçal utilizando o 

“elevador social” para acompanhar o filho de sua patroa104.  

    
Figuras 3 e 4 - À esquerda: ônibus segregado na Carolina do Sul (EUA), em conformidade com a 

Lei Jim Crow – abril de 1956. À direita: uma típica portaria de um edifício brasileiro, em 04/12/1988. 

Fontes (respectivamente): historycollection.co; Custódio Coimbra para o Jornal do Brasil (apud 

SCHWARCZ, 1998).   

Evidentemente, não se pretende, aqui, apresentar o caso estadunidense e o 

brasileiro como idênticos: as formas de exploração e segregação têm origens e 

cursos próprios em cada um destes países.  Todavia, o paralelo acima 

estabelecido propõe a reflexão sobre as particularidades do processo de 

segregação no Brasil, ou – caso se queira colocar a questão de outra maneira – 

sobre a natureza própria da integração entre escravos e brancos, agora articulada 

mediante a oposição capital/trabalho, no país. Apresentaremos, nesta seção, o 

quarto de empregadas como arquétipo que sintetiza este processo.  

Tal como apresentado na seção anterior, o trabalho doméstico assalariado, suas 

desigualdades jurídicas e a discriminação racial e de gênero que incidem sobre 

esta categoria de trabalhadoras remontam à origem escravagista da formação 

social brasileira: mulheres, sobretudo negras, que mesmo após a abolição 

assumiram as atividades domésticas, submetendo-se a condições de trabalho 

                                                           
103

 O Brasil foi o único país a instalar em seus edifícios residenciais circulações inteiramente 
segmentadas desde o pavimento térreo, com uma entrada “social”, e outra de “serviço” (LEMOS, 
2017, p. 245). 

104
 A Lei 6.418/2005 – que trata de crimes resultantes de descriminação – proibiu expressamente a 

presença dos elevadores de serviço como mecanismo de discriminação social. 
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degradantes105. Estas condições de desigualdade são espacializadas nos 

ambientes em que se inserem. 

Observando a trajetória das formas de habitação historicamente constituídas no 

Brasil, constata-se que é possível estabelecer uma correlação entre a senzala e o 

quarto de empregadas. Reis Filho (2011) descreve a maneira pela qual as 

primeiras habitações urbanas do Brasil colonial mimetizavam (com materiais e 

mão-de-obra locais) os paradigmas arquitetônicos da metrópole portuguesa. Esta 

transposição se dava tanto no âmbito do agenciamento sobre o sítio (casas rentes 

ao lote), na incorporação de elementos estéticos e de partido (com as adaptações 

feitas em função das limitações técnicas locais), quanto na proposição de parte da 

planta e do programa arquitetônico (área social à frente, alcovas ao meio, e 

cozinha nos fundos). 

No que tange este último aspecto, interessa-nos particularmente a presença do 

cômodo chamado loja, nos sobrados urbanos. Em Portugal, este cômodo alojado 

sob a forma de um vão no pavimento térreo, era utilizado como espaço de 

comércio e/ou de produção de manufaturas dos pequenos artesãos urbanos, que 

habitavam a residência em seu pavimento superior (onde se localizavam os 

demais cômodos).  Já na colônia brasileira, ele será predominantemente 

empregado como local de alojamento de escravos e animais de tração (que não 

raro eram adquiridos juntos). 

 
Figura 5 - Planta de típica casa colonial, predominante até o século XVIII. Fonte: Reis Filho, 2011 

(adaptado para o presente trabalho). 

                                                           
105

 Segundo DIEESE (2013), em 2011, 92,6% dos trabalhadores domésticos no Brasil eram do 
sexo feminino. A proporção de mulheres negras era de 61%. 
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Ainda segundo Reis Filho, a partir da segunda metade do século XIX, com a Lei 

Eusébio de Queiroz (que proibia o tráfico de escravos), haverá uma progressiva 

mudança na forma de se empregar a força de trabalho no país, agora também 

oriunda da migração europeia para fins de assalariamento. Consequentemente, as 

formas de alojar estes novos trabalhadores domésticos também mudarão. Uma 

destas mudanças, é a locação do quarto destinado à doméstica (que poderá ser 

tanto uma escrava quanto um imigrante europeu assalariado) nos fundos do lote, 

que poderão ser acessados por um corredor lateral (REIS FILHO, 2011, p. 48).  

 
Figura 6 - Planta de casa urbana típica, predominante a partir da segunda metade do século XIX. 

O quarto de criada fica situado nos fundos do terreno, sendo acessado por um corredor lateral 

gerado pelo afastamento lateral da edificação em relação ao lote. Fonte: Reis Filho, 2011 

(adaptado para o presente trabalho). 

Após a abolição e o início da urbanização brasileira, percebe-se que tal disposição 

continuará a ser replicada: o quarto de empregas no fundo do lote então dividirá 

espaço com a garagem (como pode ser observado no exemplar abaixo, de 1943). 

A despeito do automóvel ser o referencial de êxito e de modernidade – o que 

mostra os valores que uma dada formação social tem em estima – não se pode 

deixar de notar que após todas as mudanças pelas quais o Brasil havia passado 

desde o período colonial (Independência, Império, República e Revolução de 

1930), tal como outrora, a doméstica continuava a coabitar com o bem de 

consumo responsável pela tração. 
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Figura 7 - Planta de residência em São Paulo, bairro da Aclimação. O quarto de empregada é 

anexo à garagem: lado a lado são colocadas as expressões espaciais do que existia de mais 

moderno em termos de consumo e uma das formas mais anacrônicas de reprodução da força de 

trabalho. A ideia da doméstica como um utensílio, tal como o carro, é reforçada. Tal como a 

senzala no período colonial, a dependência de empregada situa-se nos fundos do lote, separada 

do corpo principal da residência. Fonte: Revista Acrópole, n.60 de 1943, p.37 (adaptada para o 

presente trabalho). 

Com o processo de adensamento dos centros urbanos e a redução de lotes, os 

quartos de empregada foram paulatinamente agregando-se ao corpo principal da 

casa, dando origem a uma setorização contraditória: apesar do dormitório incluir 

atividades de natureza íntima, o quarto de empregadas e seu banheiro deixam de 

ser chamados de “dependências” (quando no fundo dos lotes) e passam a ser 

incorporados ao setor de serviço das residências. Isto se dá pela ligação direta do 

quarto à lavanderia, cozinha ou copa, sobretudo quando o acesso a estas áreas 

se dava de forma isolada em relação à entrada principal da residência. 
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Figura 8 - Residência no bairro Jardim Paulista, em São Paulo, projetada pelo arquiteto Henrique 

Mindlin. No editorial, explica-se que o terreno para construção da residência era mais estreito e 

com testada menor que a habitual. Para maior aproveitamento do terreno, o arquiteto defende a 

junção da área de serviço ao corpo da residência, otimizando assim o espaço, deixando livre mais 

área para ajardinamento. A defesa do projeto não se exime, no entanto, de explicar que a proposta 

inovadora tem “[...]passagem de serviço localizada de modo a não o perturbar”. Fonte: Revista 

Acrópole, n.1 de 1938 p.22 (adaptada para o presente trabalho). 

Vê-se que, apesar da negação das infraestruturas coloniais ter sido apontada 

como uma das bases para o desenvolvimento urbano na era moderna (SEGAWA, 

2014, p. 19-20), ao analisar os ambientes domésticos, constata-se que a lógica 

formal de organização da vida privada colonial perdurou. As idiossincrasias 

impostas pelo rápido processo de urbanização brasileiro deram origem a cidades 

com arranha-céus de ar futurista que tinham sob suas fachadas com linhas 

arrojadas o mesmo programa dos palacetes da Belle Époque. 

O desenvolvimento do movimento moderno no Brasil impulsionou as 

transformações na maneira de morar: o adensamento das cidades continua e a 

verticalização passam a transformar a paisagem urbana. Os arranha-céus de 

apartamentos, que foram inicialmente mal vistos pelas classes média e alta, aos 

poucos passam a ser vendidos como a expressão máxima arquitetônica da 

modernidade e do estilo de vida da metrópole. A gradativa redução da área útil 

dos apartamentos aglutinou os quartos de empregada, criando estratégias 

projetuais para, ainda assim, mantê-los o mais separados possível das áreas 

social e íntima ocupadas pela família empregadora.  

A fim de modificar a associação dos prédios com cortiços por parte da parcela de 

população com maior nível de renda, a completa segregação das circulações de 

serviço e social nos edifícios passou a ser usada como estratégia de venda das 

unidades habitacionais. Nos anúncios, celebrou-se a independência das entradas 

e elevadores sociais em relação aos de serviço; um contrassenso à dependência 

cotidiana dos patrões em relação às suas domésticas. 
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Figura 9 - Edifício de apartamentos no bairro da República, em São Paulo, projetada pelo arquiteto 

Franz Heep. A fachada de linhas arrojada e adoção de soluções inovadoras para a época tornam-

se contrastantes com o superdimensionamento do número de elevadores. O elevador de serviço 

(destacado em azul) é estanque em relação ao hall social (onde há mais dois elevadores) e dá 

acesso direto ao setor de serviço da residência (caminho indicado em vermelho), incluindo o quarto 

de empregada (área ressaltada também em vermelho). O quarto estabelece ligação direta ao hall 

onde está o tanque (em frente ao banheiro de empregada), relação vista nas edículas das 

residências unifamiliares de outrora. Fonte: Revista Acrópole, n.240 de 1958 p.555 (adaptada para 

o presente trabalho). 

Esta redução da área útil dos apartamentos, com o passar das décadas, não 

eliminou o quarto de empregada, rendendo ao cômodo condições cada vez piores 

de habitabilidade. O primeiro código de obras de São Paulo, por exemplo, 

estabelecia em suas tabelas de áreas mínimas que, quanto às normas relativas às 

dimensões destinadas aos armários “[...] é de permitir quaisquer dimensões 

contanto que, visivelmente, não possa ser o armário aproveitado como quarto de 

creada (sic.), pela colocação de uma cama [...]”, revelando assim uma prática 

projetual habitual nos primeiros decênios da urbanização (ACRÓPOLE, 1938, p. 

53). Quanto à persistência e às características das dependências de empregada 

no programa habitacional brasileiro, Lemos (1978) comenta:  

No subconsciente, a criada ainda é a escrava de presença desagradável. 
O seu quartinho abrindo porta para o terraço do tanque de lavagem ainda 
é a senzala. O programa em si ainda satisfaz aos desejos da classe 
média, pois é completo e nele todas as funções estão incluídas quase 
sem superposições. Mas acontece que as dimensões paulatinamente 
foram se reduzindo às expressões mais ridículas [...] Aliás, oficialmente, 
sempre a empregada doméstica inexistiu nos apartamentos porque seu 
dormitório pediria área compatível com os mínimos legais. Sempre os 
quartos de empregadas apareciam nas repartições oficiais, nos 
processos de aprovação de plantas como despensas, depósitos ou 
rouparias” (LEMOS, 1978, p. 164-165). 

Após a aprovação da Lei Complementar 150 de 2015, as empregadas domésticas 

passaram a usufruir de direitos equivalentes às demais classes de trabalhadores 
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brasileiros. A oneração deste tipo de contratação para os patrões fez com que 

fosse reduzido o número de mensalistas (que residiam na casa dos 

empregadores) e aumentasse o número de diaristas. Neste contexto, alguns 

trabalhos, como Viana & Trevisan (2016) chegaram a apontar para um progressivo 

rareamento da presença do quarto de empregadas nos programas arquitetônicos 

contemporâneos. Entretanto, basta realizar uma breve sondagem nos 

lançamentos imobiliários da maior metrópole brasileira para compreender que os 

minguados quartos e, sobretudo, banheiros de empregadas continuam presentes 

nos programas de apartamentos que possuem área maior que cento e cinquenta 

metros quadrados. Alguns, ainda mais espaçosos, chegam a ter dois quartos de 

empregada sem estratégias de ventilação ou insolação direta.  

      

 
Figura 10 - Edifício de apartamentos construído pela construtora e incorporadora EVEN no bairro 

Alto da Lapa, em São Paulo. No layout sugerido pela construtora, à esquerda, o quarto de 

empregadas (em vermelho) é identificado como tal pela relação que estabelece com a cozinha e 

área de serviço. Sua metragem é de pouco mais de três metros quadrados. Não foi identificada 

qualquer abertura direta; ao contrário, um dos lados de seu fechamento coincide com a torre do 

elevador, fonte de forte ruído para quem habita este dormitório. Na planta humanizada disponível 

no site da empresa, a cama não segue o padrão de dimensões mínimas dos colchões disponíveis 

no mercado. Há também um banheiro no mesmo setor, cujo acesso se dá pela cozinha. Na 

segunda opção de layout (à direita) oferecida pela construtora, o quarto de empregadas é 

eliminado para ampliação da sala, porém o banheiro de empregadas persiste no projeto (em 

vermelho, à direita). Fonte: even.com.br (adaptada para o presente trabalho). 
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Quanto à utilidade destes aposentos na contemporaneidade, põe-se um novo 

fenômeno: mediante a atual crise econômica vivenciada no país, em 2017, viu-se 

novamente o aumento de postos de trabalhos domésticos ocupados, com maior 

índice de informalidade (SARAIVA, 2017). Com a lei 13.467, aprovada em 

novembro de 2017, e a nova modalidade de trabalho intermitente (ou seja, jornada 

de trabalho indeterminada, infringindo o direito de desconexão do ambiente 

laboral), é possível que se constate cada vez mais quartos como estes novamente 

ocupados por faxineiras, cozinheiras, babás, cuidadoras e outras categorias 

ligadas ao ambiente doméstico, ocupações de menor remuneração e mais 

suscetíveis ao enquadramento nas novas modalidades de trabalho precarizado 

estabelecidas pela recém-aprovada mudança na CLT (AGÊNCIA ESTADO, 2018). 

O quarto de empregadas pode ser considerado um símbolo da marginalização 

para além dos limites da residência. A fim de compreender a relação entre 

pobreza, gênero e as dinâmicas urbanas, alguns autores estabelecem o 

encadeamento entre o aumento do empobrecimento e o aumento de domicílios 

chefiados por mulheres (Silva, 2007; Mendes, 2004), muitas delas empregadas 

domésticas. A baixa remuneração e o alto índice de informalidade faz com que 

estas mulheres, quando não residam na habitação onde trabalham, 

frequentemente procurem ocupações irregulares como última alternativa de 

moradia na cidade. A segregação, portanto, é vivida dentro e fora dos ambientes 

domésticos em que trabalham. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No presente artigo, buscou-se estabelecer correlações entre as origens históricas 

do trabalho doméstico assalariado no Brasil, e o papel desempenhado pelo quarto 

de empregada como lugar onde as domésticas desenvolvem formas de 

sociabilidade particulares.  

Para tanto, construiu-se o entendimento de que o trabalho doméstico é uma 

atividade oriunda do Brasil colonial e escravista - onde a ama de leite e a mucama 

seriam doravante mitificadas como “mães pretas”. Dessarte, o trabalho buscou 

desvelar as formas de racismo e segregação camufladas sob o véu discursivo da 

“democracia racial”, segundo o qual a miscigenação do período colonial teria 

mitigado o conflito racial no país.  

Por meio de uma breve reconstituição histórica das posições assumidas pelos 

quartos de empregadas na arquitetura residencial brasileira, foi possível aferir o 

caráter falacioso contido no discurso da “harmonia racial”, haja vista o conteúdo 

demofóbico e segregacionista de medidas como: adoção de entradas e 

elevadores de serviço apartadas das circulações “sociais”; e a persistência do 
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banheiro exclusivo para a doméstica, mesmo nas plantas de edificações que não 

dispõem de dependência de empregada. 

Entende-se que o quarto de empregada é, portanto, o arquétipo arquitetônico do 

processo de exploração e opressão das trabalhadoras domésticas. Ele especializa 

e sintetiza os mecanismos de reprodução da força de trabalho e o discurso 

ideológico que permeiam a relação empregador/empregada doméstica no Brasil. 

Advoga-se, por fim, pela continuidade e aprofundamento do estudo desta 

temática, no sentido de ampliar o debate concernente às distintas formas de 

sociabilidade vivenciadas pela categoria profissional em estudo.  

   
Figuras 11 e 12 - À esquerda: A costureira norte-americana Rosa Parks, que se tornou uma das 

pioneiras na luta pelos direitos civis nos EUA, quando em 1955 se recusou a ceder o seu lugar no 

ônibus a um homem branco, sendo presa por isso, e gerando o que seria o estopim para o início 

da luta antissegregação naquele país. À direita: Carolina de Jesus, catadora de papel e habitante 

de uma favela em São Paulo, que a partir de seu livro “Quarto de despejo: Diário de uma 

favelada” (um dos títulos mais importantes da literatura brasileira no século XX), de 1960, tornou-se 

a primeira escritora negra do Brasil a ter amplo reconhecimento. Fontes (respectivamente): 

Associated Press e acervo da revista O Cruzeiro. 
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RESUMO: 

O presente artigo intenciona tecer uma reflexão crítica a respeito da participação feminina 
na produção do espaço urbano, sendo o problema central o escasso número de mulheres 
atuando na autoprodução de moradias. Apontam-se as contradições inerentes à produção 
urbana hegemônica, investigando-se também processos que diferem desta lógica ao 
buscar uma maior democratização da produção espacial através da promoção de uma 
maior autonomia feminina neste campo. A metodologia utilizada combina a análise de 
referenciais teóricos e entrevistas narrativas. O principal resultado encontrado foi que tal 
produção resulta em habitações que não atendem às demandas femininas de forma 
satisfatória, já que o poder de decidir sobre os espaços é, majoritariamente, exercido por 
homens ou por profissionais que possuem pouca ou nenhuma relação com a dinâmica da 
moradia. Constata-se, portanto, a urgência de construir diálogos e bases teóricas em 
resposta à problemática aqui apresentada 
 

PALAVRAS-CHAVE: mulheres; espaço urbano; autoprodução; autonomia. 

 

ABSTRACT: 
This research aims to promote a critical review of female participation in the creation of 
urban spaces and it presents as a central problem the lack of women in self-construction 
of residencies and the low autonomy of decision that they have in this context. The 
contradictions inherent to the hegemonic urban production are also pointed out, 
investigating also processes that differ from this logic when seeking a greater 
democratization of the spatial production through the promotion of a greater feminine 
autonomy. The methodology used combines the analysis of theoretical references and 
narrative interviews. The main result observed was that the current way of production 
resulted in residencies that do not meet female demand. since the fact that only males or 
professionals that do not understand the dwelling dynamics are empowered to decide 
space distribution. In conclusion, it becomes urgent to construct dialogues and theorical 
basis in response to the problems presented here is confirmed  
 

KEYWORDS: women; urban space; self-production; autonomy.   
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INTRODUÇÃO 

As cidades brasileiras evidenciam em seu processo de urbanização a reprodução 

de desigualdades sociais, econômicas, de raça e de gênero características do 

modo de produção capitalista, que resultam em alta concentração de renda e 

segregação social e espacial. Estes aspectos são em parte responsáveis por 

muitas famílias recorrerem a meios informais para resolver a problemática do 

déficit habitacional, de forma que a autoprodução de moradias se conformou como 

uma arquitetura possível. 

Apesar da predominância deste tipo de produção no país, sua prática é 

desvalorizada, o que reflete em uma série de deficiências técnicas e espaciais que 

agravam ainda mais o contexto de fragilidade de grande parte de seus praticantes, 

especialmente àqueles pertencentes a grupos sociais que, historicamente, detêm 

os menores graus de poder de decisão e atuação, destacando-se dentre eles as 

mulheres.  

A subordinação feminina como condição se estende aos mais diversos âmbitos da 

vida urbana sendo que, na esfera do espaço privado, a moradia é evidenciada 

como cenário de diversos conflitos que minam o poder de decisão das mulheres 

em relação à produção de seus espaços. A sociedade brasileira, marcada pelo 

patriarcado e pelo machismo, segue a lógica de condicionamento feminino a 

certos horizontes de atuação e práticas socialmente determinadas - o “lugar de 

mulher”. O canteiro de obras - seja ele convencional ou não – não é um desses 

lugares, o que reforça e reproduz tanto o processo de inferiorização feminina 

quanto a produção de espaços inadequados e insuficientes para as usuárias. 

Em uma realidade urbana de extrema valorização do ato de morar, se faz 

necessário pensar criticamente sobre como os espaços urbanos vêm sendo 

construídos e em que medida eles se tornam adequados para as mulheres. A 

abordagem aqui apresentada é, portanto, uma investigação acerca das formas de 

produção espaciais não convencionais e de como se materializam os processos 

de decisão feminina na autoprodução habitacional, objetivando uma maior 

compreensão de suas tensões, fragilidades e potencialidades, assim como das 

perspectivas de uma inserção mais coerente e democrática na cidade. 

SOBRE PRODUÇÃO HABITACIONAL URBANA: DA HETERONOMIA À 

AUTONOMIA 

Problematizar a questão da autonomia feminina no âmbito da produção 

habitacional significa também discutir as formas de produção existentes e como se 

dá a relação entre os agentes que lhes permeiam.   
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Em uma análise geral, que engloba questões socioeconômicas, políticas e 

culturais de provisão habitacional, tem-se que esta pode ser subdividida em formal 

e informal. Em consonância com Ermínia Maricato, é possível dizer que o estoque 

de moradias corresponde ao resultado “[...] dos diferentes arranjos existentes no 

interior do conjunto formado pelo mercado privado, pela promoção pública e pela 

promoção informal (o que inclui ainda arranjos mistos) em diferentes situações 

históricas de uma dada sociedade.” (MARICATO, 2009, p.36). 

A produção arquitetônica dita formal corresponde às formas hegemônicas em que 

a configuração da habitação é determinada pelas legislações urbanas e pelo 

seguimento dos processos oficiais (como licenciamento e alvarás dos imóveis), 

sendo comum a contratação de serviços especializados combinando o uso de 

sistemas industrializados com materiais de construção convencionais e mão de 

obra assalariada. Já a produção informal de moradias não se submete a normas 

urbanísticas ou de regularização legais, emprega mão de obra não especializada 

e muitas vezes não remunerada, e adota predominantemente práticas, técnicas e 

materiais da construção civil convencional. Esta modalidade de produção se 

materializa, sobretudo, em espaços urbanos marginalizados, como favelas, 

ocupações urbanas e loteamentos ilegais. 

No Brasil, a produção arquitetônica informal predomina sobre a produção formal. 

De acordo com uma pesquisa do CAU/BR-Datafolha (2015), 85% das pessoas 

que já construíram ou reformaram no país não tiveram auxílio de um arquiteto. O 

processo de produção do espaço como um todo é burocrático, de difícil 

compreensão pela maioria da sociedade e dominado por questões técnicas, de 

forma que a produção autônoma se configura como uma alternativa para aqueles 

que, sobretudo por motivos socioeconômicos, são excluídos do circuito formal de 

produção do espaço urbano. 

Uma das maiores diferenças entre as estas subdivisões da produção habitacional 

é a distinção entre os graus de autonomia que apresentam. O conceito de 

autonomia, etimologicamente, refere-se à condição onde o indivíduo segue 

normas impostas por si próprio. Na literatura ele se apresenta sob diversas 

interpretações, sendo que para este trabalho tomamos como referência a 

conceituação feita por Silke Kapp em diversos de seus escritos, nos quais a 

pesquisadora propõe distinções claras entre os processos autônomos - que 

podem ser parciais ou completos - além de categorizá-los em três terminologias: 

autoprodução, autoconstrução e autogestão. Já os processos não autônomos são 

categorizados como heteroprodução. 

A autoprodução é o “[...] processo em que os próprios usuários tomam as 

decisões sobre a construção e gerem os respectivos recursos.” (KAPP et al, 2009, 
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p.11). No universo da autoprodução pode ou não estar incluída a autoconstrução, 

que, com significado mais intuitivo, denota produções que são construídas 

efetivamente por seus próprios usuários, (KAPP et al, 2009). Já a autogestão “[...] 

significa que o grupo de futuros usuários gere os recursos da construção, não 

necessariamente que decide sobre a configuração do espaço.” (KAPP, 2005, 

p.135). A heteroprodução, por fim, não apresenta participação do usuário em 

nenhuma das instâncias que, portanto, possui pouco ou nenhum poder de 

interferência no processo (Figura 1). 

Figura 1: As formas de produção arquitetônica e suas fases. Fonte: Elaborado pela autora. 

A escassa autonomia verificada na produção formal (resultado de processos 

heterônomos) deve-se sobretudo à forma em que ela se apresenta. 

Historicamente, a produção habitacional só passou a ser parte do campo da 

arquitetura, mesmo que de forma pouco expressiva, no início do século 20, 

quando os arquitetos do Movimento Moderno ampliaram sua área de atuação para 

além dos objetos excepcionais, assumindo para si a tarefa de projetar o espaço 

comum, como moradias, estabelecimentos comerciais, locais de convívio, etc. 

Segundo Kapp (2005), tal modificação não ocorreu por iniciativa espontânea ou 

por motivações humanistas, mas pelas circunstâncias políticas e econômicas que 

ameaçavam a formação social capitalista. Assim, a incorporação da produção 

habitacional no campo da arquitetura não acarretou alterações significativas na 

metodologia de atuação dos arquitetos, que se restringiram a adaptar seus 
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procedimentos e práticas à nova área de atuação. Como resultado, tem-se a 

produção de espaços estandardizados de pouca qualidade espacial e tecnológica, 

onde o usuário é submetido à lógica do outro e, portanto, habita moradias que 

frequentemente não atendem às suas necessidades pessoais. 

Em contrapartida, a produção informal (correspondente aos processos 

autônomos) apresenta níveis de autonomia consideravelmente maiores. Antes de 

tudo, vale ressaltar que tal poder é relativo e consequência direta da posição 

marginal que esta produção ocupa no contexto social, logo suas vantagens estão 

atreladas às contradições da ordem social-econômica vigente. Deve-se observar 

também que, mesmo inseridos em um contexto autônomo, é comum que 

autoprodutores tendam a reproduzir as formas, metodologias e processos 

construtivos da produção formal. 

A dita autonomia se refere ao poder de decidir sobre o espaço construído sem que 

lhe sejam impostas normas de outros. Ao contrário dos usuários da produção 

formal e heterônoma, com poder de determinar somente na etapa do uso, os 

autoprodutores tomam decisões continuamente, em um processo produtivo em 

que “[...] moradores  decidem por si mesmos o que fazer, trabalham sob relações 

de produção não convencionais e não separam concepção, construção e uso”, 

(KAPP, 2008, p.18). 

Deste modo, comumente não há elaboração de projetos à priori, sendo as 

decisões pautadas principalmente pela dinâmica de vida dos usuários que, nos 

espaços em que tal produção predomina é marcada por alterações sucessivas e 

em pouco espaço de tempo na disponibilidade de capital, necessidades espaciais 

e prioridades referentes à moradia. Estabelece-se então um contexto em que as 

todas três fases acontecem de forma concomitante, de maneira que o espaço é 

constantemente concebido, alterado e utilizado. Disso decorrem possibilidades 

espaciais diversas: ampliações, mudanças de usos dos ambientes, reorganização 

dos espaços internos, processos estes que usualmente são vedados aos usuários 

de habitações produzidas pela prática formal e que são apontados como uma das 

principais deficiências destas habitações. 

Nos espaços que a produção informal é predominante verificam-se muitas famílias 

chefiadas por mulheres. Portanto são elas que tomam as decisões sobre a 

construção e gerem os recursos para ela necessários, mas a execução da obra 

em si é feita por pedreiros, parentes, amigos, o que suscita a problemática central 

apresentada pelo presente artigo: a escassa participação feminina na produção 

habitacional em espaços urbanos e as consequências de tal escassez. 

SOBRE MULHERES E PRODUÇÃO DE MORADIAS  
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Apesar da maior autonomia verificada na produção informal quando comparada 

com a produção formal, é possível inferir que tal poder de decisão é, 

majoritariamente, privilégio masculino. As mulheres, historicamente submetidas à 

dominação de gênero e condicionadas ao âmbito privado e ao cuidado com filhos 

e outros dependentes, desenvolvem uma relação muito mais próxima com o 

espaço da moradia que os homens: durante as entrevistas que compuseram a 

pesquisa da qual trata este artigo, eram elas que sabiam onde ocorriam os 

vazamentos e infiltrações, a localização das fissuras e outras patologias, além de 

terem um conhecimento vasto e detalhado sobre quais e onde foram empregados 

os materiais de construção. Contudo, este conhecimento maior sobre a habitação 

não se convertia em poder de decisão, resultando na construção de espaços 

insatisfatórios e inadequados. 

Investigar sobre a autonomia feminina de decisão na autoprodução habitacional 

envolve uma gama de temas que entrelaçam-se entre si e com outros aspectos de 

cunho variado, entre eles aspectos sociais, econômicos, históricos e culturais. 

Nesse sentido, é relevante analisar alguns dos entraves que dificultam ou até 

impossibilitam que, neste contexto, mulheres se estabeleçam como seres 

autônomos, capazes de tomar suas próprias decisões. 

Por constituir e ser constituído de relações sociais, o espaço urbano não é neutro. 

As relações que nele se materializam também o marcam, consequentemente 

impactando de formas diversas os diferentes grupos que compõem a sociedade 

urbana. Assim, é necessário considerar que as diversas formas de violência que 

afligem as áreas onde a autoprodução habitacional predomina acentuam as 

desigualdades de gênero, expondo as mulheres a uma série de mazelas que 

podem dificultar ainda mais o exercício da autonomia feminina, sendo a 

dominação do masculino sobre o feminino um dos aspectos que se mostra 

intensificado na cidade informal. Além disso, pode-se elencar o condicionamento 

das mulheres como responsáveis pelo trabalho reprodutivo, o estabelecimento do 

canteiro de obras como espaço fora da alçada feminina e a ideia culturalmente 

estabelecida da incapacidade física feminina para a execução das tarefas da 

construção civil. 

Dados do IBGE (2016) expõem que mulheres possuem uma carga de trabalho 

semanal 73% maior que a dos homens, de forma que participar da produção de 

suas casas seria uma adição considerável a sua já extensa jornada de trabalho e 

diminuiria ainda mais o tempo que elas possuem para suas atividades pessoais.  

Além disso, sendo o canteiro de obras um espaço tipicamente masculino, a 

inserção da mulher neste campo é geradora de tensões e conflitos e toma feitios 

de invasão: a mulher operária contraria, supostamente, sua natureza feminina e o 
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papel que lhe cabe na sociedade patriarcal ao buscar atuação na construção civil. 

Nesse sentido, um dos entraves identificados durante as entrevistas executadas 

durante a pesquisa é a não aceitação dos companheiros e maridos quanto a tal 

inserção, motivo pelo qual muitas mulheres desistem de atuar na concepção e 

construção de suas casas. Por fim, temos que o argumento corriqueiro de que 

mulheres são incapazes de realizar trabalhos pesados devido ao seu gênero, de 

forma que são delegadas as mulheres tarefas mais leves e “delicadas” que, pelo 

senso comum, são mais adequadas ao gênero feminino, o que acaba por limitar o 

acesso destas as diversas técnicas e saberes do canteiro e, consequentemente, 

tolhem sua autonomia. 

SOBRE OS UNIVERSOS POSSÍVEIS  

A relação entre mulheres e a autoprodução de moradias urbanas, problemática 

central que instigou a pesquisa aqui apresentada, determinou a execução de 

entrevistas narrativas com moradoras de áreas urbanas marginalizadas de Belo 

Horizonte e a definição preliminar de alguns dos universos possíveis dentro deste 

contexto. Os universos foram classificados em uma escala que parte da situação 

de menor presença de autonomia a de maior presença (Figura 2). Contudo, com o 

decorrer da pesquisa, concluiu-se que os limites entre um universo e outro são 

imprecisos e que muitas vezes as experiências femininas relatadas perpassam por 

mais de um deles. Para fins de organização, manteve-se a diferenciação prévia, 

mas sem desconsiderar os relatos e percepções que não se encaixavam no 

universo elencado para a mulher a quem eles se referem, de modo que, muito 

mais do que uma definição engessada, eles se compõem a partir das vivências 

das mulheres entrevistadas. 

 

Figura 2: Escala de autonomia dos universos da mulher autoprodutora. Fonte: Elaborado pela 

autora. 

A mulher que que autoproduz e contrata mão de obra masculina 

Primeiramente, é válido esclarecer que para este universo optou-se por não 

entrevistar uma mulher específica. Tal escolha se deu sobretudo pelo contexto 

que o delimita: mulheres que, devido à impossibilidade de exercerem sua 
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autonomia, não tomam decisões quanto a seu espaço e não participam de sua 

construção. Desse modo, havia a possibilidade que de que a entrevista resultasse 

em constrangimentos e desconfortos, pois as discussões acerca dos processos de 

decisões trazem à tona a problemática da dominação masculina e da consequente 

subordinação da mulher. O universo em questão foi, então, composto por relatos 

de outras mulheres entrevistadas, além de nossas próprias percepções relativas a 

este contexto. 

De modo análogo a insatisfação de usuários de habitações derivadas da produção 

heterônoma, que vivenciam as consequências da imposição de normas que não 

lhes são próprias, a mulher que não possui condições de decidir sobre a própria 

moradia se vê frequentemente condicionada a espaços que são insuficientes e/ou 

ineficazes para suprir suas necessidades. 

Um relato oral, feito por uma moradoras da Comunidade da Serra – uma das 

maiores favelas de Belo Horizonte – ilustra bem esta questão: segundo ela, 

quando sua casa começou a ser construída, teve uma conversa com o marido 

sobre as dimensões da cozinha que, por ser o cômodo onde ela passava a maior 

parte de seu tempo quando em casa, deveria ser espaçosa e funcional. Apesar 

disso, o marido priorizou a construção de uma sala ampla para receber os amigos, 

de forma que a dita moradora se sentia frustrada e pretendia reformar a cozinha 

assim que possível. 

A discrepância entre o que é priorizado por homens e mulheres na autoprodução 

de moradias é exacerbada pelo fato de que essa forma de produção se rege pela 

ocorrência concomitante das fases de concepção, construção e uso. A tomada de 

decisões não se restringe a um momento específico, o que faz com que as 

mulheres sejam repetidamente desconsideradas como sujeitos autônomos, 

capazes e com direito de participar de tal processo. 

A desconsideração das demandas femininas não é prática exclusiva dos homens 

com quem elas estabelecem algum tipo de relação afetiva. Um exemplo relatado 

por outra moradora da Comunidade da Serra demonstra tal prática no contexto de 

contratação de mão-de-obra. De acordo com seu relato, uma amiga contratou um 

pedreiro para executar a instalação de uma pia, dizendo no momento inicial da 

obra que desejava que ela fosse feita no canto oposto a uma meia parede que 

dividia a cozinha e a sala. Como era mãe solo de um bebê de quase um ano, que 

estava começando a dar os primeiros passos, ela desejava poder vigiar o filho 

enquanto lavava vasilhas, precisando para isso somente olhar para trás. O 

pedreiro disse que aquele não era o melhor lugar para posicionar a pia e que, 

portanto, iria coloca-la no outro canto, e executou o serviço de acordo com sua 

opinião. Pouco tempo depois, a contratante teve dois problemas: primeiro, não 
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fazia uso da pia se o bebê estivesse acordado, pois tinha medo de que ele se 

machucasse e ela não visse; segundo, o encanamento começou a dar problemas 

e, ao chamar outro pedreiro para fazer o conserto, ouviu dele que o lugar que a 

pia estava não era bom, devido à caída de água - seria melhor posicioná-la no 

outro canto, aquele que ela desejava anteriormente. É provável que o pedreiro que 

instalou a pia não tenha levado em consideração a necessidade que sua 

contratante, enquanto mãe, possuía em relação àquele espaço, com o agravante 

de que sua forma de executar o serviço não se traduziu nem na mais eficiente, por 

ter apresentado defeitos, nem na mais adequada para a moradora. 

Considerando a pluralidade de vivências, desejos, ambições, necessidades, 

deficiências e desafios que definem cada pessoa, não faz sentido acreditar que 

todas sejam contempladas pelas mesmas maneiras de morar. Em relação às 

mulheres, não levar em conta as particularidades de sua posição em relação ao 

contexto social é, por si só, uma forma de marginalizá-las. 

A mulher que que autoproduz e contrata mão de obra masculina 

O mercado da construção civil brasileiro é, historicamente, constituído por mão-de-

obra masculina. Apesar de nos últimos anos o número de mulheres trabalhadoras 

na área ter aumentado significativamente, o canteiro de obras continua a ser um 

espaço simbolicamente masculino. Desse modo, a opção mais comum para 

mulheres que intencionam construir é a contratação de homens que exercem a 

função de pedreiros, serralheiros, serventes, etc. Em muitos casos, isso acarreta 

conflitos e problemas permeados pela discrepância social entre os gêneros. Este 

universo intenciona, portanto, exemplificar e analisar como a autonomia feminina é 

afetada pela relação entre mulheres e profissionais masculinos contratados. 

Flor 

Flor é residente e proprietária de uma casa na Comunidade da Serra que está em 

constante modificações desde que ela e sua família se mudaram para lá, há mais 

de quatro décadas (Figura 3). Ela possui um nível de autonomia significativamente 

alto em relação à produção de sua casa, porém conta que nem sempre foi assim. 

Segundo ela, quando se tornou responsável pela gestão da moradia, a 

insegurança derivada de sua falta de conhecimento sobre construção civil fazia 

com que ela tivesse dificuldades de expor suas demandas e questionar a mão-de-

obra contratada quando as opiniões divergiam: “[...] você deixa pra lá, porque você 

não tem tempo nem experiência pra poder argumentar com o cara.” (Flor, sobre a 

desconsideração das demandas femininas. Entrevista, 13 de abril de 2018) 
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Figura 3: Casa da Flor. Fonte: Acervo pessoal da autora. 

Além da questão da falta de conhecimento sobre construção civil, Flor elenca a 

condição de ser mulher como um dos motivos para os embates que já vivenciou 

com homens construtores. Ela diz acreditar que, se sua família fosse chefiada por 

um homem, estes mesmos embates não teriam acontecido.  

É o que a gente vê na maioria das casas, principalmente na favela. A 
maioria das casas são mulheres que chefiam, são as mulheres que são 
as provedoras, são as mulheres que pagam a mão-de-obra, são as 
mulheres que compram o material, mas elas não são respeitadas. (Flor, 
sobre a desconsideração das demandas femininas. Entrevista, 13 de abril 
de 2018) 

O relato de Flor sobre um conflito entre ela e um pedreiro contratado exemplifica a 

situação de desvalorização, por parte do pedreiro, e da importância do 

conhecimento em construção civil para que ela consiga tomar decisões e faça 

exigências aos profissionais contratados. 

Eu fiz um desenho pro cara do primeiro andar (...) eu fiz um desenho e 
ele fez tudo torto. Tanto que uma das paredes eu derrubei (...), e a outra 
eu não derrubei porque era muito prejuízo, de tijolo e das outras coisas. 
(...) eu fiquei com muita raiva disso. Falei “isso aqui não tá adequado, não 
tá bom”. O cômodo ia ficar horrível de ocupar, não ia dar pra colocar 
cama, guarda roupa… foi uma briga (...) ele montou a laje e sumiu por um 
mês. E começou a chover, aí perdemos guarda roupa, perdemos um 
monte de coisas (...) quando ele voltou, eu não aceitei mais, falei “aqui 
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você não trabalha mais”, porque nosso prejuízo tinha sido muito grande. 
E aí ele levou a gente na justiça e perdeu. (Flor, sobre uma experiência 
com um pedreiro. Entrevista, 13 de abril de 2018) 

Quanto ao momento da contratação, Flor declara que quase nenhum profissional 

com quem já teve contato se interessou em saber os motivos que ela tinha para 

requerer que certo serviço fosse executado de certa forma.  

Eles vão chegar te dando a opinião deles, de uma pessoa que não vive 
naquela casa, de quem não sabe a realidade daquela moradia e 
daquelas pessoas que ali vivem. (Flor, sobre a imposição de opiniões por 
parte dos pedreiros. Entrevista, 13 de abril de 2018) 

Neila 

Neila é residente da Vila Santana do Cafezal, também na Comunidade da Serra, 

desde que adquiriu um lote vazio há cerca de seis anos (Figura 4). Desde então 

vêm construindo sua casa de forma gradativa, condicionada tanto pelas novas 

necessidades que surgiram com o passar dos anos quanto pela existência de 

capital financeiro excedente.  

 

Figura 4: Casa da Neila. Fonte: Acervo pessoal da autora. 
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Em todas as obras que realizou, Neila contratou mão de obra masculina, mais por 

falta de opções do que por preferência. De forma geral, ela relata facilidade em 

impor suas demandas e vontades, o que justifica através de sua criação, por ter 

contato com obras de pequeno porte desde criança. Contudo, admite ainda 

enfrentar uma série de embates com os homens contratados, além de amigos e 

parentes, sobretudo em relação a disparidade entre o que ela reconhece como 

necessário ou adequado para sua casa e o que eles defendem ser a melhor 

solução. Quanto a isso, Neila diz que “entra aí duas experiências: o que é bom, e 

o que não vai servir”. 

Quando eu “macho” pra frente, eu faço um projeto pra casa, eu não gosto 
de ficar mudando. Dizem pra eu fazer tal coisa (...) não estão vendo a 
prioridade minha. É eu que moro aqui, é eu que tenho que estar bem. É 
eu que passo o dia inteiro, não é o pedreiro, não é o arquiteto. Eu que 
vou pagar e eu que vou sobreviver dentro da minha casa. (Neila, sobre 
sua postura como autoprodutora. Entrevista, 03 de maio de 2018) 

A expressão usada por Neila ao se referir aos momentos em que impôs suas 

opiniões e decisões durante a construção de sua casa, “quando eu ‘macho’ pra 

frente”, evidencia o condicionamento social de determinadas práticas como 

exclusivas aos homens, reforçando-o como um dos empecilhos para o exercício 

da autonomia da mulher autoprodutora. 

Durante a entrevista, Neila relatou outros dois casos que exemplificam como ela 

passou, desde que começou a construção da casa, por situações onde sua 

capacidade de decidir sobre o próprio espaço foi questionada. São eles a 

instalação de um portão metálico ao invés de uma porta convencional na entrada 

da casa, cujo serralheiro contratado argumentou que não era assim que se fazia e 

que nunca tinha visto usar portão na sala, portanto ele não faria o serviço, e a 

construção de uma parede interna separando a sala e o corredor (Figura 5). 

A construção desta parede sofreu oposição da família e do pedreiro contratado, e 

a forma em que se deu o processo de decisão explicita como Neila exerce sua 

autonomia à despeito dos conflitos gerados. Quanto a isso, ela relata: 

Porque eu decidi construir essa parede? Aqui, eu tenho uma porta de 
sala que qualquer um que passa vê quem tá lá dentro. Eu tenho uma filha 
que tem dezesseis anos (...). Eu instalei essa parede... o meu marido não 
me estimula muito nessas coisas. Aí o pedreiro ficou esperando eu 
chegar (...). Quando eu entrei tava tudo parado, ele falou que tava 
esperando pra eu decidir mesmo a parede. (...) Eu falei “eu quero a 
parede aqui”. Falei pro pedreiro “você põe essa parede aqui ou eu não te 
pago o meio dia de serviço trabalhado”. (Neila, sobre uma das obras de 
sua casa. Entrevista, 03 de maio de 2018) 
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Figura 5: Parede interna da Casa da Neila. Fonte: Acervo pessoal da autora. 

De forma geral, a postura de Neila vai contra o que se é socialmente esperado da 

mulher. Na posição de contratante dos serviços de construção civil, ela não se 

mostra submissa por saber que suas demandas são válidas e por confiar na sua 

experiência. Apesar disso, diz entender que o exercício da autonomia é difícil para 

a maioria das mulheres. Segundo ela, já teve contato com muitas que aceitavam 

que os companheiros, parentes, amigos e profissionais contratados decidissem o 

que era melhor para suas moradias, mesmo que eles não soubessem tão bem 

quanto elas as necessidades e a dinâmica do espaço. 

A mulher que autoproduz e contrata mão de obra feminina 

Conforme já dito, no Brasil o mercado da construção civil é majoritariamente 

composto por trabalhadores do gênero masculino. Contudo, a presença de 

mulheres trabalhadoras do canteiro de obra vem aumentando de forma gradativa 

nos últimos anos. O universo apresentado a seguir se estruturou a partir da 

consideração de que as relações estabelecidas entre mulheres e profissionais do 

gênero feminino diferem das relações convencionais de trabalho na construção 

civil. 

Simone 
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Simone é moradora da Comunidade Dandara, na região da Pampulha, desde 

2012. Quando começou a construir sua moradia, ela vivia com seu companheiro 

da época, e conta que a determinação da configuração dos cômodos foi decidida 

exclusivamente por ele, sendo que Simone também não participou da fase de 

construção, feita pelo companheiro em questão, amigos e ocasionalmente mão de 

obra contratada. Segundo ela, isso aconteceu porque sua filha demandava 

cuidados constantes e porque ela não se achava capaz de participar da produção 

de sua casa. 

No início foi ele que decidiu sobre esses cômodos aqui. Eu acho esses 
cômodos aqui muito grande, não precisava desse quarto ser tão grande 
assim. Mas ele que decidiu (...) ficou esses dois cômodos aí e pronto. 
(Simone, sobre a configuração de sua casa. Entrevista, 20 de maio de 
2018) 

Simone integrou um dos primeiros grupos do projeto Arquitetura na Periferia, que 

realiza assessoria técnica voltada para a melhoria das moradias de mulheres 

residentes de áreas marginalizadas de Belo Horizonte. Ela participou de todas as 

oficinas propostas, o que resultou na construção de um novo banheiro (Figura 6) e 

um corredor na lateral da casa, na realocação de uma janela e na alteração da 

configuração da área de serviço.  

 

Figura 6: Banheiro da Casa da Simone. Fonte: Acervo pessoal da autora. 
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Ela relata que sua decisão de participar do grupo se deveu sobretudo ao fato de 

ele ser formado exclusivamente por mulheres. Antes de participar do projeto 

Arquitetura na Periferia, Simone só havia tido contato com homens trabalhadores 

da construção civil, tendo passado por situações de conflito que, segundo ela, 

aconteceram por ela ser mulher e por não “saber muita coisa de obra”. Quanto a 

diferença na relação estabelecida entre ela, homens construtores e mulheres 

construtoras, Simone relata preferir trabalhar com mulheres, mas que, como elas 

são minoria nesse mercado de trabalho, acaba tendo que contratar ou pedir ajuda 

de homens.  

Eu acho que não entraria se fosse um grupo de homens (...) não ia ser 
tão interessante pra mim (...). Eu queria mulheres, pra gente conversar, 
dialogar da vida. A gente se identifica, a gente tá ali lutando pela mesma 
coisa. Eu achei muito interessante, num primeiro momento me deu 
impacto muito grande, tipo “ah, mulheres pedreiras, que diferente”. 
(Simone, sobre sua participação no projeto Arquitetura na Periferia. 
Entrevista, 20 de maio de 2018) 

Com as meninas é outra coisa, não tem nem comparação (...). Porque 
com os homens, parece que eles não querem nem ouvir, igual esse 
último pedreiro que contratei. A gente falava as coisas com ele e ele não 
ouvia não. Parecia que não tinha diálogo. Mas com as mulheres, aí sim 
tem diálogo. (Simone, sobre sua participação no projeto Arquitetura na 
Periferia. Entrevista, 20 de maio de 2018) 

Um exemplo relatado por ela foi o conflito gerado pelo trabalho insatisfatório de 

um pedreiro que contratou para finalizar as obras que as mutirantes do Arquitetura 

na Periferia haviam iniciado. Ele deveria finalizar o banheiro e subir o restante da 

parede do corredor, incluindo nisso os serviços de instalação das cerâmicas e a 

passagem de tubulação de água e esgoto. A mestra de obras do projeto já havia 

determinado o local por onde a tubulação deveria passar, pois como as do antigo 

banheiro não haviam sido desinstaladas, conectar os canos do novo banheiro aos 

canos antigos economizaria material e tempo de trabalho. Contudo, o pedreiro 

desconsiderou o que lhe havia sido solicitado e fez o serviço de acordo com sua 

vontade. Hoje, essa tubulação tem apresentado problemas, pois a descarga do 

banheiro não funciona bem, de forma que Simone terá um novo gasto com o 

cômodo.  

Falei com ele aí quando eu voltei ele já tinha furado tudo isso aqui, 
cavocou tudo e já tinha colocado o cano. Ele não quis passar o cano pra 
lá (...) ele falou “não, mas aqui é bem melhor, bem mais fácil”. (Simone, 
sobre uma das obras de sua casa. Entrevista, 20 de maio de 2018) 

O pedreiro em questão, mesmo tendo sido contratado sob o regime de 

empreitada, faltou ao trabalho durante um mês. Apesar de ter ficado insatisfeita 

com o serviço executado e com a ausência do pedreiro, Simone não o contestou 

na época. Diz ter sido convencida pelo ex-companheiro a “deixar para lá”, mesmo 
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que ele não morasse mais no local e não fosse sofrer com as consequências da 

tubulação mal instalada. Além disso, justifica que “tem um pouco de receio de 

falar”  

Assim como outras mulheres entrevistadas, Simone elenca o conhecimento em 

práticas da arquitetura e da construção civil como ferramenta imprescindível para 

conseguir argumentar e decidir sobre seu espaço. Ela atribui ao projeto 

Arquitetura na Periferia a potencialização de sua autonomia.  

Agora eu vejo a casa de outra forma. O que eu for fazer aqui em casa eu 
sei direitinho (...) porque antes eu não tinha noção de nada. (Simone, 
sobre sua participação no projeto Arquitetura na Periferia. Entrevista, 20 
de maio de 2018) 

Simone diz ter vontade de trabalhar na construção civil. Contudo, elenca a grande 

necessidade de força física na execução dos serviços do canteiro de obras como 

um empecilho para que ela tente se inserir nesse mercado: “[...] eu queria ser uma 

pedreira também, mas acho que é muito serviço braçal e que não tenho muita 

força (...) mas eu acho muito bonito o serviço de pedreiro”. (Simone, sobre seu 

desejo de atuar na construção civil. Entrevista, 20 de maio de 2018) 

A mulher que autoproduz e autoconstrói  

Apesar de ser um ambiente social e historicamente pertencente aos homens, o 

canteiro de obras desperta o interesse de algumas mulheres. Muitas delas têm 

contato com serviços da construção civil desde a infância, por observarem ou 

ajudarem parentes em obras, geralmente as de sua própria casa. Nesse sentido, o 

universo apresentado a seguir tem como objetivo investigar como se dão os 

processos de autoprodução de moradias quando associados à autoconstrução, 

sob a ótica da participação feminina.   

Lu 

Lu também é moradora da Comunidade Dandara, residindo no local desde os 

primeiros momentos da ocupação urbana, em 2009. Por ter residido durante toda 

sua vida na cidade informal, Lu tem grande familiaridade com a prática da 

autoconstrução.  

Assim como com a construção civil, Lu tem contato desde criança com os conflitos 

enfrentados pela mulher autoprodutora. Sua mãe passou por uma série de 

situações conflituosas com pedreiros e familiares que auxiliaram eventualmente na 

construção da casa, tendo sofrido com perda de materiais, serviços mal 
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executados e com a desconsideração de suas demandas, mas, até onde Lu se 

recorda, nunca chegou a confrontar estes homens.  

Minha mãe chegava em casa e chorava quando via o desperdício de 
materiais (...) eu não lembro em nenhum momento de ela ter tido conflito 
com pedreiro. E eu fico pensando agora (...) não sei se ela de repente 
tinha medo de perder o pedreiro, o que era (...) com os caras que ela tava 
dando a grana eu não lembro de nenhum embate, como “está 
desperdiçando muito material”, “eu quero que a obra ande mais rápido”. 
(Lu, sobre experiências de sua infância. Entrevista, 18 de abril de 2018) 

Assim como Simone, Lu participou um dos primeiros grupos do projeto Arquitetura 

na Periferia, e atualmente integra a equipe como monitora. Três exemplos por ela 

relatados ilustram bem os contextos discutidos neste trabalho: a alteração no 

posicionamento de uma torneira e dois embates, um com um pedreiro contratado 

e outro com seu marido.  

O caso da torneira de Lu evidencia como as demandas femininas frequentemente 

não correspondem ao que é priorizado por homens. Esta torneira era a única 

existente na casa, e apresentava dois problemas: ficava muito longe da área que 

ela usava para lavar roupa, fazendo com que ela tivesse um esforço físico muito 

grande e gastasse muito tempo para levar a água até onde precisava; e tinha sido 

instalada muito próxima ao piso, de forma que ela tinha dificuldade de posicionar 

um balde embaixo para recolher a água. Para o companheiro de Lu, não era 

prioridade trocar a torneira de lugar que, contudo, não acatou a vontade do marido 

e reposicionou a torneira em uma altura mais adequada além de instalar outras 

nos fundos da casa, conformando uma área de serviço (Figura 7).  
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Figura 7: Torneira da Casa da Lu que foi reposicionada. Fonte: Acervo pessoal da autora. 

De acordo com Lu, que já contratou mão de obra masculina algumas vezes, ser 

mulher e demandar um serviço cujo conhecimento foge ao “lugar comum da 

mulher” é muito complicado. Seus relatos são muito parecidos com o de outras 

mulheres entrevistadas: os pedreiros não levam em consideração o que está 

sendo pedido e executam o trabalho do seu jeito, que geralmente é o mais fácil e 

não o mais adequado. Um dos últimos problemas que teve foi com o pedreiro que 

contratou para “bater laje” em todos os cômodos da casa. Ele solicitou que ela 

comprasse uma certa quantidade de cimento que Lu, por sua experiência como 

mulher que autoconstrói, sabia ser insuficiente. Ela o contestou e ele insistiu que 

aquela era a quantidade certa, até que Lu desistiu de argumentar. Durante a obra 

faltou material, sendo que ao final foi necessária a quantidade que Lu havia 

previsto.  

O outro embate que Lu relata ter tido com seu marido não foi sobre a configuração 

do espaço da casa propriamente dito, e sim sobre a forma que uma pequena obra 

seria executada.  

A gente foi ter problema na construção quando foi fazer o beiral da laje, 
que é uma fiada de tijolo em volta da laje toda pra colocar os canos pra 
sair a água. (...) ele me soltou uma coisa tipo isso “porque depois disso 
(referindo-se à participação de Lu no projeto Arquitetura na Periferia) 
você acha que você sabe mais que todo mundo”. Eu falei com ele “se 
você acha que sabe mais que eu você faz” (...) ele fez, quando a gente 
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for construir vai ter que desmanchar tudo, porque ficou torto. (Lu, sobre 
embate com seu marido. Entrevista, 18 de abril de 2018) 

Lu relata que aprender sobre as “partes técnicas” (o desenho) e sobre as “partes 

práticas” (a obra) foi essencial para que ela se estabelecesse como capaz de 

produzir o próprio espaço, conseguindo com isso argumentar com pedreiros ou 

até decidir não os contratar e fazer ela mesma as alterações que deseja (Figura 

8). 

Outra coisa que a gente tem que parar para atentar é que eu estou 
contratando um serviço. A pessoa que está sendo contratada tem duas 
opções, ela pode ou não pegar. Ela pegando o serviço pode argumentar 
comigo “olha, eu trabalho a tanto tempo nisso (...) e se a gente fizer essa 
parede assim ela pode prejudicar nisso, nisso e nisso, mas eu vou pegar 
o serviço no que a senhora decidir”. E isso não acontece (...) eles dizem 
assim “se não for pra fazer do meu jeito eu não pego o serviço”. E aí a 
gente que tem que dizer “é meu, eu quero desse jeito, é a minha casa”. 
(Lu, sobre experiências de sua infância. Entrevista, 18 de abril de 2018) 

 

Figura 8: Área externa da Casa da Lu onde ela está atualmente autoconstruindo. Fonte: Acervo 
pessoal da autora. 

De forma geral, as situações acima reforçam que o “saber fazer” serviços da 

construção civil é um dos meios de potencializar a autonomia feminina de decisão 

e de garantir que o resultado das obras seja mais adequado à suas preferências e 

necessidades. Lu, como autoprodutora, autoconstrutora e atualmente monitora do 

projeto Arquitetura na Periferia, adota o mesmo posicionamento. 

É essas coisas que nós mulheres precisamos lembrar (...) a gente tem 
que saber nem que seja na teoria sobre a construção, porque é um 
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espaço totalmente masculino que depois de pronto é um espaço todo 
feminino. Se a gente não sabe nem a teoria fica difícil contestar o 
pedreiro. (Lu, sobre suas experiências. Entrevista, 18 de abril de 2018) 

A mulher que autoproduz, autoconstrói, trabalha e forma mulheres na 

construção civil 

Nos últimos anos, o crescimento do mercado da construção civil se destacou em 

relação aos outros setores econômicos do Brasil, sendo um dos maiores 

geradores de empregos diretos e indiretos no país. Uma das consequências deste 

contexto foi a maior inserção feminina no mercado formal da construção civil; 

dados do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE (2011) mostram que, no Brasil, 

o número de trabalhadoras no setor cresceu 65% em uma década.  

Contudo, a inserção feminina neste mercado de trabalho repete a condição 

histórica de se constituir como alternativa mais rentável à mão de obra usualmente 

empregada, masculina, de forma a ser fundamental analisar alguns impactos 

dessa inserção na vida da mulher trabalhadora. O universo a seguir é, portanto, 

conformado através da investigação das potencialidades e dos conflitos 

enfrentados por uma trabalhadora do canteiro de obras, que também autoproduz, 

autoconstrói e atua na formação de mulheres.  

Cenir  

Cenir trabalha na construção civil há aproximadamente 20 anos, atualmente 

exercendo a função de mestra de obras sobretudo de forma autônoma, como 

empreiteira.  

Seu interesse pela construção civil se iniciou com a construção do Residencial 

ASCA, no Bairro Urucuia, onde participou dos mutirões de construção e dos 

cursos de formação oferecidos pela arquiteta Leta Araújo Silva através de 

assessoria técnica.   

Em seus vinte anos de experiência, Cenir acumulou relatos que, de uma forma ou 

outra, se referem à maioria dos pontos que o presente trabalho discute no tocante 

à relação entre mulheres e a produção espacial: desconsideração de suas 

capacidades de atuar em uma área que foge ao esperado da mulher, dificuldade 

de conciliar a responsabilidade com o trabalho reprodutivo com a atuação no 

canteiro de obras, conflitos de gênero e embates com homens trabalhadores da 

construção civil. 

Sobre a desconsideração de sua capacidade de atuar na construção civil, Cenir 

relata que apesar de sempre ter se interessado pelo trabalho no canteiro de obras, 
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não tinha oportunidades de aprender os serviços da construção civil por ser 

mulher: “[...] eu era louca pra aprender, mas ninguém me ensinava. A gente só vê 

homem na obra, quando pedi pra me ensinarem me disseram que não é serviço 

de mulher não.” (Cenir, sobre sua inserção na construção civil. Entrevista, 28 de 

abril de 2018) 

Sua inserção neste mercado de trabalho não ocorreu de forma fácil, 

principalmente porque Cenir era mãe solo de quatro crianças que ficavam 

sozinhas em casa enquanto ela trabalhava. Não ter quem ficasse com seus filhos 

nestas horas e a dificuldade em conciliar a nova rotina com suas “tarefas de mãe” 

foram, segundo ela, o maior empecilho para que ela atuasse na construção civil: 

“[...] quando eu comecei nisso meus filhos eram muito pequenos. (...) é 

enlouquecedor você sair e deixar seus filhos lá sem ninguém. A preocupação é 

intensa.” (Cenir, sobre os empecilhos que enfrentou. Entrevista, 28 de abril de 

2018) 

De um modo geral, a mestra de obras diz não ter muitos problemas com os 

homens com quem trabalha e que, quando ocorre algum, tenta resolver através da 

conversa. Contudo, diz que “tem homem que acha que sabe mais porque é 

homem” e que sua posição de chefia por vezes gerou estranhamento e resistência 

entre os homens que lhe eram subordinados. Priscila, arquiteta que trabalha com 

Cenir no Espaço Comum Luiz Estrela, relata sobre a construção de um banheiro 

que exemplifica bem esta questão:  

A Cenir falou como que o pedreiro tinha que fazer, onde que tinha que 
colocar o vaso, passar as tubulações, e tal. Aí a Cenir ia falando e ele ia 
balançando a cabeça, concordando. Quando a Cenir ia embora ele ficava 
indignado e vinha falar comigo, “como assim que vocês chamam uma 
mulher pra tocar essa obra, ela não sabe de nada, tá fazendo tudo 
errado”. (Priscila, sobre o trabalho de Cenir. Entrevista, 28 de abril de 
2018)  

Neste sentido, a mestra de obras relata outro caso em que um pedreiro que 

integrava sua equipe se recusava a realizar a tarefa de instalar um encanamento 

do modo que ela solicitava, o que Cenir acredita se dever ao fato de ele não 

respeitá-la por ser mulher, mesmo que melhor qualificada que ele.  

Ele fez do jeito dele, queimando os tubos pra poder encaixar um no outro. 
(...) Eu instruía que tinha que usar as conexões certas, porque essa 
técnica dele deixa enfraquecido, trinca e racha. (...), mas ele fez do jeito 
dele. (Cenir, sobre uma de suas experiências. Entrevista, 28 de abril de 
2018) 

Quanto à questão da suposta incapacidade física feminina, a mestra de obras diz 

que “ser mulher em obra é normal, dá pra fazer tudo que homem faz”. Porém não 
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discorda que a rudimentariedade das técnicas e maquinários da construção civil 

compõe um entrave significativo para que mulheres participem da produção de 

espaços.  

Cenir também pratica autoconstrução na casa que possui em Andiroba, distrito de 

Esmeraldas situado a cerca de 60 km de Belo Horizonte. Ela vem alterando a 

residência de forma gradativa, geralmente sozinha. Sua autonomia de decisão 

neste espaço é plena: é ela quem decide quais, quando e como serão as 

alterações.  

Em consonância com outras mulheres entrevistadas, ela elenca o “saber fazer” 

como principal ferramenta para poder se estabelecer como capaz de tomar 

decisões, tanto como profissional da construção civil quanto como produtora de 

seus próprios espaços. Esta valorização que dá ao conhecimento é um dos 

motivos para sua trajetória ser tão ampla. Além dos cursos de formação que 

participou durante a construção do Residencial ASCA, fez também cursos de 

instalações hidráulicas e elétricas pelo COLTEC (Colégio Técnico da UFMG), 

formou-se como encarregada de obras pelo CIPMOI (Curso Intensivo de 

Formação de Mão de Obra Industrial da UFMG) trabalhou para grandes 

empresas, atuou junto ao Escritório de Integração da PUC Minas e, atualmente, 

trabalha como autônoma em obras diversas, inclusive junto ao projeto Arquitetura 

na Periferia, formando mulheres nas práticas da construção civil de pequeno 

porte.  

 

CONCLUSÃO 

Pensar criticamente a produção atual de espaços urbanos é um exercício 

imprescindível na busca por uma maior democratização das cidades para que, 

afinal, ofereçam condições para que os diversos grupos sociais vivam com 

dignidade. Tomando o recorte proposto no presente artigo, é fato que a 

problemática da escassez de autonomia feminina engloba uma série de questões 

sociais, culturais e econômicas, de modo que alterações no âmbito da produção 

espacial não seriam suficientes para resolvê-la. Contudo, a importância que a 

casa possui na dinâmica de vida dos moradores urbanos, em especial os 

moradores de regiões marginalizadas, faz com que as relações por ela 

estabelecidas possam se configurar como potencializadores ou, no caso deste 

universo, agravantes para a autonomia das mulheres, exacerbando sua 

importância.  



Anais do Encontro Internacional Cidade, Contemporaneidade e Morfologia Urbana 2018.

 

833 
 

Forma-se, então, a seguinte pergunta: como a produção da própria moradia pode 

favorecer à autonomia feminina e à produção de espaços urbanos mais 

democráticos? Uma das respostas possíveis se apresentou em quase todas as 

entrevistas apresentadas, o “saber fazer”: entender sobre materiais, práticas e 

técnicas construtivas para, se não autoconstruir, conseguir argumentar com quem 

o faz e assim ter maior possibilidade de ter suas demandas consideradas.  

Se faz necessário, portanto, adotar uma perspectiva de gênero em relação aos 

espaços urbanos, ao invés de naturalizar papéis socialmente construídos. É 

fundamental compreender as diversas particularidades do contexto de mulheres 

que intencionam ou já atuam como autoprodutoras, colocando inclusive sob 

consideração sua dinâmica de vida, suas prioridades, as características dos 

espaços que habitam e como o sistema patriarcal e o machismo que conformam a 

sociedade atual resultam em uma invisibilidade delas enquanto produtoras e 

usuárias do espaço urbano. 
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RESUMO: 

Aqui se busca entender brevemente o papel das mulheres na construção, uso e 

transformação das cidades. Para isso, trataremos rapidamente sobre como se deu o 

processo de sua inserção no espaço público e sobre os atuais desafios e principais 

realidades urbanas vivenciadas pelas mulheres. A abordagem desses tempos será 

realizada a partir dos entendimentos formulados por Bauman em Modernidade Líquida e 

por Lipovestky em Hipermodernidade. Como complemento para nossa argumentação 

sobre percepção e transformação urbana, usaremos como fundamento os textos A 

Imagem da Cidade de Lynch e Os Novos Princípios do Urbanismo de Ascher. 

PALAVRAS-CHAVE: Mulheres. Cidade. Modernidade. Pós-Modernidade. 

 

 

ABSTRACT: 

I seek in this work to briefly present the role of women in the construction, use and transformation 

of cities. I will deal quickly the process of its insertion into the public space and the current 

challenges and main urban realities experienced by women. The approach of these times will be 

realized from the understandings formulated by Bauman in Liquid Modernity and by Lipovestky in 

Hypermodernity. As a complement to our argumentation about urban transformation and 

perception, we will use as background the texts The Image of the City of Lynch and The New 

Principles of Urbanism of Ascher.  

 

KEYWORDS: Women. City. Modernity. Postmodernity.  

INTRODUÇÃO 

Para esse trabalho usamos como definição de cidade a abordagem de Lynch 

(1960) que a considera um mundo artificial mutável que possui fins e funções 

criadas pelos seus moradores de forma rápida. Igualmente, a cidade é um 

resultado da adaptação feita pelos seres humanos e do conjunto de imagens que 
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são percebidas pelo cidadão. Segundo Lynch, essas imagens são impregnadas de 

memórias e significações que resultam das numerosas relações dos cidadãos com 

sua cidade, por isso devem ser moldáveis aos seus propósitos e percepções.  

A relação entre cidade e cidadão é a essência básica para a estruturação do 

espaço urbano e para a construção da identidade de seus habitantes. Através do 

nosso contato com os elementos urbanos, enquanto observadores, existe a 

possibilidade de assumirmos um papel ativo na percepção do mundo e participar 

criativamente no desenvolvimento da sua imagem. Transformar a imagem de uma 

cidade pode ser condição básica para a criação de um espaço sem ordem 

definitiva e que não iniba novos modelos de atividades e relações. Para a 

realização da transformação da imagem pública da cidade é necessária a 

realização de uma análise desse espaço que vai depender da percepção de seus 

habitantes. A cidade é percebida pelos seus habitantes enquanto se movem no 

espaço urbano, assim os outros elementos são estruturados a partir do caminho 

traçado. (LYNCH, 1960). Segundo Vieira, 

A produção da cidade, como espaço do homem, é fruto de conhecimentos 
histórico-econômicos e fruto da consciência individual que está cheia de 
sentimentos, de fantasias, de interesses, de necessidades, enfim, de 
considerações subjetivas. Deste modo, as representações do espaço, ou 
seja, a forma como os homens se vêem no mundo, estão presentes na 
produção do espaço urbano. A cidade é um produto material deste 
complexo de ações objetivas (determinações histórico-sociais) e subjetivas 
(valores, crenças etc.) (VIEIRA, 2006, p.n.i, grifo meu). 

 

Desde que as cidades existem, os espaços públicos e as formas de ter acesso e 

participar de sua construção tem sido formulados a partir da lógica masculina. As 

formas como as mulheres se veem pouco aparecem na produção do espaço 

urbano, mas as formas como elas são vistas estão presentes em diversos 

elementos urbanos físicos e simbólicos. 

Sabe-se que a urbanização sempre foi um fenômeno de classe, já que as cidades 

surgiram do excedente de produtos concentrado na mão de uma elite privilegiada, 

ou seja, pela dinâmica do mercado imobiliário e pela apropriação diferencial da 

renda do solo (HARVEY, 1989). Nessa mesma lógica é coerente afirmar que 

paralelamente a uma questão de classe, a urbanização se assentou sobre um 

fenômeno de gênero, já que foram desenhadas e estruturadas a partir de uma 

perspectiva de segregação sexual: a interesse dos homens. Resumidamente, a 

estrutura urbana é o resultado da divisão social do espaço urbano.  

As nossas concepções sobre o que é ser mulher e ser homem afetam diretamente 

as relações sociais e nessas relações as identidades são construídas. Nossas 
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perspectivas sobre felicidade, bem-estar, desenvolvimento, etc, são baseadas a 

partir do lugar de cada um e das concepções a cerca da nossa natureza. Um 

aspecto fundamental que marca muito a história das relações entre o homem e a 

mulher é essa concepção fundamentalista cristã: a instituição de que a mulher é 

propriedade privada do homem. Existe uma visão sobre a mulher por referência ao 

homem, como se fossemos seu complemento. Esse entendimento de 

complementaridade conduz a uma visão redutora na prática das relações 

humanas, pois não há a exclusão da hierarquização dessas relações perpetuando 

assim o domínio de uns sobre as outras (CASTRO, 2006). Enquanto e onde essa 

relação existir não haverá um estado de segurança, justiça, liberdade dignidade e 

confiança e será refletida nos espaços urbanos. Por isso não podemos 

desconsiderar que essas questões estão presentes igualmente na produção da 

cidade. 

O espaço e o tempo são categorias básicas da existência humana (HARVEY, 

1989). Existem inúmeros sentidos para essas duas categorias e eles variam 

segundo os diferentes grupos sociais. Variam porque dependem das práticas e 

dos processos materiais de cada grupo de indivíduo. A construção da nossa 

identidade depende dessas duas noções de espaço e tempo. 

A construção de identidades vale-se da matéria-prima fornecida pela 
história, geografia, biologia, instituições produtivas e reprodutivas, pela 
memória coletiva e por fantasias pessoas, pelos aparatos de poder e 
revelações de cunho religioso. Porém, todos esses materiais são 
processados pelos indivíduos, grupos sociais e sociedades que 
reorganizam seu significado em função de tendências sociais e projetos 
culturais enraizados em sua estrutura social, bem como em sua visão de 
tempo/espaço (CASTELLS, 1999, pg. 23) 

A cidade enquanto espaço é formulada através do tempo que está impresso não 

apenas em sua arquitetura que compreende o conjunto de diversos edifícios 

construídos em épocas distintas, na nossa noção de passado, presente e futuro, 

mas também em seus habitantes de diferentes gerações. A cidade também é 

“uma concentração de pessoas que realizam atividades diversificadas, 

concorrentes ou complementares, em função da divisão social do trabalho” 

(VIEIRA, 2006, p.n.i), da idade e da diferenciação sexual. A divisão entre homens 

e mulheres é concebida culturalmente e resulta na vivência diferenciada das 

mulheres sobre o espaço urbano em relação aos homens.  

Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biológico, 
psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio 
da sociedade; é o conjunto da civilização que elabora esse produto 
intermediário entre o macho e o castrado que qualificam de feminino. 
Somente a mediação de outrem pode constituir um indivíduo como um 
Outro (Beauvoir, 1967, pg 9).  
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Nossos corpos nas cidades são vigiados a todo momento, seja pelos olhares de 

homens que culturalmente afirmam sua sexualidade a partir do direito que sentem 

sobre nós mulheres, por olhares repressivos de outras mulheres incumbidas 

inconscientemente de preservar o patriarcalismo, ou pelas lentes de câmeras fruto 

da vigilância hipermoderna que supostamente existem para garantir a segurança 

da população. O corpo, segundo Beauvoir é “primeiramente, a irradiação de uma 

subjetividade, o instrumento que efetua a compreensão do mundo: é através dos 

olhos, das mãos e não das partes sexuais que aprendem o universo" (1967, pg 9). 

Não só o espaço é percebido de forma distinta pelas mulheres, o tempo também o 

é. A modernidade é uma era que marca diversas conquistas femininas ao mesmo 

tempo em que é marcada por elas. O sufrágio feminino só foi alcançado no séc. 

XIX, mas foi no séc. seguinte que ele foi generalizado causando uma revolução 

nas relações sociais. 

De acordo com Ascher (2010) as cidades são diretamente afetadas pelo tempo. 

Para esse trabalho é importante o entendimento sobre a modernidade, já que é 

nessa fase que a mulher começa a ocupar efetivamente o espaço público. Os 

tempos modernos se dividem em três grandes fases que influenciam o processo 

de urbanização. Segundo o autor essas fases são: 1) Tempos modernos (Fim da 

Idade Média e Início da Revolução Industrial), produziu a primeira revolução 

urbana da cidade medieval para a cidade clássica, produzida racionalmente por 

indivíduos diferenciados; 2) Revolução Industrial, crescimento acelerado das 

cidades e desenvolvimento do Estado do bem-estar, segunda revolução urbana; 

3) e a pós-modernidade, marcada pela libertação da sociedade moderna da 

racionalização simplista, terceira revolução urbana. 

A segunda revolução urbana especialmente corresponde à entrada das mulheres 

no espaço urbano. Os modelos tradicionais de pensamento sobre a mulher e o 

homem foram sacudidos pelo advento da economia industrial da segunda fase da 

modernidade. A reivindicação das mulheres pelos espaços e qualidade no 

trabalho tomou uma repercussão que, ao mesmo tempo que abalou os alicerces 

que sustentam o patriarcado, ignorou as condições das mulheres negras que já 

trabalhavam há muito mais tempo fora do espaço doméstico do que as mulheres 

brancas. Isso implica refletir sobre a imposição do sistema capitalista na divisão 

entre as funções e lugares do feminino e do masculino. Não só uma questão de 

política sexual, essas concepções também são formuladas a partir de uma lógica 

de economia sexual.  

Essa transformação, resultante do processo de urbanização, do desenvolvimento 

dos transportes, do surgimento das primeiras fábricas, da institucionalização de 

um sistema comercial e da imigração, contribuiu para alterar a imagem de muitas 
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cidades. A nova imagem do espaço urbano passou a ser preenchida com novas 

formas de vestimentas, comportamentos e gestos. Foi a partir daí que começou-se 

a projetar a figura da mulher citadina. A mulher passa então, a efetivamente 

compor o cenário urbano.  

Como um lugar de passagem, o espaço público não foi alcançado de forma 

homogênea por todas as mulheres e apresenta diversos riscos que as colocavam 

em situação de vulnerabilidade. Ainda afastadas da esfera pública, excluídas do 

direito de escolher seus representantes e de se definir em lei, à qual deveriam 

obedecer, estar nas ruas não significava o direito a cidadania.  

Neste período, sob a valia do capitalismo industrial, as transformações 

econômicas e sociais diminuíram as fronteiras entre o público e o privado. As 

representações diferenciadas entre os papéis dos homens e das mulheres na 

esfera pública contribuiu para manter essa divisão entre as duas concepções.  

Para as mulheres do século XIX, o público era o lugar onde se corria o 
risco de perder a virtude; público e desgraça estavam, assim, associados. 
No que tocava aos homens, sair em público tinha um sentido inverso. Era a 
oportunidade de se despojar das características repressivas e autoritárias 
de respeitabilidade que se impunham à sua pessoa, quando no papel de 
marido e pai, no lar. O público, portanto, considerado uma desgraça para 
as mulheres, que nele podiam cair em perdição, era, para os homens, sinal 
de liberdade (RONCAGLIO, 1994, pg 14). 

 

A divisão entre público/privado (masculino/feminino) apresenta para a sociedade 

moderna a necessidade pelo equilíbrio entre as duas categorias. Na fase inicial da 

modernidade, as mulheres permaneceram mantidas excluídas como atores da 

esfera pública e da cidadania. Apesar do crescente rompimento da fronteira entre 

público/privado com o advento da era industrial, as diferenças entre masculino e 

feminino perduram até os dias atuais. 

Essas duas noções público/privado são extremamente importantes na medida em 

que a cidadania reflete nos direitos da vida particular e da vida coletiva. Em última 

instância, a cidadania é a ponte que liga a esfera privada à esfera pública, 

colocando questões do indivíduo e da sociedade, revelando a tensão entre 

interesses individuais e coletivos. É a partir dos pressupostos básicos da 

cidadania que as mulheres modernas, excluídas do direito de serem cidadãs, 

lutaram pela sua inserção na esfera pública no séc XX (RONCAGLIO, 1994). 

O uso do espaço público na modernidade, como lugar para a sociabilidade, pelas 

mulheres, resultou no surgimento de movimentos feministas que contestavam 

concepções como família, sexualidade, trabalho doméstico, entre outras pautas 

das mulheres. Uma nova postura das mulheres diante a sociedade causou a 
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ampliação de papéis sociais tradicionais das mulheres, como: filha, esposa, mãe, 

fazendo com que ocupassem espaços que antes eram exclusivamente 

masculinos.  

As conquistas das mulheres por alguns direitos civis não trouxe como efeito a 

mudança de sua posição de inferioridade em relação aos homens, pois no 

universo familiar, para não dizer em outros, a hierarquia de dependência pessoal 

permaneceu. Em tempos modernos, de mudança e rápidas transformações, o 

congelamento da instituição familiar não correspondeu com a busca pela 

realização individual, pela liberdade e igualdade de direitos. 

A 'visibilidade' feminina nas ruas e a tímida mas crescente inserção da 

mulher no espaço público não vieram, porém, acompanhadas da sua 

maioridade perante a lei. As mulheres continuaram destituídas de quase 

todos os direitos civis e políticos, permanecendo, portanto, alheias aos 

assuntos públicos. Para todas elas, de diferentes classes sociais e status, 

apregoava-se, através dos discursos filosóficos e governamentais, a eterna 

missão do lar. Porém, nem todas podiam sobreviver do trabalho 

remunerado dos maridos ou pais. Em contrapartida, o trabalho feminino 

remunerado, fora do lar, com o avanço da industrialização, tornara-se raro 

e mal pago (RONCAGLIO, 1994, pg 34). 

 

Estava claro que a inclusão das mulheres no espaço público, através dos direitos 

políticos, não significava necessariamente sua liberdade e autonomia. 

 

A morte da Amélia 

Amélia não tinha a menor vaidade 
Amélia é que era mulher de verdade  

Ai, meu Deus, que saudade da Amélia 
Aquilo sim é que era mulher 

[Música do cantor Ataulfo Alves] 

 

A partir dos anos 60, com a segunda onda feminista, as mulheres passaram a ter 

a construção de sua identidade reformulada. A luta pela liberdade sexual e pelos 

direitos reprodutivos resultou no primeiro anticoncepcional oral revolucionando, 

assim, a vida sexual feminina. As mulheres ganharam mais liberdade e a taxa de 

natalidade mundial reduziu drasticamente. Deu-se aí o começo da decadência da 

família conjugal moderna de base tradicional.  
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O derretimento da solidez da modernidade traz consigo diversas mudanças 

instáveis. Na nova modernidade, chamada por Bauman (1993) de Modernidade 

Líquida, vigora a ascensão de um objetivo individual diante do declínio de 

instituições tradicionais que passaram a ser consideradas retrógradas. A 

consequência foi a quebra de modelos baseados em antigas concepções como 

classe, etnia, sexo, etc. Além do progressivo desenvolvimento da ciência, das 

tecnologias da comunicação e da informação, a revolução feminina portanto 

marca as transformações ocorridas nas últimas décadas. As mudanças 

significativas nas relações sociais, que se tornaram mais frágeis e fluídas 

(BAUMAN, 1993), foram proporcionadas também pela maior participação das 

mulheres nos espaços públicos e por suas conquistas alcançadas até então.  

A noção temporal de um eterno presente alcançada nos anos 70 tem como marco 

lutas por uma liberdade como um fim em si. É nesse período que surge a noção 

de pós-modernidade com a finalidade de qualificar o novo estado cultural das 

sociedades desenvolvidas. O abalo dos alicerces absolutos da racionalidade, o 

fracasso das grandes ideologias da história e dinâmica de individualização e de 

pluralização de nossas sociedades marcam as principais características da pós-

modernidade. As expectativas em relação ao futuro, após os grandes 

acontecimentos catastróficos da humanidade, foram transformadas por uma 

temporalidade dominada pelo precário e pelo efêmero. Como afirma Lipovetsky 

(2004), o período pós-moderno indicava o advento de uma temporalidade social 

inédita, marcada pela primazia do aqui-agora. É nesse contexto que surge a 

chamada “Terceira Mulher”, que está em constante transformação e reinvenção 

diante da opressão masculina vivida até então (LIPOVETSKY, 2000). 

As mulheres nesse cenário, através do questionamento dos papéis sexuais já 

estabelecidos, buscaram o resgate à individualidade, ao seu jeito próprio de ser, 

que transpassa a orientação materna, os ditames da moda, e a imposição social. 

É no ‘aqui e agora’ que elas insistem em descobrir quem são e onde querem 

chegar (LIPOVETSKY, 2000). Vivenciar o aqui e agora, para as mulheres, 

significou experienciar no presente as conquistas alcançadas depois de muitos 

anos. Aos poucos foi se percebendo que essas conquistas ainda eram 

insuficientes para o alcance da autonomia e da liberdade feminina. 

Já nos anos 90 a emergência do modelo econômico neoliberal e as crises do 

modelo do bem-estar social marcaram a entrada na hipermodernidade. Mas o 

presentismo contínuo gerado pelo hedonismo consumista da fase anterior não foi 

estendido a essa época. Atualmente temos uma visão do futuro, mesmo que 

impressa na insegurança e no medo. 

É a insegurança do presente e a incerteza do futuro que produzem e 

alimentam o medo mais apavorante e menos tolerável. Essa insegurança e 
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essa incerteza, por sua vez, nascem de um sentimento de impotência: 

parecemos não estar mais no controle, seja individual, separada ou 

coletivamente (BAUMAN, pg. 32) 

Apesar de sentirmos que não temos controle sobre as mudanças no mundo, 

nossa sociedade formula inúmeras práticas para a sobrevivência das próximas 

gerações. Vivemos cada vez mais preocupados com o futuro e Lipovetsky (2004) 

chama esse estado de crono-reflexividade, uma das principais características da 

hipermodernidade. É observando e mudando o presente que se pensa no futuro. 

A hipermodernidade, marcada pela ruptura da socialização disciplinar, defende o 

direito do indivíduo ser absolutamente ele mesmo, de realizar-se, de ter respeitada 

sua singularidade subjetiva, de ter e ser uma personalidade incomparável, de viver 

livre e sem pressões, de escolher o seu modo de existência. As mulheres são 

fortemente afetadas por esse sentimento hipermoderno. Com este processo, o 

individualismo sofre uma atualização e assume uma nova manifestação narcisista:  

“amar a mim mesmo o bastante para não precisar de outra pessoa para me fazer 

feliz” (LIPOVETSKY, 2004). As mulheres hipermodernas são aquelas que 

procuram viver felizes sem a necessidade de um homem como seu dominador. 

Apesar das inúmeras transformações alcançadas pelas mulheres na modernidade, 

ainda hoje nós mulheres somos consideradas estranhas no espaço urbano e por 

isso são constantes os comportamentos que existem para determinar 

unilateralmente nosso lugar. Se enquanto humanos, nossa identidade, nossa 

concepção do eu, são formados a partir da nossa relação espaço-tempo, o espaço 

e o tempo de toda a mulher deve ser determinado por ela. Inúmeros são os 

lugares que nossos corpos não podem transitar, seja pela dificuldade física de 

acesso ou por medo e insegurança. Ruas escuras, vazias são evitadas 

diariamente por mulheres que se sentem impedidas de continuar seu caminho. 

Trajetos, portanto, deixam de ser percorridos. Em diversos lugares nos impõem a 

sensação de que deveríamos voltar para dentro de nossas casas.  

Não nos sentimos livres e seguras enquanto mulheres nem mesmo nos 

transportes públicos. Em 2014, apenas três anos após o Brasil eleger a primeira 

mulher como presidenta do país, em São Paulo, uma mulher sofreu tentativa de 

estupro dentro do metrô lotado. No Rio de Janeiro existem vagões do metrô só 

para mulheres em horário de pico, para evitar esse tipo de violência. Iniciativas 

como essa fazem como que nós mulheres devamos adaptar nosso 

comportamento e fugir de um mal sempre presente. Somos como uma vitrine 

pública para ser olhada, julgada e invadida. Nossas vestimentas frequentemente 

são usadas como justificativas para o assédio e violência sexual. 

Assédio vindos de construção civil estão entre as reclamações mais citadas de 

mulheres sobre o assédio urbano. Por isso cidades em grande expansão, ou seja, 
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em processo de transformação, acabam se tornando mais hostis para as 

mulheres. Além disso, mulheres desaparecem todos os dias em diversas partes 

do mundo e muitas vezes seus corpos violados são encontrados em espaço 

público. Diversas reações a esse tipo de violência condenam a atitude da vítima 

que estava em um lugar e numa hora que, segundo o entendimento patriarcal, não 

deveria estar. A vida noturna das mulheres citadinas oferecem grandes riscos, 

mas diante da conquista de certa autonomia social, o medo e a insegurança nem 

sempre nos impossibilitam ao lazer. 

Mulheres no espaço urbano, desacompanhada de homens, por mais que estejam 

em companhia uma da outra, recebem assédio por estarem “sozinhas”. No início 

de 2016 duas viajantes argentinas “mochileiras” foram encontradas mortas na rua 

de Montañita no Equador. Segundo a maioria dos discursos midiáticos uma das 

justificativas para a morte das duas amigas era que elas estavam “sozinhas”. No 

Twitter a hashtag #viajosola (#viajosizinha) ganhou grande alcance pelas usuárias 

da rede social que reivindicam o seu direito de viajarem “sozinhas” e em 

segurança. Um pouco antes desse acontecimento, no final de 2015, outra hashtag 

alcançou grande nível de popularidade internacional: #PrimeiroAssédio. Grande 

parte dos relatos demonstravam a rua como principal local de assédio. Como é 

possível perceber, a dificuldade de acesso das mulheres a certos espaços 

públicos é determinante para sua percepção e para a formação de sua imagem da 

cidade. 

Diante de todas essas dificuldades e desafios a mulher citadina tem ocupado o 

espaço que é seu por direito. Diversas são as iniciativas e ações de mulheres que 

reivindicam melhores condições para se viver nas cidades. A própria cidade é 

usada como palco, ou folha em branco, para o empoderamento das mulheres. Em 

2014 a cidade de Pelotas recebeu em suas ruas a chamada “Marcha das Vadias” 

organizada por um coletivo feminista local e que teve a presença de mais de 200 

mulheres. A Marcha surgiu em 2011 no Canadá e, propagada pela internet, já foi 

realizada em inúmeras cidades do Brasil.  

Com o objetivo de marchar contra a repressão sofrida pelas roupas que nós 

mulheres usamos e pelas violências que se fundamentam num entendimento 

misógino, a marcha alcançou grande repercussão local através da internet e de 

jornais da cidade, não pela sua causa, mas devido ao comportamento das 

mulheres participantes da marcha que deixaram marcas de tinta em patrimônio 

arquitetônico local. O que tinham para dizer, a sociedade patriarcal não queria 

ouvir. Quando escritas suas reivindicações nas paredes de uma Igreja local, as 

mulheres que têm seus corpos invadidos e profanados diariamente, foram 

acusadas de vândalas e ameaçadas de terem suas identidades descobertas por 

câmeras urbanas de segurança para que pudessem sofrer as penas cabíveis. 
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Poucas horas após a repercussão do acontecimento um grupo de homens se 

reuniu através de um evento no facebook e se organizou para apagar as palavras 

“diabólicas” que foram pichadas no patrimônio local de uma cidade localizada em 

um mundo onde as mulheres só foram ter direitos individuais sobre seu patrimônio 

na modernidade. Meses depois na mesma cidade uma professora universitária 

desapareceu e nenhuma câmera de vigilância conseguiu rastrear seus passos.  

Isso acontece porque no caso de vigilância hipermoderna, as mulheres são 

invisíveis como suspeitos e também como potenciais vítimas, mas certamente 

visíveis como alvos de interesse sexual. As vezes a vigilância resulta em assédio 

em vez de proteção. Muitos incidentes mostram exemplos de abuso de gênero de 

controle, tais como o uso do voyeurista impróprio da vigilância por policiais, 

soldados e guardas particulares (KOSKELA, 2003). Em 2013, uma notícia de 

Araraquara SP atingiu repercussão nacional também através da internet: câmeras 

de monitoramento da cidade em vez de estarem sendo usadas para coibir atos 

criminosos, estavam sendo usadas para perseguir e vigiar os corpos de mulheres, 

inclusive de adolescentes. 

A cidade enquanto espaço público definitivamente não foi feita para e nem pelas 

mulheres. Enquanto pelos homens as ruas são utilizadas como espaço para 

sociabilidade, para as mulheres elas são feitas para passagem. Nas sociedades 

ocidentais uma das grandes diferenças entre homens e mulheres e, segundo 

Beauvoir a primeira grande diferenciação sexual, acontece a partir de suas 

funções excretórias. As mulheres para urinarem precisam se esconder para 

agachar-se e despir-se. Já para os homens essa função se dá como “um jogo livre 

que tem a atração de todos os jogos em que a liberdade se exerce” (BEAUVOIR, 

1967 pg 15). O tempo em que os homens transitam pelas cidades não é limitado 

por sua função excretória, quando necessário exercem sua liberdade de urinar em 

diversos lugares do espaço público. Ao contrário, as mulheres dependem do 

acesso a banheiros públicos que são muitas vezes inexistentes, insuficientes ou 

estão em péssimas condições de uso. Em outubro de 2015 outra manifestação de 

mulheres chocou a cidade de Pelotas, tratou-se de uma performance feminista 

realizada por universitárias na rua em frente a Universidade Federal de Pelotas. A 

performance repercutiu nacionalmente pela internet de forma negativa devido às 

mulheres, entre outras ações simbólicas, urinarem em baldes e os esvaziarem nas 

paredes e chão em frente a universidade. Segundo às artistas que compunham a 

performance esse ato representava uma critica a repressão das mulheres diante 

da liberdade dos homens sobre sua função excretória no espaço público. A 

mesma mobilização das pessoas que condenaram tal ato veemente, não é vista 

para alterar as desigualdades sociais e sexuais nesses espaços. 
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Iniciativas que misturam o mundo real ao mundo virtual têm sido criadas para que 

mulheres possam colaborar entre si com a finalidade de se sentirem mais seguras 

no espaço urbano. Um exemplo é a comunidade criada em 2015 no facebook, 

chamada “Se essa rua fosse nossa”, trata-se de um espaço para a debater a 

cidade, o lugar, o espaço – e sobre a falta dele, como a página mesmo explica. 

Conhecer, mapear e melhorar a relação da mulher com a cidade através de 

relatos e experiências, é o objetivo principal do grupo.  

Figura 1: Relato sobre a percepção de uma mulher sobre a rua. Fonte: página do facebook “se 

essa rua fosse nossa”. 

Outra iniciativa que funciona no mesmo sentido é o movimento “Vamos Juntas?” 

que em sua descrição na página do facebook, que possui mais de 300 mil 

seguidoras, consta:  “Na próxima vez em que estiver numa situação de risco, 

observe: do seu lado pode estar outra mulher passando pela mesma insegurança. 

Que tal irem juntas?”. Resumidamente a proposta da ação é aproximar mulheres 

uma das outras com a finalidade de percorrerem juntas caminhos em comum para 

se sentirem mais seguras no espaço urbano. 

Segundo Ascher (2010) as tecnologias da informação e da comunicação 

assumem um papel importante para a formação de uma nova sociedade na 

medida em que integram-se nas dinâmicas de racionalização, de individualização 

e de diferenciação social. Atualmente elas estão sendo utilizadas como 

mediadoras para ocupação urbana. Diversos movimentos sociais têm usado 

ferramentas tecnológicas e virtuais para organizar e mobilizar pessoas para suas 

causas. Acontecimentos, como os colocados a cima, tomam proporção gigantesca 

a partir dos meios de comunicação moderno. Assim, outras formas de relações 

com a cidade têm surgido e essas mudanças fazem necessária a ponderação 

sobre categorias como limite, espaço, diversidade, distância, entre outras, que 

estão fundamentadas nas nossas antigas concepções sobre o espaço urbano 

(ASCHER, 2010). 
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Além do entendimento que temos sobre as concepções relacionadas a cidade, 

precisamos transformá-las física e simbolicamente para que possa surgir novas 

formas de relações sociais baseadas no respeito a diversidade, justiça, liberdade e 

segurança. Diversos são os riscos impostos a sociedade moderna e, concordando 

com Ascher (2010), o cerne da questão pode ser considerado a falta de confiança 

entre os indivíduos. A confiança aumenta quando conhecemos uns aos outros e 

isso é algo que a cidade enquanto espaço de sociabilidade pode potencializar. 

Precisamos construir cidades que fortaleçam o sentimento de confiança e que não 

despertem o sentimento de medo. Ascher (2010) apresenta alguns princípios para 

a construção de novas cidades que pode ser extremamente eficazes e todos eles 

possuem uma essência básica: considerar decisivamente a diversidade de 

experiências e envolver equitativamente em sua construção todos os atores 

interessados e afetados por elas, principalmente mulheres e outras minorias. 

 

CONCLUSÃO 

Não podemos dizer que a cidade atual é o melhor espaço para a troca de 

experiências entre as pessoas. Pelo contrário, no espaço urbano, diversos tipos 

de violências se perpetuam, sejam elas racistas, classistas ou misóginas. Apesar 

disso, é no espaço urbano onde existe a maior concentração de pessoas no 

mundo inteiro e ao mesmo tempo sabemos das possibilidades de transformá-lo. A 

realização de cada possibilidade pode gerar situações e lugares propícios para 

encontros e trocas antes imprevistas.  

A segregação espacial, ou seja, a separação física e/ou simbólica, dificulta, 

obviamente, o encontro entre as pessoas e as trocas afetivas. Por conseguinte, 

diferentes tipos de experiências e relações se desenvolvem na cidade, que 

causam, igualmente, diferentes percepções do espaço urbano nos diferentes 

espaços da cidade. Por isso a necessidade de se pensar numa nova configuração 

de cidade que inclua os diferentes grupos sociais de forma a garantir o direito à 

cidade. A conexão entre indivíduos, seja por necessidade ou por afinidade, pode 

gerar ideias e soluções que possam contribuir para um mundo melhor de se viver. 

O pensamento sobre o tipo de cidade em que desejamos viver deve estar 

diretamente ligada aos valores, princípios, modos de vida, relações sociais, que 

queremos para o mundo. Visto por esse ângulo, o direito à cidade vai muito além 

das questões que envolvem a liberdade individual e o acesso aos objetos e 

símbolos urbanos, se trata do direito de mudar a nós mesmo enquanto sujeitos 

sociais através da transformação do espaço urbano. O direito sobre a cidade, 

antes de ser um direito individual trata-se de um direito comum, visto que as 
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mudanças só são possíveis através de ações coletivas sobre o processo de 

urbanização.  

Como pudemos perceber, nos últimos anos tem-se intensificado movimentos de 

mulheres em busca de seus direitos e pelo seu espaço. Diversas ruas e cidades 

têm sido ocupadas por mulheres que reivindicam suas demandas. Ao mesmo 

tempo ainda existem inúmeros lugares que geram insegurança e medo e que, 

portanto, são inacessíveis às mulheres. Esses dois contrastes têm sido destaque 

nas pautas feministas, mas pouco considerados na formulação e transformação 

dos espaços urbanos. Nota-se que a transformação das questões simbólicas e 

hierárquicas no âmbito sexual e de gênero não acompanha a rapidez da 

transformação moderno material e estética. 

Entendemos que o exercício da cidadania depende do aumento e da garantia de 

direitos e deveres que considerem tanto o acesso quanto a possibilidade de 

interferência no desenvolvimento de benefícios materiais e culturais. O direito à 

cidade pode ser considerado um outro tipo de direitos humanos. A liberdade de 

construir e reconstruir a cidade e a nós mesmos é um dos mais preciosos e 

negligenciados direitos humanos. É um fato que os modelos de relações sociais 

mudam de acordo com as condições históricas, sociais, econômicas, políticas e 

geográficas. Por isso é lógico considerar passível a alteração do modelo atual de 

relações humanas a partir da transformação das cidades. As mudanças dos 

pressupostos inerentes às relações humanas podem dar origem a uma nova 

sociedade, novas cidades, novas mulheres e novos homens.   
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ÁREA TEMÁTICA: 

( ) 1.Morfologia Urbana ( ) 2.Cartografia Urbana ( ) 3.Teoria Urbana (x) 4.Mulher e 

cidade 

RESUMO: 

Pesquisar a fronteira entre Brasil e Uruguay, a partir da temática mulheres e lugares de 
fala, coloca em questionamento o que, como e também quem produz o conhecimento 
sobre esse território na contemporaneidade. Este ensaio tem como objetivo percorrer a 
experiência das entrevistas de manejo cartográfico, realizadas durante dez dias numa 
viagem contínua pela fronteira. Essa vivência faz parte do projeto de pesquisa 
“TRAVESSIAS NA LINHA DE FRONTEIRA BRASIL-URUGUAY: controvérsias e 
mediações no espaço público de cidades-gêmeas”, que tem como método a cartografia 
urbana. As pistas que a entrevista de manejo cartográfico se dispõe a apreender, a partir 
desse processo em busca do conhecimento sobre a fronteira, aproxima teorias da 
filosofia, da arquitetura e do urbanismo, juntamente com a revisão do método da 
cartografia e do procedimento metodológico da entrevista, também da técnica da collage, 
da compreensão do que é lugar de fala e desse corpo-mulher-pesquisadora. Corpo 
evidenciado em duas narrativas principais: a entrevista agendada, com gestores, técnicos 
ou pesquisadores, pessoas responsáveis e que conhecem as transformações das 
cidades-gêmeas; e a entrevista ao acaso, dada pelo encontro do pesquisador com 
moradores ou turistas que estivessem preferencialmente no espaço públicos das cidades. 
As contribuições deste trabalho decorrem de um processo que procura ser ético e 
estético, pois desvia de uma perspectiva individual e temporária de um pesquisador 
estrangeiro, através da captura das vozes fronteiriças, ou seja, da experiência de quem 
vive e compõem esse lugar do entre. 
 

PALAVRAS-CHAVE: mulheres; lugares de fala; entrevista cartográfica; fronteira.  

 

ABSTRACT: 
 
To search the border between Brazil and Uruguay, from the thematic women and places of 
speech, puts into question what, as well as who produces the knowledge about this 
territory in the contemporaneity. This essay is intended to cover the experience of the 
cartographic management interviews carried out during ten days in a continuous trip along 
the border. This experience is part of the research project "CROSSING IN THE LINE OF 
BORDER BRAZIL-URUGUAY: controversies and mediations in the public space of twin 
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cities", whose method is urban cartography. The clues that the cartographic management 
interview is prepared to learn, from this process in search of knowledge about the border, 
approaches theories of philosophy, architecture and urbanism, along with the revision of 
the cartography method and the methodological procedure of the interview, also of the 
technique of collage, of the understanding of what is a place of speech and of this body-
woman-researcher. Body evidenced in two main narratives: the scheduled interview, with 
managers, technicians or researchers, people responsible and who know the 
transformations of the twin cities; and the chance interview given by the researcher's 
meeting with residents or tourists who were preferably in the public space of the cities. The 
contributions of this work derive from a process that seeks to be ethical and aesthetic, 
since it diverts from an individual and temporary perspective of a foreign researcher, 
through the capture of the border voices, that is, of the experience of those who live and 
make up this place between. 

 
KEYWORDS: women; places of speech; cartographic interview; border 

 

INTRODUÇÃO 

A temática “mulheres e lugares urbanos” instiga e possibilita as pesquisadoras a 

revisitarem a experiência da viagem pelas cidades-gêmeas da fronteira Brasil e 

Uruguay, sob esta perspectiva. A intenção de trazer o corpo do viajante-

pesquisador na construção do saber científico, mesmo que este sempre esteja 

intrínseco ao intelecto, tem sido uma grande potência na prática da cartografia 

urbana, metodologia do projeto de pesquisa “TRAVESSIAS NA LINHA DE 

FRONTEIRA BRASIL-URUGUAY: controvérsias e mediações no espaço público 

de cidades-gêmeas”, coordenado pelo Laboratório de Urbanismo (Laburb) da 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (Faurb) da Universidade Federal de 

Pelotas (UFPel). Parte desse projeto, o procedimento das entrevistas de manejo 

cartográfico, foi realizado em agosto de 2018, especialmente por quatro 

pesquisadores, no qual duas integrantes dessa equipe propõem esta escrita, a fim 

de evidenciar as suas vivências enquanto mulheres nesse processo. E, também, 

propõem a reflexão sobre outros lugares de fala, que neste ensaio dá voz à 

diferentes mulheres que compuseram as entrevistas cartográficas desta fronteira. 

Compreender um território de fronteira internacional sempre foi um desafio, tanto 

pela multiplicidade dos eventos, como pela falta de informações específicas sobre 

essas cidades-gêmeas que vivem à margem. As pesquisas que buscam 

compreender este universo dual, na maioria das vezes, aproximam de métodos 

tradicionais e condicionam afirmações homogêneas e hegemônicas de toda 

extensão territorial fronteiriça. De certa maneira, o projeto de pesquisa Travessias 

se constrói dentro dessa inquietação de um discurso universal sobre a Fronteira 

Brasil-Uruguay, com o intuito de desmistificar, ou não, esse panorama. Para tal, foi 
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preciso romper com algumas estruturas e propor uma nova forma de apreensão 

do espaço, mais de perto e de dentro, atenta as transformações contemporâneas. 

Em um processo imersivo de (re)conhecer o território de fronteira, apoiado pela 

teoria da pedagogia da viagem, os pesquisadores realizaram uma viagem 

contínua de 10 dias percorrendo as 6 cidades-gêmeas106 (Chuí-Chuy, Jaguarão-

Rio Branco, Aceguá-Aceguá, Santana do Livramento-Rivera, Quaraí-Artigas, Barra 

do Quaraí-Bella Unión). E, uma das ferramentas metodológicas experienciadas foi 

a entrevista de manejo cartográfico, ancorada pela cartografia urbana, que se 

propôs a ouvir e registrar as vozes da fronteira.  Buscamos tanto vozes de 

moradores e estrangeiros como de representantes do poder público, na 

expectativa de abarcar as diferentes perspectivas que esta fronteira acolhe em um 

discurso mais potente e honesto da realidade cotidiana destas cidades.  

Ao retornar da viagem com o pensamento inquieto, percebemos a rede de 

conexões e agenciamentos possíveis. Observamos que a maior parte das 

entrevistas agendadas, com pessoas referentes, foram feitas com homens 

brancos e, as entrevistas ao acaso, grande parte com mulheres. A experiência em 

cada entrevista deixou algumas marcas, que agora são lidas e interpretadas de 

distintas maneiras. Buscamos descrever neste ensaio nossas experiências em 

algumas das entrevistas mais impactantes, de como nosso corpo-mulher interagiu 

com discursos pacíficos e outros conflitantes. E, das pistas que esses discursos 

carregados de poder e desejo nos oferecem na percepção da complexidade 

fronteiriça.  

O ensaio inicia pela contextualização e compreensão do procedimento 

metodológico da entrevista de manejo cartográfico, as fases e instrumentos 

utilizados. Posteriormente, em uma escrita cartográfica e rizomática, a descrição 

da experiência de algumas entrevistas agendadas e outras ao acaso. Por fim, 

algumas considerações iniciais e propositivas que alcançamos do agenciamento 

entre a experiência da entrevista e os lugares de fala conscientes da realidade 

social, política, de gênero e racial. 

ENTREVISTAS DE MANEJO CARTOGRÁFICO 

A utilização de entrevistas em pesquisas científicas não é uma ferramenta 

inovadora, em diversas áreas do conhecimento se apresenta como um 

instrumento importante para compreensão de determinada dúvida ou questão do 

                                                           
106

 Segundo o Ministério de Integração Nacional, a denominação cidades-gêmeas se refere 
cidades que se localizam divididas/unidas pela linha demarcatória política internacional, e, 
promovem a integração econômica e cultural, podendo ser conurbadas ou não. São consideradas 
cidades-gêmeas somente as cidades que possuem população igual ou superior a 2.000 habitantes. 
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pesquisador. Seja em metodologias quantitativas (na maioria das vezes através de 

questionários com respostas objetivas) ou qualitativas (roteiro de perguntas mais 

abrangentes), a entrevista consegue absorver informações mais próximas do 

contexto real e atual do que se pretende investigar. No entanto, independente da 

área de pesquisa, há sempre uma metodologia que direciona a maneira de 

investigar e analisar os dados, tendo como suporte os diversos procedimentos 

metodológicos, sendo um deles a entrevista. Por esse motivo, o procedimento da 

entrevista pode ganhar diferentes formas de interpretação e análise mediante a 

metodologia a que se apoia.  

No caso da experiência das entrevistas na fronteira, que faz parte do projeto de 

pesquisa, que estuda as cidades-gêmeas da linha de Fronteira Brasil-Uruguay, a 

cartografia urbana é a metodologia que permeia e direciona o modo de 

investigação. Etimologicamente a palavra cartografia quer dizer carta ou mapa 

escrito, muito interligada ao campo da geografia e história, aludindo a confecção 

de mapas que representam um território, espaço, lugar, ou seja, uma ferramenta 

de comunicação. Porém, a palavra cartografia ganha outro sentido quando, na 

década de 60, os filósofos Gilles Deleuze e Félix Guattari em seus estudos sobre 

a esquizoanálise, questionam a forma de apreensão dos acontecimentos em 

constante mutação, de como expressar sobre o sujeito, a subjetividade e os 

modos de subjetivação. Assim, mediante a uma necessidade, a cartografia se 

torna uma prática do conhecimento para os filósofos, que por sua vez abre 

precedentes para outros pesquisadores a operarem como um método de 

pesquisa.  

No Brasil, somente em 2005, com a publicação do livro “Pistas do método da 

cartografia. Pesquisa-intervenção e produção de subjetividade”, organizado por 

Eduardo Passos, Virginia Kastrup e Liliana da Escóssia, que a cartografia se 

oficializa no meio acadêmico como uma metodologia de pesquisa. Mais tarde, em 

2014, lançaram o segundo volume “Pistas do método da cartografia. A experiência 

da pesquisa e o plano comum” que além de complementar mais pistas sobre o 

método destacou a importância da análise cartográfica, desmistificando ser 

somente um procedimento de coleta. O método da cartografia vem ganhando 

espaço, principalmente, nas áreas de ciências humanas, sociais e sociais 

aplicadas.  

A cartografia como método se preocupa mais com o processo investigativo no 

decorrer da pesquisa do que propriamente com os resultados alcançados. 

Diferente de outros métodos em que os objetivos e hipóteses são bem definidos, a 

cartografia nasce de uma inquietação primeira, mas sem ter intenções, respostas 

já pré-definidas ou limitantes. Um método flexível e aberto ao inusitado, que 
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acolhe os múltiplos eventos como parte do processo. É no percurso inesperado 

que se traça o caminho, sem pressa, mas atento a tudo que afecta e potencializa 

nas travessias.  

Devido a flexibilidade e receptividade do método, a cartografia ganha outros 

nomes complementares para aproximar do seu pesquisador e objeto de estudo. 

Por exemplo, a cartografia social, como o mapeamento comunitário de Juan 

Manuel Diez Tetamanti (2018); a cartografia do desejo, que acolhe as 

subjetividades micropolíticas, por Suely Rolnik e Félix Guattari (2000); a 

cartografia da filosofia, que não é considerada como um método, mas a partir do 

proposto por Deleuze e Guattari (1995) pode ser entendida como um processo de 

produção da subjetividade que rompe com as representações, como na obra “Isso 

não é um cachimbo” de Foucault (2014); a cartografia sentimental, vista por Suely 

Rolnik (2006), que captura a sensibilidade do cartógrafo ‘antropófago’; dentre 

outras. Influenciada por todas estas adjetivações cartográficas, afirmamos a 

cartografia urbana, a partir da abordagem de Eduardo Rocha (2016), como o 

corpo que inscreve as invisibilidades da cidade, configura um método possível 

dentre o conhecimento dos arquitetos e urbanistas e de áreas afins, que 

pesquisam na linha do urbanismo contemporâneo, do Programa de Pós-

Graduação em Arquitetura e Urbanismo, da Universidade Federal de Pelotas. 

No projeto de pesquisa, a cartografia urbana se apresenta como um método 

dinâmico e de múltiplas conexões, dobras e (re)dobras que acompanha a 

heterogeneidade e complexidade tanto dos espaços públicos das cidades de 

fronteira, como das inúmeras travessias que o corpo-pesquisador se propõe. E, 

amparando esta metodologia, foram utilizados os seguintes procedimentos 

metodológicos: a pedagogia da viagem; a autofotografia; o mapeamento 

cartográfico; e, por fim, a entrevista de manejo cartográfico. Procedimentos que se 

complementam e auxiliam na escrita e inscrição rizomática dos acontecimentos de 

uma experiência corpórea e subjetiva pela fronteira. Uma viagem contínua, 

durante 10 dias, pelas seis cidades-gêmeas da fronteira Brasil-Uruguay 

possibilitou o registro sensível das cenas urbanas, através da lente de câmeras, 

do traço de croquis sobre o mapa aéreo das cidades e das vozes dos moradores 

que vivenciam diariamente esse lugar do(s) entre(s).  

Após este pequeno panorama sobre o método chegamos ao objetivo e dedicação 

a que este ensaio se propõe: a entrevista de manejo cartográfico. A sugestão para 

esta adjetivação da entrevista está no capítulo escrito por Silvia Tedesco, Christian 

Sade e Luciana Caliman, no qual explicam que “não existe entrevista cartográfica, 

mas manejo cartográfico de entrevista” (2014, p. 93). Os autores refletem que esta 

entrevista vai além do ato de elaborar perguntas e ouvir repostas, pois atenta a 
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todo o processo. A etapa prática, da experiência do corpo de falar-ouvir e do 

contato com o outro, e também da etapa de análise da experiência, dos gestos, do 

lugar/ambiência da entrevista, do contexto pessoal, considerando sempre como e 

do que se fala.  

O interesse da cartografia urbana está em pesquisar a experiência, os processos 

e as dinâmicas dos encontros e atravessamentos. Sendo assim, a entrevista é um 

instrumento útil para capturar a essência dos acontecimentos. Desde a acolhida 

do entrevistado, até o compartilhamento de experiências de vida, conteúdo e 

expressões na fala. Os autores se aproximam de três pistas principais que fazem 

parte da entrevista. A primeira diz respeito a cartografia como um modo de 

acompanhar os processos, isto é, estar atento não só as questões e respostas, 

mas a todo o desenvolvimento do diálogo, acompanhando os momentos de 

pausa, ênfase ou velocidade na fala. A segunda pista relaciona a entrevista como 

uma pesquisa-intervenção, que observa os gestos e expressões na comunicação 

que, por sua vez, intervém na dinâmica do método, podendo transformar, levar o 

diálogo para outro plano. A terceira, e última pista, correlaciona-se as forças 

coletivas que motivam a experiência, a relação entre pesquisador, entrevistado, 

questões e problemas estão envoltos de forças coletivas que interagem e 

proporcionam a experiência, alcançando o objetivo da captura dos 

acontecimentos. No entanto, os autores compartilham alguns direcionamentos, 

são indicações de pistas, que podem ser seguidas ou não, depende do caráter de 

cada entrevista e como se sucedem (TEDESCO; SADE e CALIMAN, 2014).  

Na entrevista de manejo cartográfico observa-se tanto os tipos de experiência na 

fala, como o uso da linguagem do que se fala. Encontra-se a experiência vivida e 

a experiência ontológica ou pré-refletida. A primeira se refere de fato as vivências, 

recordações, emoções, motivações do entrevistado. A segunda está ligada ao 

plano comum, a certas representações, estereótipos padrões da sociedade que 

são somente proferidos sem ter nenhuma relação emotiva. Quanto a linguagem 

existe as formas de expressão – sintaxe e signos linguísticos utilizados – e de 

conteúdo – realidade exterior ligada a experiência. A questão linguística torna-se 

nítida quando em uma transcrição são suprimidas gírias, vícios de linguagem, 

pausas, repetições somente por uma questão normativa da língua, priorizando o 

conteúdo da fala e perdendo a riqueza de como se fala. A entrevista de manejo 

cartográfico se propõe a unir os tipos de experiência e linguagem que na prática 

são indissociáveis, mas que na forma de representação podam estes elementos 

envoltos de forças coletivas e provedores de outras pistas (TEDESCO; SADE e 

CALIMAN, 2014). 
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Uma outra questão importante em uma entrevista de manejo cartográfico está na 

formulação de perguntas mais abrangentes, que podem acolher pensamentos que 

o entrevistador não conhece, indo na contramão de palavras de ordem ou que 

limitam muito o campo das respostas. Evitar perguntas muito diretas como “o que 

é?”, “concorda, ou não?”, e dar preferência as perguntas abertas, que vão em 

busca da experiência para formular mais possibilidades de respostas, através do 

questionamento do “como?”, que também dá ênfase a certa processualidade. A 

entrevista proposta não está atrás da informação, está em busca da experiência 

que leva muito mais além do que informações. E, quando o entrevistador precisa 

intervir, seja para enaltecer a experiência ou retomar algum ponto, é preciso 

prudência para não inferir nenhum conteúdo de indução a resposta, somente guiar 

o trajeto do pensamento. 

A entrevista se aproxima de uma conversa, ambiência que acolhe a fluidez do 

assunto, conectado por diferentes forças e atravessamentos que dão forma ao 

pensamento. Inicialmente, há uma pergunta como forma de iniciar o processo, 

mas que pode tomar direcionamentos diversos. Assim como a escolha de ser uma 

entrevista individual ou em grupo, depende muito do momento e da situação em 

que o entrevistado se apresenta, mas as vozes coletivas são muito potentes, pois 

correlacionadas entre elas podem atingir outros lugares.  

Neste projeto de pesquisa, ficou estabelecido que as entrevistas aconteceriam em 

duas linhas de abordagem. Uma das entrevistas pré-agendadas com gestores 

(prefeitos, vereadores, secretários) como técnicos (arquitetos, engenheiros) ou 

pesquisadores (professores, historiadores) que de certa forma são responsáveis e 

conhecem as transformações das cidades-gêmeas e; a outra das entrevistas que 

seriam ao acaso, dada pelo encontro do pesquisador com as pessoas que 

estivessem preferencialmente no espaço públicos destas cidades, fossem elas 

moradores ou turistas. 

A entrevista de manejo cartográfico pode ser dividida em três grandes fases: o 

preparo, a experiência e a análise. A fase inicial consistiu na formulação de um 

roteiro de perguntas “gatilho” que pudessem orientar o entrevistado para o assunto 

chave da pesquisa: analisar e dar voz as diferentes ocupações do espaço público 

na linha de fronteira Brasil-Uruguay. As perguntas foram divididas em três eixos 

temáticos: (1) sobre a fronteira Brasil-Uruguay; (2) sobre o espaço/lugar público da 

fronteira; e (3) direcionado para as autoridades, técnicos e pesquisadores se 

detém ao conhecimento político das questões de fronteira. Em um segundo 

momento foi realizado o agendamento prévio de algumas entrevistas com 

gestores e técnicos que trabalham nestas cidades, escolhidos principalmente pela 

atuação em cargos públicos, além, também, de pessoas de referência local, como 
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historiadores, professores e pesquisadores que foram indicados pelo exímio 

trabalho. 

A segunda fase foi a experiência em si, a viagem por todas as cidades-gêmeas e 

a aplicação das entrevistas. Nessa fase foram utilizados gravadores de voz, 

câmeras fotográficas para o registro de fotos das entrevistas e também alguns 

trechos de vídeos, o roteiro de perguntas tanto em português como em espanhol, 

assim como o termo de consentimento (carta de aprovação do entrevistado que 

concedeu a entrevista de forma voluntária e de acordo com as normas éticas). 

Por fim, a fase de análise, que compreende o retorno, a transcrição e estudo 

cartográfico das entrevistas. O momento de ouvir novamente cada entrevista 

rememora as expressões de fala e as sensações promovidas em cada encontro. 

No entanto, no processo de transcrição a fala ganha outro corpo, mais denso e 

ramificado por outros agenciamentos. Percebe-se detalhes e peculiaridades que 

no ato da entrevista não foi notado, mas que agora com um ouvido mais aguçado 

chama a atenção.  

E, nesse processo de análise da entrevista que novos agenciamentos 

despertaram, por exemplo: a tentativa deste ensaio de refletir a potência do nosso 

corpo-mulher-cartógrafa na experiência como entrevistadora; de observar não só a 

fala, mas o lugar de fala de mulheres brancas e negras e, de dar voz e observar o 

discurso enquanto desejo e poder – agenciando com o pensamento foucaultiano. 

A partir do chamado da temática “mulheres e lugares de fala” buscamos percorrer 

a narrativa de duas experiências principais: da entrevista agendada e da entrevista 

ao acaso, ambas ancoradas pela experiência do corpo-mulher pesquisadora. 

 

EXPERIÊNCIA DA ENTREVISTA AGENDADA 

Por que fazer pesquisa? A experiência descrita a partir do corpo pesquisador 

busca apresentar esta questão como uma pulsão, a fim de reafirmar os objetivos 

que nos levaram até a fronteira. Pulsão que também fomenta o pensamento sobre 

os processos que compõem o ato de pesquisar. A final o que nos leva de uma 

episteme a outra na produção do conhecimento? Ou ainda, como podemos 

romper certas epistemes diante desse movimento que acontece junto às teorias 

da filosofia da diferença? 

Epistemologia é a ciência da produção de conhecimento, dada a partir da 

definição dos temas, dos paradigmas e dos métodos atribuídos para tal. Sendo 

assim, determina o que, como, e também quem produz a episteme, ou seja, o 
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conhecimento verdadeiro (RIBEIRO, 2017). Por isso, é necessário pontuar a 

importância de estudar a fronteira, vista pela heterogeneidade, a partir do método 

cartográfico, mais especificamente pelo procedimento da entrevista de manejo 

cartográfico. Através da experiência de percorrer o território de fronteira e da 

subjetividade, que constitui as pesquisadoras. No entanto, a corporalidade embora 

não neutralizada no processo de produção do conhecimento abordado, nem 

sempre é evidenciada e descrita como fazermos neste ensaio. 

A entrevista agendada, por mais que se tenha uma programação de horários e a 

definição do entrevistado, também guarda eventos inesperados. Talvez, uma das 

entrevistas mais impactantes, tenha sido com um prefeito de uma das cidades-

gêmeas do lado brasileiro. O primeiro contato, por telefone, para marcar 

dia/horário/local se estendeu por mais de meia hora. Com certo tom dramático na 

voz, o prefeito perguntava a finalidade da entrevista e quais perguntas seriam 

feitas, porém, não querendo antecipar o processo da entrevista, nossa resposta foi 

sucinta e genérica, demonstrando somente a contribuição para a produção 

acadêmica e científica. Logo depois, ainda na chamada, o prefeito iniciou quase 

um monólogo de frases e estórias de todos os benefícios que realizara para 

cidade. A palavra asfalto se repetia de forma enfática em quase todas as frases. 

Enfim, ele pediu permissão para que outras pessoas compusessem a entrevista, 

visto que neste dia estaria muito atarefado. E assim, terminara a conversa de 

forma repentina. 

Na manhã de um dia nublado e frio de uma quinta-feira, 31 de agosto, 

chegávamos ao prédio da prefeitura como combinado. “Só tenha os filhos que 

puder criar”.  Dizia um pequeno cartaz, visto da fachada, que estava colado no 

vidro da sala que mais tarde iriamos adentrar. Pequeno, devido a sua proporção 

diante da imponente arquitetura do prédio, e também, visto a falta de humanidade 

revelada. Do lado de dentro, aguardamos sentadas numa fileira de cadeiras 

dispostas em duas linhas paralelas, condição que coloca os sujeitos à espera, de 

modo desarticulado com os demais presentes. Naquela posição só cruzam os 

olhares que desviam, como o das pesquisadoras curiosas. Éramos muitos naquela 

condição de espera, todos aguardando por um momento com a autoridade 

máxima daquele lugar. Todos com certa urgência, revelada pelos celulares 

barulhentos. Com exceção de uma menina, talvez uma mulher infantilizada, ou 

seja, sem voz própria, que também notou a nossa presença. Ela segurava um 

papel, possivelmente seu currículo impresso. Quando chegou a sua vez, entrou 

acompanhada de um homem, que provavelmente intercedeu por ela, solicitando a 

vaga para um emprego. Também na sala de espera haviam duas secretárias 

trabalhando, uma mais jovem, de quem foi cobrado incisivamente um tchau, que 
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pareceu desrespeitoso, de um dos homens apressados, que naquele instante já 

estava de saída.  

Antes de iniciar de fato a entrevista agendada, a pesquisa cartográfica, que se 

concentra nos detalhes, na espera e à espreita dos fatos, que não busca ser 

neutra ou imparcial, já havia disparado. Talvez desde a mensagem do cartaz, que 

desde o lado de fora já podia dizer muito do que seria encontrado lá dentro. Essa 

construção do conhecimento, geralmente não é bem aceita na academia, as vezes 

é desviada no âmbito de uma simples opinião, devido ao julgamento de não ser 

objetiva e racional. Resistimos. Também por permanecer ali, por mais um bom 

tempo de espera, mesmo sabendo que não encontraríamos tão fácil um espaço 

para o diálogo. Buscamos então, exercitar a habilidade de escutar. Porém, 

dispostas a escutar não só o que eles gostariam que escutássemos, mas sim as 

vozes abafadas diante daquele contexto. Onde, por exemplo, estava clara a 

hierarquia social atribuída através do valor do tempo, de quem pode ou deve 

esperar. Assim como, dos que não podem ou não devem demorar: era a recém 

10h da manhã e o café da sala já havia terminado, então avisaram a secretária 

para apressar a mulher responsável, já que o café não pode faltar. 

Quando fomos chamadas, adentrando pela porta que de tanto em tanto se abria, 

nos deparamos com mais um tanto de gente esperando lá dentro. Passamos 

então para outra sala, cujo layout era organizado por uma robusta mesa de 

madeira de lei esculpida, parecia servir de escrivaninha, junto dela havia uma 

cadeira de rodinhas, com as proporções de um trono. Num nível mais a abaixo 

estavam dispostos dois sofás de couro marrom, um de dois e outro de três 

lugares. A sala escura e apertada, não oferecia assento para todos os presentes. 

Despois de um rápido tumulto para definir os lugares, fomos convidadas a sentar 

no sofá de dois lugares, mas antes a tirar uma foto, pois “não era sempre que 

apareciam moças bonitas por lá” e, também, porque o assessor de imprensa tinha 

que atender outros compromissos. 

Depois da sessão de fotos e de soletrar nossos nomes, ligamos o nosso gravador 

e tentamos nos apresentar, mas fomos interrompidas. O prefeito assumiu esse 

papel, nos apresentou, seguindo pela apresentação dos seus convidados, junto 

com o apontamento do que eles deveriam nos falar. Isso, depois que ele saísse, 

frisou assim que tentaram lhe interromper, isso em resposta a sinalização do 

nosso interesse por determinado assunto anunciado. Devidamente introduzidos 

para realizar a entrevista o prefeito se despediu, no entanto, as hierarquias se 

mantiveram, agora quem assumia o posto principal era um secretário, que deteve 

para si o discurso. Tal espaço, foi disputado durante todo tempo, e quando 

conquistado, por qualquer um naquela sala, foi interrompido. Nesta experiência 
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foram raros os momentos de diálogos, devido a falta da habilidade de escuta dos 

presentes. Isto, seria fruto da recorrência dos discursos políticos, inspirados nos 

sermões religiosos, na missão ou desejo de proferir verdades inquestionáveis? Até 

mesmo a pergunta lançada: “Por que vocês pesquisam?” Não pode ser 

respondida, ou melhor, não pode ser dialogada. Talvez não naquele instante, mas 

de algum modo estejamos fazendo isso agora. Refletindo e reafirmando por que 

pesquisamos, o que pesquisamos, como pesquisamos, e quem somos nós 

pesquisadoras. 

O gosto e certa irreverência do secretário ao querer dominar o discurso, tomar a 

fala sempre para si, uma vez que sua voz era a mais grave e alta, faz alusão ao 

desejo e poder envolvidos no discurso, como refletido por Foucault: 

“O discurso, aparentemente, pode até nem ser nada de por aí além, mas 
no entanto, os interditos que o atingem, revelam, cedo, de imediato, o 
seu vínculo ao desejo e o poder. E com isso não há com que admirarmo-
nos: uma vez que o discurso – a psicanálise mostrou-o –, não é 
simplesmente o que manifesta (ou esconde) o desejo; é também aquilo 
que é objeto do desejo; e porque – a isso a história desde sempre o 
ensinou – o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os 
sistemas de dominação, mas é aquilo pelo qual e com o qual se luta, é o 
próprio poder de que procuramos assenhorear-nos” (FOUCAULT, 2012, 
p. 03). 

Com a saída do prefeito e ocupando a cadeira mais alta, o secretário utilizava do 

discurso como sua ferramenta de poder, talvez não tivesse tantos momentos de 

fala e viu naquela entrevista a oportunidade de se sobressair e dizer dos entraves 

que enfrentava em uma cidade de fronteira. Um discurso um tanto pessimista e 

egocêntrico que se perdeu do eixo da conversa e criou novas perguntas, mas não 

havia interesse para ouvir as respostas. O corpo-mulher submetido ao apelo de 

um outro cartaz da porta de entrada – “por favor, objetividade e seriedade” – 

escutava e percebia, por vezes, certo tom de ironia em alguns comentários.  

Cenário muito diferente de outra experiência anterior, quando entrevistávamos 

uma mulher, arquiteta, de outra cidade-gêmea brasileira. Distinto desde o 

agendamento, que foi realizado por mensagem de celular, através de frases curtas 

e respostas rápidas, que demonstravam interesse e alegria por poder participar da 

entrevista. Fim da manhã do dia 25 de agosto, sol entre nuvens com sensação fria 

propiciada por um vento gelado. A entrevista aconteceu em um café do lado 

uruguaio, escolha da entrevistada, por ser um lugar agradável, de fácil acesso e 

sem muito movimento. Com um café quente aguardamos alguns minutos em uma 

mesa lateral. A arquiteta não demorou muito e chegou animada para a conversa.  

Em uma fala muito acolhedora, pausada e rica em detalhes tecia um discurso 

quase aveludado, macio. Todas as respostas eram formuladas mediante a uma 
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experiência profissional ou pessoal, narrava como uma obra de Machado de 

Assis, cheia de mistérios e enfatizando cada personagem. Denunciava os 

problemas graves da cidade de fronteira com a mesma veemência que apontava 

para as melhorias e avanços alcançados. A fala sempre precedida de muitos 

gestos, ora movimentos com a xícara de café, ora movimentos com a caneta que 

riscava o mapa.  

Quase não precisávamos perguntar, pois de um assunto emendava outro em um 

raciocínio contínuo. No decorrer de uma fala com argumentos técnicos costurava-

se um caso pessoal, como a babá da filha e as viagens da mãe. Mas, no fim de 

cada sentença havia uma conexão muito forte com o fato de ser mulher, filha, mãe 

e arquiteta da prefeitura. Quando questionávamos sobre o ato de atravessar de 

um país para outro a resposta sempre estava amparada com exemplos rotineiros: 

“Passar para o lado uruguaio a gente só vai, sabe. Se torna natural, sabe. Tem 

atividades, por exemplo, a minha filha faz balé. Faz balé onde? No lado uruguaio, 

inclusive, é aqui dobrando, né”. O vício de linguagem como o “sabe” demonstra a 

leveza da fala, sem compromisso ou preocupação com o rebuscamento, torna-se 

um diálogo mais sincero e honesto. As perguntas inseridas na afirmativa refletem 

uma característica peculiar do modo de se expressar que permeia toda entrevista. 

A própria indicação do local de onde se fala é apontado tanto no discurso como 

gestualmente, adquirindo assim um dinamismo para a conversa.  

Ao retomar esses relatos e vivências da entrevista queremos discutir a questão 

conceitual do lugar de fala. Esse lugar extrapola as ambiências arquitetônicas que 

foram descritas, embora a configuração dos locais, uma sala sufocante em 

contraposição a uma mesa de café acolhedora, também revelem muito do que 

pode ser dito. O lugar de fala, ainda está além de uma experiência individual 

específica, pois quer alcançar uma discussão do lugar social, da identificação do 

poder dentro da estrutura de uma sociedade racista, do falocentrismo e da 

heteronormatividade, onde é preciso se posicionar mediante ao reconhecimento 

do seu lugar de fala, desmistificando assim qualquer universalidade (RIBEIRO, 

2017). E, pensando neste viés, observamos que a maioria das entrevistas 

agendadas aconteceu com homens, brancos, ocupantes de cargos de poder 

dentro das cidades.  

A intenção da pesquisa com as entrevistas agendadas era justamente conhecer e 

entrevistar tanto os gestores políticos (prefeitos, vice-prefeitos, secretários) quanto 

os técnicos responsáveis pela questão urbana (arquitetos e engenheiros) para 

registrar a opinião e posicionamento frente as cidades de fronteira, uma vez que 

são responsáveis por inúmeras transformações no contexto urbano. No entanto, 

sem nenhuma surpresa, a maioria dos responsáveis eram homens e brancos. Das 
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17 entrevistas realizadas, 14 correspondiam a este estereótipo e falavam do seu 

lugar social privilegiado, mas muitas vezes sem o reconhecer. Se formos analisar 

somente os prefeitos/alcadeses dessas 12 cidades, 11 são homens, somente no 

Chuy é uma alcaldesa, mulher. E dentre os 12 prefeitos/alcadeses somente um é 

negro. 

Esta pequena amostra das pessoas que ocupam lugares de poder reflete o 

panorama da desigualdade social, de gênero e racial. E, quando se trata de 

cargos políticos logo pensamos em representatividade, o que é o porta-voz e 

representa um todo social. Então, questiona-se como a maioria – minorizada – se 

enxerga dentro desses discursos. Novamente, a filósofa Djamila Ribeiro (2017), 

pontua que a representatividade, embora tenha correlação com o lugar de fala não 

significam a mesma coisa. A autora explica que é possível uma mulher branca 

pronunciar sobre uma mulher negra, desde que reconheça o seu lugar de fala 

privilegiado, do histórico de branquitude. Dessa forma, esta mulher branca 

entende o lugar de fala como um dosador, que limita até onde ela consegue falar e 

até onde ela deve ouvir – dar voz – as experiências de vida da própria mulher 

negra.  

Em geral, esses homens brancos não representam as minorias sociais, porém se 

eles pensassem a partir do lugar de fala que ocupam, eles poderiam ter um 

posicionamento muito mais crítico, ético e de reponsabilidade social. Ao 

reconhecer os privilégios e ouvir os outros lugares de fala a contribuição social 

seria muito mais eficaz. De maneira análoga, a representatividade é um fator 

muito importante, no qual mais mulheres, negros e negras possam ocupar cargos 

de poder e fazer do discurso um instrumento de luta e mudanças. Porém, a 

representatividade precisa ser, também, qualificada e ciente do lugar de fala, para 

então dialogar de forma coerente. Joice Berth, em uma entrevista para o Jornal 

Nexo em 2017107, afirmava: “representatividade importa, mas a qualidade dessa 

representatividade também importa”, enfatizando que todos precisam ter 

consciência da sua realidade social, racial e de gênero. 

EXPERIÊNCIA DA ENTREVISTA AO ACASO 

A entrevista ao acaso tem uma relação muito próxima ao conceito e técnica da 

collage, um dos tipos de linguagem que passa pelas fases do recorte, da figura, 

dos encontros e da cola oferecendo uma outra forma de comunicação, muito 

                                                           

107
 JORNAL NEXOS disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/01/15/O-que-

%C3%A9-%E2%80%98lugar-de-fala%E2%80%99-e-como-ele-%C3%A9-aplicado-no-debate-
p%C3%BAblico>. Acesso realizado em 02 de outubro de 2018. 
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sensível e hospitaleira. Assim como na entrevista ao acaso, na escolha e seleção 

de quem entrevistar, do encontro e aceitação dos corpos para uma conversa e, 

por fim, o registro da fala pelo gravador e mesmo algumas fotografias e filmagens 

que eternizam aquele acontecimento. 

A collage é um processo do auto reconhecimento, a escolha de cada fragmento, o 

recorte, os encontros e a cola nos dizem muito sobre o que nós somos e 

pensamos. Ativador da subjetividade retrata nossos medos e desejos mais 

profundos. Característica equivalente a escolha do entrevistado, que também diz 

muito sobre nós mesmos. Por que escolhemos mais as mulheres e não os 

homens? Por que preferimos o coletivo de pessoas as solitárias? Ou, porque 

escolhemos entrevistar quem está no banco da praça e não na calçada? Neste 

momento é o corpo-mulher que se coloca como ferramenta de pesquisa, a sua 

carga histórica influencia muito nas escolhas. Percebe-se que na collage, 

Fernando Fuão (2011), desmistifica a ilusão de que nós somos os protagonistas 

ao escolher cada figura – esclarecendo que na verdade há uma troca em que as 

figuras também nos selecionam –, na prática da entrevista ao acaso este fato 

também se aplica. Ao mesmo tempo que escolhemos somos escolhidos, muitos 

foram os entrevistados que com uma troca de olhares curiosos, ou demonstrando 

disponibilidade se apresentaram – ou quase se ofereceram – para que houvesse o 

diálogo.  

A importância da collage está no processo e não no produto. Tanto é que não 

existe nenhum troféu ou nenhuma recompensa para o feito, fica a reflexão. Aquela 

collage pode não significar nada para outra pessoa, e mesmo para o autor da obra 

pode já ter perdido o encanto. No entanto, acendeu a faísca e deixou uma marca 

na armadura que carregamos (FUÃO, 2011). E, mais uma vez, a entrevista ao 

acaso se assemelha a este processo da collage, pois a potência está no ato da 

entrevista. Naquele momento e duração os corpos se afectaram de tal maneira a 

deixar rastros inscritos na própria pele. Por mais que a gravação salvaguarde a 

voz e a filmagem capte a gestualidade, nunca será igual a sensação daquele 

instante. Porém, fica marcado, algumas entrevistas mais outras menos, 

preenchem nosso corpo e nos desterritorializam momentaneamente. Somente 

agora, reterritorializadas, que conseguimos refletir e escrever sobre estas 

experiências. 

A tentativa da entrevista de manejo cartográfico mais rápida que aconteceu ao 

longo de todos os territórios da fronteira, talvez tenha sido uma das experiências 

mais duradouras. Pois ainda reflete em inúmeras questões complexas, na 

memória daquele cenário desconfortável, principalmente por pertencer a um 

imaginário desconhecido. Era quarta-feira, 29 de agosto, de uma manhã nublada, 
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quando encontramos duas mulheres sentadas num banco da Praça Internacional, 

figura 1, em meio a conurbação de Santana do Livramento e Rivera. Após 

percorrer aquele espaço onde até os bancos falavam, mas sem encontrar muitas 

pessoas para entrevistar, algumas de passagem e alguns homens que estavam 

por lá, nos sentimos mais seguras em iniciar uma conversa com aquelas 

mulheres.  

 
Figura 1: Praça Internacional. Fonte: Acervo da pesquisa, 2018.  

Nos apresentamos e em seguida perguntamos se poderíamos conversar sobre 

algumas questões de como era estar naquele lugar de fronteira. A mulher negra 

disse que a outra deveria falar, pois estava a mais tempo ocupando aquele 

território, no mesmo momento a mulher branca indicada, disse que não saberia do 

que falar, que era melhor a sua companheira responder. Intervimos dizendo que 

as duas poderiam falar, como e quando se sentissem à vontade. Então, 

assumindo o papel de fala a mulher negra nos disse que já tinha percorrido muitos 

lugares, falou desses e dos lugares onde se encontram seus filhos e disse que 

assim como ela os filhos tinham cara de gringo, ela afirmou repetidas vezes ser 

uma negra com traços europeus e que isso favorecia para que ela pudesse estar 

onde quisesse, e que estava bem morando ali na fronteira. Perguntamos onde 

residiam, de súbito ela disse que isso não poderia responder. Em seguida, sem 

conseguir articular muito bem outra questão, ou conduzir a conversa, acabamos 

não solicitando mais informações. Então, foi ela quem solicitou. Nos pedindo 

alguma contribuição para que elas pudessem comer. 
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Será que essa experiência pode ser considerada uma entrevista? Por que a 

negação de ambas em estarem devidamente preparadas para responder? Por que 

a resposta dada parece não atender a questão colocada? Por que uma resposta 

contradiz a outra, quando fala que estava bem morando ali, mas em seguida não 

pode falar mais sobre? Quais as relações implicadas em dar e receber? A partir 

destes questionamentos nos deparamos com outros, articulados por Djamila 

Ribeiro (2017, p.77) que se fazem fundamentais: “Dentro desse processo de 

colonização, quem foram os sujeitos autorizados a falar?” É preferível concordar 

com um discurso hegemônico, de um bem-estar da vida na fronteira, como modo 

de sobrevivência, ante as represálias? “E se falamos, podemos falar sobre tudo ou 

somente sobre o que nos é permitido falar?”  

Ainda, é possível traçar uma certa compreensão na resposta obtida, a partir de 

outro questionamento que discute o lugar de fala (Ribeiro, 2017): “Quando existe 

algum espaço para falar, por exemplo, para uma travesti negra, é permitido que 

ela fale sobre Economia, Astrofísica, ou só é permitido que fale sobre temas 

referentes ao fato de ser uma travesti negra?”. Seria permitido aquela mulher 

negra nos falar sobre outras questões além da sua aparência e da aparência dos 

seus filhos? A duração do tempo, as verdades científicas, assim como, a relação 

dar e receber, foram imensuráveis nessa experiência que segue fomentando o 

pensamento das pesquisadoras-cartografas-viajantes. 

Outra experiência da entrevista ao acaso, que reforça a reflexão sobre o lugar de 

fala da mulher fronteiriça, aconteceu na tarde do dia 24 de agosto, no primeiro dia 

da viagem. Recém havíamos chegado à fronteira Chuí-Chuy, onde fomos 

recepcionados com muita chuva, ainda sem muita prática com o método da 

entrevista de manejo cartográfico, na primeira caminhada pela Avenida Uruguai, 

do lado brasileiro, e pela Avenida Brasil, do lado uruguaio, não conseguimos 

abordar ninguém, ou seja, não houve o momento do encontro com alusão ao 

processo da collage, não escolhemos, nem fomos escolhidos. Então, entramos 

numa sorveteria uruguaia, cujo sorvete era argentino, devido à época do ano e ao 

mau tempo não havia muito movimento. Ali iniciamos uma conversa com a 

atendente e a caixa do estabelecimento, elas nos contaram que por ali passavam 

pessoas de muitas nacionalidades, visto que o Chuy é uma porta de entrada para 

as praias uruguaias.  

Já no meio da conversa, percebemos que aquela era uma entrevista, então nos 

apresentamos e pedimos se podíamos ligar o gravador. Naquele instante a 

conversa perdeu um pouco da espontaneidade inicial, até a moça do caixa 

timidamente aceitar a proposta e perceber que a entrevista seguiria no mesmo 

tom de antes. Uma das questões mais fortes desta experiência remete a 
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linguagem, visto que a mulher entrevistada era uma típica doble chapa (dupla 

nacionalidade), de nacionalidade uruguaia, mas filha de uma brasileira, com quem 

falava português desde sempre. Quando a pergunta era em português ela 

respondia naturalmente em português, quando a pergunta era em espanhol ela 

respondia fluentemente em espanhol. Na sua fala não havia uma mistura, mas a 

simples troca do idioma. Esse saber, como para Foucault, era notoriamente um 

poder. Poder, por exemplo, que colocava tal mulher numa função 

hierarquicamente acima da sua colega, que era de nacionalidade argentina e por 

isso ainda não tinha tanta habilidade para falar o português, embora o 

compreendesse perfeitamente. Poder também, que lhe dá voz e vez de fala, no 

cotidiano da fronteira.   

Dentro de uma estrutura territorial a fronteira está à margem do poder político 

comumente centralizado, por isso as formas de poder nesse território são outras. 

E quanto mais na linha, nesse espaço do entre o sujeito puder se habitar, seja no 

território geográfico ou no território da linguagem, maior parece ser o seu poder. 

Ante a hegemonia de um lugar de fala, é justamente a heterogeneidade que o 

compõem. Assim como acontece com a collage, pois concentra mais força no 

encontro dos diferentes fragmentos ao longo do processo, do que no resultado 

final. O ato de recortar rompe não só com a figura em uma revista ou jornal, mas 

quebra dentro de nós vários paradigmas, nos faz refletir sobre a escolha e sobre a 

renúncia ao deixar aquele espaço vazio, incompleto. O fragmento selecionado 

agora carrega um pouco do nosso imaginário e se transforma em outro elemento 

ao se aproximar dos demais fragmentos ou resíduos. O encontro e a experiência 

com essas mulheres na entrevista ao acaso abalaram nosso pensamento, nos 

fizeram revisitar outros perceptos, porém essas mulheres “recortadas” também 

saíram da sua zona de conforto ao serem questionadas a refletir sobre sua 

vivência na fronteira. Esta fresta entre o recorte (escolha da entrevistada) e a cola 

(registro da voz e gestualidade) pode ser considerada a ebulição do processo, 

local potente que atinge a fronteira mais sensível do nosso corpo e intelecto 

coletivo. 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Pesquisar sobre as vozes da fronteira, muitas vezes ocultas no âmbito social, 

pode representar um ato político. Também um ato de resistência, especialmente 

quando se parte da reflexão dos lugares de fala e das mulheres. Nós, 

pesquisadoras, mulheres, brancas, graduadas em arquitetura e urbanismo, 

estudantes de mestrado, bolsistas da CAPES, com experiência em docência 

universitária, reconhecemos nosso lugar privilegiado de fala, assim como, o nosso 
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papel de luta. Luta, diante de um desafio cotidiano da pesquisa em desmistificar a 

produção do conhecimento, desde a consideração de outros métodos e de outros 

agentes importantes nessa produção, importante para reconhecer conteúdos e 

sujeitos ainda distantes do cenário acadêmico. Luta também para dar um retorno 

compatível com as demandas e realidades, para compartilhar o conhecimento 

produzido de modo acessível, principalmente através de uma linguagem clara, por 

vezes, muito diferente da acadêmica. 

As contribuições e pistas que a entrevista de manejo cartográfico se dispõe a 

apreender, a partir da viagem pelos territórios da fronteira entre o Brasil e o 

Uruguay, remetem a algumas conquistas desse trabalho. Aponta-se para a 

construção de um processo ético e estético, que desvia de uma perspectiva 

individual e temporária, de um pesquisador estrangeiro, através do encontro e da 

captura da experiência de quem vive a fronteira e compõem esse lugar do entre. 

Reconhecer esse processo como um método cientifico, que como os mais 

tradicionais tem pré-estabelecido os seus procedimentos e as suas agendas, mas 

que também possibilita a criação, pois está aberto ao acaso. A cartografia, ou 

seja, um mapa, diferentemente do decalque, sempre estará condicionado a 

invenção. 

Poder questionar a recorrência de uma estrutura social falocentrica, denunciar as 

experiências constrangedoras e potencializar as vozes das mulheres fronteiriças, 

também sugere uma conquista desse processo. Principalmente desta escrita que 

nos motivou a percorrer a experiência com as entrevistas, sob outra perspectiva, 

diferente da inicial, agora mais atentas e sensíveis a estas questões. Aconteceu 

ao longo deste ensaio um despertar para uma conscientização de um lugar de fala 

e de um papel de luta, importante na construção não só do conhecimento sobre a 

fronteira, mas principalmente na construção da subjetividade das pesquisadoras. 

O desafio de explorar um território de fronteira colocou nossos corpos sempre 

nesta condição do entre, nesta espessura de indeterminações, em que 

atravessamos e fomos atravessados por experiências singulares. Cientes da 

impossibilidade de abraçar a totalidade dos eventos contemporâneos neste 

território, olhamos para as microrressitências, para as vozes que ainda ecoam 

com tanta força, mesmo após a entrevista.  

Uma outra pista que percebemos neste processo de dar voz a margem, a 

superfície de contato do corpo-mulher, está no fato da própria escrita traçar uma 

linha de fuga, de “fazer alguma coisa fugir, fazer um sistema vazar como se fura 

um cano (...) Fugir é traçar uma linha, linhas, toda uma cartografia” (DELEUZE, 

1998, p. 30). Ou seja, só rompendo com esta estrutura enrijecida do poder, com 

os inúmeros paradigmas sociais, que conseguimos traçar outras linhas que 
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revelam uma nova percepção das cidades-gêmeas de fronteira. Assumimos uma 

postura ética ao desenhar uma cartografia composta por linhas de palavras e 

expressões das vozes fronteiriças, desprendidos das raízes arborescentes de um 

histórico social excludente. Nesta escrita, também traçamos outras linhas que 

rompem com a rigidez acadêmica da metodologia cientifica. A cartografia urbana 

pode ser vista como esse furo no cano que rompe com as normas linguísticas, 

formais para dar espaço a potencialidade do que está do lado “avesso” ou de 

“fora” da padronização e homogeneização dos métodos. 

O fato de fugir possibilita a abertura para agenciamentos múltiplos. Nesta escrita 

aproximamos a arquitetura e o urbanismo, a filosofia, a cartografia, a entrevista, a 

técnica da collage, o lugar de fala, o corpo-mulher e apreendemos um pouco mais 

sobre este universo complexo e heterogêneo que é a fronteira. Por isso 

chamamos o subtítulo de considerações iniciais, pensando em propostas e 

provocações para outras linhas fugidias. 
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RESUMO: 

Inúmeros estudos vêm identificando o crescimento da quantidade de lares chefiados por 

mulheres no Brasil. Ao mesmo tempo, evidenciam-se fortes desigualdades entre homens 

e mulheres no que se refere a salários, carga horária de trabalho e divisão das atribuições 

familiares. O espaço urbano tende a refletir tais desigualdades e é também uma dimensão 

ativa na segregação, em termos das condições de acessibilidade à infraestrutura urbana, 

emprego e moradia. O presente trabalho busca contribuir nesse debate, fazendo uma 

análise preliminar da distribuição socioespacial das mulheres-chefes de domicílios na 

cidade de Porto Alegre. Os objetivos desse trabalho são: a) analisar a distribuição 

espacial dos chefes de domicílio mulheres e homens em Porto Alegre; e b) comparar 

alguns aspectos socioeconômicos e culturais entre ambos. A metodologia do estudo se 

baseia no uso de ferramentas estatísticas e de geoprocessamento com base nos dados 

do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010. 

Os resultados evidenciam uma distribuição quantitativa equânime: os domicílios em Porto 

Alegre são praticamente divididos entre chefias de homens e mulheres. No entanto, foi 

possível identificar algumas diferenças na distribuição espacial entre domicílios chefiados 

por homens e mulheres e nas suas condições de renda e alfabetização. Tais evidências 

reforçam a condição de desigualdade socioespacial entre homens e mulheres. 

 

PALAVRAS-CHAVE: mulheres; análise socioespacial; chefia feminina; relações de 

gênero.  

 

ABSTRACT: 

Numerous studies have identified the growth in the number of households headed by 

women in Brazil. At the same time, there are strong inequalities between men and women 

in terms of salaries, work hours and the division of family responsibilities. Urban space 

tends to reflect such inequalities and is also an active dimension in segregation, in terms 
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of accessibility conditions to urban infrastructure, employment and housing. The present 

work seeks to contribute to this debate, making a preliminary analysis of the socio-spatial 

distribution of female heads of households in the city of Porto Alegre. The objectives of this 

study are: a) to analyze the spatial distribution of male and female heads of households in 

Porto Alegre; and b) to compare some socioeconomic and cultural aspects between both. 

The methodology of the study is based on the use of statistical and geoprocessing tools 

based on data from the 2010 IBGE Demographic Census. The results show an equal 

quantitative distribution: households in Porto Alegre are practically divided between male 

and female heads. However, it was possible to identify some differences in the spatial 

distribution between domiciles headed by men and women and in their income and literacy 

conditions. Such evidence reinforces the condition of socio-spatial inequality between men 

and women. 

 

KEYWORDS: women; socio-spatial analysis; female leadership; gender relations 

INTRODUÇÃO 

Os avanços na conquista dos direitos das mulheres ao longo das décadas trouxeram 

reflexos sociais em diversas instâncias, entre elas, na família e no mercado de trabalho. A 

autonomia feminina é também observada em mudanças na configuração dos arranjos 

familiares, contribuindo no crescimento do número de mulheres responsáveis pelos 

domicílios e, de acordo com os dados do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) de 2010, representando quase a mesma proporção que 

das famílias chefiadas por homem em Porto Alegre.  

Diante dessas transformações, busca-se aprofundar as relações de gênero enquanto 

agentes centrais na construção do espaço urbano. Como forma de unir a categoria de 

gênero ao conceito de espaço, utiliza-se de análises espaciais a fim de observar as 

desigualdades existentes entre homens e mulheres. Será dada ênfase à uma abordagem 

espacial, porém que revelará diversos aspectos enraizados na sociedade quanto à 

condição feminina. Este trabalho tem como objetivos: a) analisar a distribuição espacial 

dos chefes de domicílio mulheres e homens em Porto Alegre; e b) comparar alguns 

aspectos socioeconômicos e culturais entre ambos. A metodologia do estudo se baseia 

no uso de ferramentas estatísticas e de geoprocessamento com base nos dados do 

Censo Demográfico do IBGE de 2010. 

O restante do artigo está organizado conforme segue. A próxima sessão apresenta o 

referencial teórico do estudo, abordando inicialmente as transformações do papel da 

mulher na sociedade que repercutiram em mudanças na própria constituição das famílias. 

Na sequencia, apresenta-se uma breve revisão da questão do gênero associada à 

dimensão espacial das cidades. A terceira sessão traz a metodologia do trabalho e a 

quarta apresenta os principais resultados e discussões sobre o estudo empírico em Porto 
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Alegre. O trabalho finaliza com algumas evidências permitidas pela analise bem como 

aponta possibilidades de continuidade da pesquisa nesse tema.  

MULHERES CHEFES DE DOMICÍLIOS 

Os dados que fazem parte do estudo “Mulheres chefes de família no Brasil: avanços e 

desafios”, coordenado pela Escola Nacional de Seguros, e mostram que de 2001 a 2015, 

as famílias chefiadas por mulheres mais que dobraram em termos absolutos (105%), 

passando de 14,1 milhões em 2001 para 28,9 milhões em 2015. Em termos percentuais, 

as famílias chefiadas por homens diminuíram de 72,6% em 2001 para 59.5% em 2015, 

enquanto o percentual de famílias chefiadas por mulheres subiu de 27,4% para 40,5%, no 

mesmo período. O crescimento da chefia feminina é uma tendência nacional e a cidade 

de Porto Alegre acompanhou o crescimento no país: o número de mulheres responsáveis 

pelos domicílios aumentou 30,82% do ano de 2000 a 2010 (IBGE, Censos Demográficos 

de 2000 e 2010).  

São diversas as explicações para o crescimento do número de famílias chefiadas por 

mulheres, entre elas estão as mudanças nos padrões de comportamento social e cultural, 

a reconfiguração dos arranjos familiares e ao empoderamento feminino, associado à uma 

maior autonomia financeira.   

O aumento do número de famílias chefiadas por mulheres está relacionado às mudanças 

no comportamento social e cultural da sociedade. Estudos do Retrato das Desigualdades 

de Gênero e Raça, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) de 

2017 apontaram a maior aceitação de modelos menos tradicionalistas, nos quais são 

toleradas famílias em que não sejam apenas homens as pessoas de referência. Alves 

(2018) enfatiza que “embora ainda se possam encontrar hoje em dia resquícios da antiga 

família patriarcal brasileira, a dominação masculina absoluta não é mais a regra e a 

sociedade passa por constantes mudanças de valores morais e sociais”.  

A maior participação das mulheres no mercado de trabalho e a crescente escolarização 

delas contribuíram não apenas para a maior autonomia e independência financeira 

feminina diante do homem como também traz repercussões no âmbito familiar, levando a 

interferências diretas na relação da família e na organização e configuração dos arranjos 

familiares.  As transformações da sociedade possibilitaram uma maior pluralidade na 

organização das famílias e não há um modelo único de família, existem uniões 

monoparentais femininas, masculinas e homoafetivas, que podem ter ou não filhos. Nesse 

contexto, Moraes (2014) afirma que “a diversidade de arranjos familiares que conhecemos 

hoje (monoparentais, unipessoais, famílias recompostas, homoafetivas, etc.) é decorrente 

de transformações no contexto societário mais amplo”. 

Assim, embora haja semelhanças nas vivências das mulheres chefes de domicílios, não 

se pode considerar uma categoria única e homogênea de mulher, uma vez que por trás 



Anais do Encontro Internacional Cidade, Contemporaneidade e Morfologia Urbana 2018.

 

872 
 

de cada uma há uma diversidade de trajetórias e experiências.  (MACÊDO, 1999; 

MENDES, 2004). Dessa forma, “ser chefe de família, pobre e negra, ao invés de branca 

das camadas médias constitui dimensões que não podem ser separadas” (MAC DO, 

2001, p.61), pois reflete em diversas dimensões de acesso a bens culturais e materiais.  

Soares (2011) ressalta que as autoras das mais diversas vertentes do feminismo, desde 

as mais radicais até as conservadoras, relacionam a “feminização da pobreza” com dois 

elementos: o aumento da chefia feminina como indicador de pobreza e a inserção das 

mulheres no mercado de trabalho de forma subalternizada. No entanto, para Alves (2018) 

o aumento no número de lares chefiados por mulheres “não pode ser associado 

automaticamente e exclusivamente aos processos de exclusão e vulnerabilidade social e 

muito menos à perspectiva da feminização da pobreza”. 

GEOGRAFIA E GÊNERO 

Segundo Reis (2015) realizar uma análise geográfica do tecido social incorporando as 

teorias de gênero permite desvendar as manifestações espaciais e territoriais de diversos 

grupos sociais que, por meio de suas práticas, constroem diferentes espaços geográficos, 

pois o gênero é uma das relações estruturantes que situa o indivíduo no mundo. O 

propósito central de tal abordagem é examinar até que ponto os homens e as mulheres 

experimentam de forma diferente os lugares e os espaços, mostrando que tais diferenças 

formam parte da constituição social tanto do lugar quanto do gênero.   

Diniz (2002) apresenta uma revisão de literatura internacional sobre geografia e gênero, 

identificando estudos que analisaram diferenças entre homens e mulheres em vários 

aspectos espaciais. Segundo o autor, baseado na realidade de Tucson, Arizona 

Rosenbloom e Burns (1989) revelaram que as mulheres são mais propensas a dirigir até 

o local de trabalho do que os homens, apesar de na média morarem mais próximas aos 

locais de trabalho. Apesar da maior proximidade ao local de trabalho, o tempo médio de 

deslocamento entre residência e trabalho das mulheres é superior ao dos homens. Tais 

inconsistências são explicadas pelo acúmulo de funções sociais desempenhada pelas 

mulheres, uma vez que além do trabalho assalariado, as mulheres mantêm a 

responsabilidade pelo cuidado dos filhos e manutenção da casa. Portanto, ao longo dos 

deslocamentos entre residência e trabalho, inúmeras tarefas são realizadas, tais como 

visitas ao supermercado, médico das crianças, reuniões entre pais e professores, etc. 

(Diniz, 2002:6) 

Outro trabalho (Jones e Kodras, 1990, apud Diniz, 2002) examina a dimensão geográfica 

da feminização da pobreza nos Estados Unidos. Os autores discutem o crescimento do 

fenômeno e revelam um forte padrão concentrador, encontrando-se as mulheres chefes 

de domicílio abaixo da linha da pobreza sobretudo na porção sul dos Estados Unidos. 

Três explicações são ofertadas para o crescente fenômeno: a reestruturação familiar, 

mudanças no sistema de bem-estar social e o próprio status da mulher no trabalho. 

Enquanto na América Latina, estudo (Rogers, 1995 apud Novellino, 2008) analisando os 
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dados para a República Dominicana, concluiu que, neste país, os domicílios chefiados por 

mulheres não eram mais pobres que aqueles chefiados por homem. 

No caso brasileiro, Mendes (2004) afirma que o crescimento do número de mulheres 

responsáveis pelos domicílios, indicado nas estatísticas nacionais, mais do que 

representar mudança de gênero na provisão econômica familiar ou autonomia feminina 

indica, em se tratando de camadas pobres, a condição de vulnerabilidade de tais 

mulheres.  

Diniz (2002) desenvolve estudo comparativo em Belo Horizonte verificando que as 

mulheres apresentam um nível de escolaridade mais baixo, bem como apresentam-se 

concentradas em faixas de renda inferiores. Do ponto de vista da forma de ocupação de 

imóveis, as mulheres apresentam-se em situação menos vantajosas, estando mais 

vinculadas ao aluguel que os homens. Segundo o autor, contrariando a tese da condição 

social precarizada, seu estudo revela que, do ponto de vista espacial, as mulheres chefes 

de domicílio encontram-se concentradas sobretudo no entorno do centro da cidade, 

estando assim inseridas em contextos mais atraentes que os homens, gozando de maior 

acesso à infraestrutura urbana como água, esgoto, coleta de lixo, iluminação pública e 

pavimentação. 

A explicação para isso seria que, sendo grande parte das mulheres responsáveis por 

domicílios detentoras de responsabilidades múltiplas, as localizações nas cercanias dos 

locais de trabalho são favorecidas. Por outro lado, não se pode esquecer que no centro 

da cidade estão concentrados boa parte dos empregos no setor terciário, sobretudo da 

administração no qual as mulheres abundam (Diniz, 2002:29). 

É importante destacar também o papel que a apropriação diferenciada do espaço urbano 

desempenha nesses processos. Maricato (2003:152) assume que “a segregação urbana 

ou ambiental é uma das faces mais importantes da desigualdade social e parte promotora 

da mesma”. Para a autora, a segregação territorial, com sua materialização espacial, está 

no centro da desigualdade social, uma vez que o valor da terra faz com que grupos de 

indivíduos de menor poder na sociedade ocupem lugares com menos infraestruturas e 

com isso tenham menos acesso à equipamentos e oportunidades. Carlos (2008) parte da 

premissa de que a ocupação dos espaços urbanos é resultado de uma hierarquia social. 

O espaço se torna, assim, um meio de dominação social e produto resultante dessa 

dominação (Carlos, 2001). 

 

METODOLOGIA 

Visando analisar a distribuição socioespacial da condição das mulheres na cidade de 

Porto Alegre, a metodologia do trabalho se baseia na análise socioespacial através do 

uso de ferramentas estatísticas e de geoprocessamento. A manipulação do banco de 

dados, desde sua construção, sistematização e compatibilização, bem como organização 

e análise dos resultados, foi realizada no ArcGIS, v.10.1 (ESRI, 2012), que é um software 
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de ambiente SIG (Sistema de Informações Geográficas). O SIG é um sistema 

automatizado que permite o armazenamento, tratamento e análise de dados 

georreferenciados. Nele são associadas informações geográficas a bancos de dados 

convencionais. 

São utilizados os dados do Censo Demográfico de 2010, do IBGE, desagregados por 

setores censitários. As delimitações dos setores são estabelecidas pelo IBGE para fins de 

coleta e controle cadastral. A razão pela qual foram utilizados os dados por setores 

censitários deve-se ao fato destes serem as menores unidades territoriais para as quais 

os dados do Censo estão disponíveis. Além disso, a espacialização de dados na menor 

escala disponível possibilita análises mais profundas do espaço urbano, visto que a 

cidade possui significativas diferenciações socioeconômicas, inclusive em áreas 

próximas. 

As variáveis analisadas (tabela 1) foram relacionadas aos responsáveis pelos domicílios 

particulares permanentes de Porto Alegre. Os responsáveis foram desagregados por 

gênero e, para a comparação de alguns aspectos socioeconômicos e culturais entre 

homens e mulheres, foram selecionadas as variáveis de alfabetização e rendimento 

médio mensal.  

 

Aspecto analisado Planilhas e variáveis do Censo 
2010 

Procedimento estatístico 

Quantidade de 
domicílios chefiados por 
homens e mulheres 

Arquivo Domicílio, características 
gerais: Planilha Domicílio01 
V002 – Total de Domicílios 
Particulares Permanentes 
 
V062 até V068 - Domicílios 
particulares permanentes com 
homem responsável 
 
V081 até V087 - Domicílios 
particulares permanentes com 
mulher responsável 

Porcentagens de Domicílios 
particulares permanentes com 
homem responsável:  
 

  
[             ]

    
       

 
 
Porcentagens de Domicílios 
particulares permanentes com 
mulher responsável:  
 

  
[            ]

    
       

 

Alfabetização dos 
responsáveis pelo 
domicilio 

Arquivo Responsável pelo domicílio, 
mulheres: Planilha Responsável01 
 
V001 – Total de pessoas 
responsáveis, do sexo feminino 
V093 – Total de pessoas 
alfabetizadas responsáveis, do sexo 
feminino 
 

Porcentagens de Domicílios 
particulares permanentes com 
mulher alfabetizada responsável:  
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Arquivo Responsável pelo domicílio, 
total e homens: Planilha 
Responsável02 
 
V109 – Total de pessoas 
responsáveis, do sexo masculino 
V201 – Total de pessoas 
alfabetizadas responsáveis, do sexo 
masculino 
 

Porcentagens de Domicílios 
particulares permanentes com 
homem alfabetizado 
responsável:  
 

  
    

    
       

 

Renda dos responsáveis 
pelo domicílio 

Arquivo Renda da Pessoa 
Responsável: 
Planilha ResponsávelRenda 
 
V042 – Total de pessoas 
responsáveis com ou sem 
rendimento, do sexo masculino 
V044 – Total do rendimento nominal 
mensal das pessoas responsáveis, 
do sexo masculino 
 
V064 – Total de pessoas 
responsáveis com ou sem 
rendimento, do sexo feminino 
V066 – Total do rendimento nominal 
mensal das pessoas responsáveis, 
do sexo feminino 
 

Rendimento Médio Mensal dos 
homens responsáveis pelos 
domicílios particulares 
permanentes:  
 

      
    

    
 

 
 
Rendimento Médio Mensal das 
mulheres responsáveis pelos 
domicílios particulares 
permanentes:  
 

      
    

    
 

 

Tabela 1: Relação de variáveis e procedimento estatístico utilizado para cada aspecto analisado. 

Fonte: as autoras. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O número de mulheres responsáveis pelos domicílios vem aumentando no país, em 2000 

as mulheres chefiavam 24,9%, em 2010 essa proporção cresceu para 38,7% (IBGE, 

Censos Demográficos de 2000 e 2010). Acompanhando o crescimento nacional, o 

número de mulheres responsáveis pelos domicílios vem aumentando na cidade de Porto 

Alegre. Em 2000, as mulheres representavam 38,12% dos responsáveis por domicílios, 

passando para 49,87% em 2010 (tabela 2). Em variação percentual, nota-se o aumento 

de 30,82% de mulheres chefiando os domicílios em comparação com os homens, de 

2000 a 2010 (tabela 3). Cabe ressaltar que o percentual de mulheres residentes em Porto 

Alegre é superior ao percentual de homens, segundo os dados do Censo de 2010, 

53,61% da população porto-alegrense é representada por mulheres.  
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Responsáveis por 
Domicílios 

em Porto Alegre 

2000 2010 

Valor 
Absoluto 

Percentual 
(%) 

Valor 
Absoluto 

Percentual 
(%) 

Homens 273.621 61,88% 254.878 50,13% 

Mulheres 168.583 38,12% 253.578 49,87% 

Total 442.204 100 % 508.456 100% 
Tabela 2: Valores absolutos e percentuais dos responsáveis por domicílios homens e mulheres na 

cidade de Porto Alegre. Fonte: Observatório da Cidade de Porto Alegre 

 

 

Responsáveis por 
Domicílios 

em Porto Alegre 

Variação (em percentual)  no período de 1991 a 2010 

1991 - 2000 2000 - 2010 

Homens Diminuiu 13,03% Diminuiu 18,99% 

Mulheres Aumentou 32,12% Aumentou 30,82% 

Tabela 3: Variação em valores percentuais dos responsáveis por domicílios homens e mulheres na 

cidade de Porto Alegre no período de 1991 a 2010. Fonte: Observatório da Cidade de Porto Alegre 
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 Figura 1: Proporção de domicílios chefiados por mulheres (esquerda) e por homens (direita) em 

Porto Alegre, por setor censitário. Fonte: dados do Censo IBGE, 2010.  

Analisando a distribuição espacial dos domicílios chefiados pelos dois gêneros (figura 1), 

uma primeira observação dos mapas evidencia que os domicílios chefiados por mulheres 

estão distribuídos em toda a cidade. No entanto, a região central concentra a maior parte 

dos setores censitários com porcentagens de 57,2% até 77,6% dos domicílios chefiados 

por mulheres. Assim, identificou-se uma concentração nas áreas mais centrais: Centro 

Histórico e bairros peri-centrais. Estas são áreas de maior concentração de empregos, 

infraestrutura e grande densidade populacional.  

Ao observar o mapa de homens responsáveis pelos domicílios percebe-se uma 

distribuição mais periférica, as áreas do Extremo Sul e Zona Norte tiveram a maior 

concentração de setores censitários com porcentagens superiores a 57,2% dos domicílios 

chefiados por homens. Além disso, foi necessária a criação de uma nova classe na 

legenda do mapa, representando os percentuais de 77,7% até 85,7%, percentuais os 

quais não estavam presentes no mapa de distribuição espacial da chefia feminina. Foram 

contabilizados 12 setores censitários nessa nova classe e nenhum deles localiza-se na 

região central e peri-central.  
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Aspectos Culturais – alfabetização dos responsáveis por domicílio 

A pesquisa Estatísticas de gênero: uma análise dos resultados do censo demográfico 

2010, realizada pelo IBGE, comparou os dados do Censo dos anos de 2000 e 2010 e 

revelou o aumento da escolaridade das mulheres a nível nacional. Os dados estão 

desagregados por idade: na faixa etária de 18 a 24 anos, a taxa de frequência escolar 

líquida das mulheres aumentou de 38,6%, em 2000, para 52,2% em 2010; representando 

um crescimento de 35,2% de 2000 para 2010. Comparando a escolaridade de homens e 

mulheres, no nível superior se encontra a maior e mais evidente diferença na 

escolaridade entre os gêneros no Brasil: em 2010, foi de 15,6% o percentual de homens 

que completaram a graduação, enquanto o percentual das mulheres chegou a 21,5%.  

No que diz respeito a escolaridade dos chefes de domicílio na cidade de Porto Alegre, 

estudos realizados pelo Observatório da Cidade de Porto Alegre 108, com base nos dados 

do Censo IBGE de 2000, mostraram que as mulheres possuíam, em média, 8,7 anos de 

estudos, enquanto os homens tinham, em média, 9,3 anos de estudo. Nos questionários 

do Censo Demográfico de 2010 não foram incluídas perguntas sobre os anos de estudos 

dos chefes dos domicílios desagregados por gênero, impossibilitando a comparação entre 

os anos 2000 e 2010. Por essa mesma razão, a análise da escolaridade presente neste 

trabalho se restringiu ao número absoluto de alfabetizados, não levando em consideração 

o nível educacional. No entanto, análises do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA) a partir dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 

2009 para Porto Alegre mostraram que em relação ao nível de estudo, em média, as 

mulheres chefes de domicílios possuem mais anos de estudo do que os homens chefes, 

porém, a diferença é pouco significativa: as mulheres apresentam em média 7,1 anos de 

estudo, enquanto os homens apresentam 6,9.  

Total de domicílios com responsáveis 
alfabetizados em Porto Alegre 

2010 

Valor Absoluto Percentual (%) 

Homens 250.868 50,44% 

Mulheres 246.426 49,55% 

Total 497.294 100 % 
Tabela 4: Valores absolutos e percentuais dos responsáveis alfabetizados por domicílios na cidade 

de Porto Alegre. Fonte: Censo IBGE 2010 

No que se refere à alfabetização dos responsáveis por domicílios, os dados do Censo de 

2010 evidenciam uma distribuição quantitativa semelhante: de todos os domicílios com 

responsáveis alfabetizados, 50,44% deles são chefiados por homens e 49,55% pelas 

mulheres (tabela 4).  

                                                           
108

 Informações retiradas do Sistema Nacional de Informações de Gênero (SNIG), disponível em: 

<https://www.ibge.gov.br/apps/snig/v1/> Acesso em 04/10/2018.    
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Figura 2: Proporção de domicílios chefiados por mulheres alfabetizadas (esquerda) e por homens 

alfabetizados (direita) em Porto Alegre, por setor censitário. Fonte: dados do Censo IBGE, 2010.  

Analisando a espacialização dos dados (figura 2), as cores mais fortes representam os 

mais altos percentuais de analfabetismo entre os responsáveis de domicílios. Pode-se 

observar que as áreas mais densas e com melhor infraestrutura da cidade são ocupadas 

pela população com os mais altos índices de alfabetização dos responsáveis, tanto 

homens quanto mulheres.  

Nesse contexto, cabe lembrar que o processo de urbanização das cidades brasileiras é 

marcado pela desigualdade no espaço urbano. A partir da década de 50, em que se 

intensificaram os processos de industrialização, as cidades brasileiras receberam uma 

massa populacional de migrantes que chegam às cidades grandes e ocupam as áreas 

periféricas, regiões menos centrais e de pouco interesse do capital imobiliário. Dessa 

forma, a organização do espaço urbano no Brasil se estruturou pautando a terra como 

uma mercadoria, e nela estando relacionados os fatores de localização, acessibilidade e 

infraestrutura. A dificuldade de acesso aos serviços e infraestrutura urbana também 

refletem em menos oportunidades de emprego e de escolarização. (VILLAÇA, 1986; 

MARICATO, 1996; MARICATO, 2000) 

Seguindo a análise socioespacial em Porto Alegre, a proporção de analfabetismo é mais 

alta nas áreas periféricas, evidenciando as desigualdades no espaço urbano. Ainda, 
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comparando a distribuição de homens e mulheres responsáveis analfabetos na periferia, 

nota-se a maior proporção de mulheres responsáveis analfabetas.  

Aspectos Socioeconômicos – renda dos responsáveis por domicílio 

Ainda que os dados demonstrem uma maior escolaridade das mulheres em relação aos 

homens, a crescente inserção da mulher no mercado de trabalho e a elevação da sua 

renda, persistem significativas desigualdades salariais entre homens e mulheres que 

ocupam as mesmas funções. Além disso, a desigualdade não se restringe apenas a 

remuneração e a inserção das mulheres na força de trabalho, mas também a 

oportunidades, com interferência direta na qualidade de vida delas e de suas famílias, 

sejam elas chefes dos domicílios ou não. 

A pesquisa “Estatísticas de Gênero: indicadores sociais das mulheres no Brasil” realizada 

pelo IBGE feita com base nos dados da PNAD-Contínua de 2016 mostraram que, mesmo 

sendo mais escolarizadas, as mulheres brasileiras recebem, em média, 
 

 
 do valor pago 

aos homens. Corroborando as pesquisas nacionais, em Porto Alegre, as análises do 

Observatório da Cidade de Porto Alegre, a partir dos dados do Censo de 2010, relativo ao 

rendimento mediano mensal de trabalho das pessoas com 10 anos ou mais, mostram que 

para cada R$ 100 de renda recebido pelas mulheres, os homens porto-alegrenses 

recebiam R$ 120.  

 

Renda média mensal dos responsáveis 
por domicílios em Porto Alegre 

2010 

Valor Absoluto em Reais 

Média dos responsáveis 2.456,26 

Média dos responsáveis homens 2.905,44 

Média dos responsáveis mulheres  1.862,79 
Tabela 5: Valores absolutos em reais da renda média mensal dos responsáveis por domicílios na 

cidade de Porto Alegre. Fonte: Censo IBGE 2010 

Com relação aos responsáveis por domicílios na cidade de Porto Alegre, a renda média 

mensal das mulheres responsáveis em 2010 foi de R$ 1.862,79, enquanto os homens 

responsáveis por domicílios recebiam R$ 2.905,44 em média por mês (tabela 5). Em 

valores percentuais, as mulheres chefes de domicílios recebiam 55,9% a menos que os 

homens, reafirmando as desigualdades salariais entre homens e mulheres. 
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Figura 3: Rendimento médio dos responsáveis por domicílios mulheres (esquerda) e homens 

(direita) em Porto Alegre, por setor censitário. Fonte: dados do Censo IBGE, 2010.  

Ao analisarmos as faixas de renda dos chefes de domicílio, percebe-se uma acentuada 

diferenciação espacial no rendimento médio da população residente nas áreas centrais e 

na residente nas áreas periféricas, semelhante à distribuição espacial dos índices de 

alfabetização. A Figura 3, mostra em ambos os mapas uma concentração espacial de 

estratos de alta renda na direção centro-leste da cidade e também na direção sul, junto à 

orla do Lago Guaíba. É evidente a desigualdade no espaço urbano, facilmente observada 

na concentração espacial da população de alta renda localizada nas áreas centrais, as 

quais desfrutam de maior infraestrutura e acessibilidade.  

Quanto à distribuição socioespacial das mulheres chefes de domicílios, nota-se que 

segue o mesmo padrão da distribuição dos homens responsáveis por domicílios. A 

marcante discrepância é na coloração dos mapas, demonstrando o superior rendimento 

médio mensal dos homens em comparação com o das mulheres. Foram necessárias a 

criação de duas novas classes na legenda do mapa dos homens chefes de domicílios, 

que representassem os rendimentos médios mensais superiores a R$ 9.935,89 – valor 

máximo no rendimento médio mensal das mulheres. Por exemplo, analisando um mesmo 

setor censitário de alta renda, pode-se observar que, enquanto a mulher chefe de 

domicílio recebe aproximadamente entre R$ 6.000 a R$ 9.000 (estrato mais alto na 

legenda da figura 3), o homem chefe de domicílio neste mesmo setor chega a receber 

entre R$ 14.000 a R$ 29.000 (dois estratos acima na legenda da figura 3), sinalizando 
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uma diferença de 2 a 3 vezes mais do que o rendimento da mulher responsável. Pode-se 

dizer que nas classes mais privilegiadas da sociedade, a diferença entre rendimentos 

médios dos homens e das mulheres resulta mais significativa do que entre homens e 

mulheres das classes mais baixas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho visou analisar a distribuição socioespacial da condição das mulheres na 

cidade de Porto Alegre e aprofundar as análises espaciais a fim de observar as 

desigualdades existentes entre homens e mulheres no espaço urbano.  

Foi possível verificar que, em Porto Alegre, o número de domicílios chefiados por 

mulheres está aumentando e já representa quase a mesma proporção dos domicílios 

chefiados por homens. Verificou-se que, apesar de presentes em toda a cidade, há uma 

concentração dos domicílios chefiados por mulheres nas áreas mais centrais da cidade, 

região com maior infraestrutura e concentração de empregos. Estes resultados vão de 

encontro às análises de Diniz (2002) que verificou que as mulheres chefes de domicílio 

encontram-se concentradas sobretudo no entorno do centro da cidade de Belo Horizonte. 

Macêdo (1999) ressalta que os estudos de chefia feminina devem entender que essa é 

uma situação vivenciada por mulheres pertencentes a diferentes classes sociais, não 

estando direta e exclusivamente ligada aos processos de exclusão social e à pobreza. 

Nos aspectos culturais e socioeconômicos conferiu-se que, independente do gênero, a 

população mais alfabetizada e de maior renda está concentrada nas regiões centrais: 

áreas mais densas, com melhor infraestrutura e acesso aos serviços, evidenciando as 

desigualdades no espaço urbano. Quanto à distribuição socioespacial das mulheres 

chefes de domicílio em Porto Alegre, nas análises de alfabetização, verificou-se que a 

periferia da cidade concentra altas proporções de responsáveis analfabetas, maiores do 

que as de homens. A análise da renda dos responsáveis por domicílios evidenciou uma 

grande diferença entre homens e mulheres. Enquanto que a distribuição espacial dos 

estratos de renda se mostrou semelhante, os valores de renda média das mulheres são 

muito superiores para os homens. Verificou-se que nas classes mais privilegiadas da 

sociedade, a diferença entre rendimentos médios dos homens e das mulheres resulta 

mais significativa do que entre homens e mulheres das classes mais baixas. Análise esta 

que segue os estudos de Mâcedo (1999) ao afirmar que a distância em termos de renda 

entre homens e mulheres das camadas mais pobres vem diminuindo.   

Cabe ressaltar que embora os dados tenham apontado que as mulheres responsáveis 

pelos domicílios tenham mais anos de estudo que os homens, estes têm os maiores 

salários, evidenciando uma significativa desigualdade de gênero. O estudo contribuiu para 

evidenciar características da condição feminina nas cidades, podendo subsidiar políticas 

públicas e urbanas específicas voltadas a esse tema.   

Com relação a metodologia deste trabalho, a utilização dos dados intraurbanos 

desagregados por setores censitários possibilitaram a sistematização de alguns 
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indicadores socioespaciais na cidade de Porto Alegre, sendo uma ferramenta potencial 

para os estudos urbanos. Outras análises, considerando os dados do próximo Censo 

IBGE de 2020, permitiriam um acompanhamento temporal na distribuição socioespacial 

desses indicadores. Futuros estudos poderão aprofundar essa análise a partir da 

utilização de novas metodologias, gerando medidas mais complexas como indicadores 

espaciais de equidade no acesso aos locais de emprego, estudo, compras, serviços de 

saúde, etc. 
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cidade 

RESUMO:  

O caminhar como uma forma de pensar e interagir com o espaço urbano se tornou 

recorrente em diferentes áreas do conhecimento. No campo das Artes esta prática se 

tornou a poética de muitos artistas desde o final do século XIX . O trabalho a ser 

apresentado neste texto começou a ser pensado com o objetivo de abordar a 

transformação urbana da zona sul de Porto Alegre por meio do caminhar, entretanto ao 

começar a desenvolver este projeto, a artista percebeu que pouco se fala deste assunto 

por um viés do gênero feminino. O intuito do presente artigo é fazer refletir sobre a mulher 

no espaço urbano através da atuação desta autora como artista e pesquisadora, unindo a 

caminhada, a fotografia e a reflexão textual resultando na série fotográfica Até Onde Ela 

Vai: Um Inventário Poético da Zona Sul de Porto Alegre. 

 
PALAVRAS-CHAVE: mulheres; cidade; artes; feminismo, caminhada. 
 

ABSTRACT:  
The act of walking as a way of thinking and interacting with urban space became recurrent 
in different areas of knowledge. In the field of the Arts this practice has become the poetics 
of many artists since the late nineteenth century. The work to be presented in this text 
began to be thought with the objective of approaching the urban transformation in a 
specific area of Porto Alegre, a Brazilian city, through the walk. However when beginning 
to develop this project, the artist noticed that little is spoken of this subject by a bias of the 
female gender. The aim of this article is to reflect on women in urban space through the 
work of this author as an artist and researcher, joining the walk, photography and textual 
reflection resulting in the photographic series How Far Does She Go. 
 
KEYWORDS: women; city; arts; feminism; walking.  
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INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, o movimento de pensar o espaço urbano através do 

caminhar tem sido recorrente em diferentes áreas do conhecimento. Desde o final 

do século XIX inúmeros artistas encontraram nesta prática uma forma de 

expressão libertária e um meio de refletir sobre as cidades. A série Até Onde Ela 

Vai: Um Inventário Poético da Zona Sul de Porto Alegre, apresentada neste artigo, 

começou em 2016 com o objetivo de observar e registrar as transformações 

urbanas na zona sul de Porto Alegre através da caminhada, da fotografia e do 

texto, porém a prática feita pela artista evidenciou a necessidade de abordar este 

tema por uma perspectiva do gênero e do feminismo. 

Falar sobre o desenvolvimento das cidades é tão importante quanto lembrar  

que elas foram construídas e pensadas por e para homens, em uma concepção 

desenvolvimentista que afeta, ainda hoje, a arquitetura e o urbanismo 

estabelecidos antes do advento da crítica feminista. A ocupação das ruas por 

mulheres é importante de acontecer e também de ser abordada por artistas, 

pesquisadores, escritoras, etc , pois como a autora Rebecca Solnit (2016) explica 

“[...] por quase todo o mundo ocidental e até o presente, as mulheres 

permaneceram relativamente confinadas à casa, não só pela lei, como acontece 

em alguns países até hoje, mas também pelo costume e pelo medo” (SOLNIT, 

2016, p. 391). A maioria das mulheres têm receio de caminhar pelas ruas das 

cidades grandes de dia ou de noite. Independente do horário, a insegurança 

acompanha os percursos cotidianos e este fato é visto como uma situação normal 

em que é preciso se adaptar ao invés de transformar.   

Até Onde Ela Vai: Um Inventário Poético da Zona Sul de Porto Alegre é 

uma série de fotografias e relatos que surgiram a partir da minha prática 

recorrente do caminhar e que levou ao questionamento sobre como as mulheres 

se relacionam com o espaço urbano, especialmente as mulheres artistas. Trata-se 

de uma  investigação poética sobre as transformações da paisagem urbana na 

zona sul de Porto Alegre desde a minha perspectiva como artista, mulher e 

fotógrafa. Esta série vem sendo desenvolvida há alguns anos, entretanto as quatro 

imagens aqui apresentadas foram selecionadas e pensadas a partir do desafio de 



Anais do Encontro Internacional Cidade, Contemporaneidade e Morfologia Urbana 2018.

 

887 
 

apresenta-las na exposição coletiva “Nítida – qual o nosso lugar agora, se não é o 

mesmo de antes?” realizada no início de 2018 na Casa Baka, um espaço 

expositivo em Porto Alegre/RS. 

O projeto começou em 2016 e seguirá em andamento no próximos dois 

anos durante o mestrado em Poéticas Visuais na Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS). Até o momento, ele contempla fotografias e textos feitos 

por mim durante as caminhas e incursões. No escopo desta produção são trazidas 

indagações sobre a relação da mulher com o espaço urbano e de outras artistas 

tendo como referências as teóricas Paola Jacques Berenstein, Rebecca Solnit, 

Susan Okin e outras autoras que auxiliam a refletir e pensar o espaço urbano 

produzido para e por todos. 

 Ao final deste artigo tomei a liberdade de apresentar a série fotográfica e 

alguns escritos retirados dos textos desenvolvidos durante ou depois das 

caminhadas. Desta forma, a construção experimental sugere pensar a mulher na 

cidade e no espaço urbano, tornando o meu ponto de vista essencial para o 

projeto, cruzando com referenciais teóricos e artísticos na busca de uma reflexão 

e entendimento, ampliando o debate sobre a necessidade de uma cidade 

igualitária para todos. 

DESENVOLVIMENTO 

Cresci e morei na zona sul de Porto Alegre toda a minha vida. Durante a 

infância e adolescência, as poucas mudanças que a minha família passava 

alternava os bairros, porém nunca deixava este lado da cidade conhecido pela 

forte presença da natureza. Em 2016, fiquei quatro meses em Buenos Aires 

passando por um distanciamento longo que ampliou a minha percepção e ao 

retornar passei a observar o meu cotidiano com outro olhar, os inúmeros anúncios 

de imóveis se destacavam, os tapumes escondiam ruínas, prédios novos estavam 

sendo construídos e outros já finalizados. Os indícios de transformação me 

despertaram um profundo sentimento de nostalgia  

A zona sul é uma parte de Porto Alegre que iniciou o processo de 

urbanização posteriormente. De acordo com o Centro de Pesquisa Histórica da 

Coordenação de Memória Cultural da Secretaria Municipal de Cultura, a maioria 
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dos bairros caracterizava-se por ser rural e tranquilo. Esta ideia segue ainda hoje 

no imaginário coletivo, pois na busca de tranquilidade e lugar para expandir os 

investimentos imobiliários, os bairros como Cavalhada, Aberta dos Morros e 

Ipanema se tornaram ideias para a construção de condomínios privados e novas 

moradias. 

Partindo de uma investigação inicial, comecei a percorrer o meu bairro com 

o intuito de observar e entender as mudanças que ocorriam. Na maioria das 

vezes, acabava passando em um terreno de quase um quilômetro  próximo a 

minha casa. Neste lugar as mudanças eram gritantes, mas só consegui perceber a 

dimensão desta transformação quando consultei as imagens de satélite do 

programa Google Earth e comparei 2002 (primeira imagem de satélite disponível 

do local) e 2017. 

 

 

 Figura 1: Captura de imagens do programa do Google Earth dos anos 2002 e 2017 na Avenida 

Juca Batista. Fonte: Google Earth. 

 

Ao ter a comprovação visual desta mudança, resolvi dar continuidade a este 

investigação. Caminhava pelas ruas próximas e distantes em horários diferentes. 

Pesquisei no meu arquivo pessoal imagens da região, busquei na internet 

fotografias e referências sobre o assunto e visitei um acervo público na tentativa 

de encontrar um histórico imagético desta transformação. O conteúdo encontrado 

foi escasso e quanto maior a distância distante do centro de Porto Alegre, menor o 

número de fotografias do passado. Encontrar um material sucinto evidenciou a 

urgência de uma produção que contemplasse as constantes mudanças na 

paisagem da zona sul.   
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Comecei a conversar com pessoas de diferentes gerações que residem ou 

já residiram na região e percebi que o sentimento de nostalgia era coletivo. 

Escutei histórias de infâncias mergulhadas nas águas do Guaíba ou descalças 

pelas ruas de chão batido de bairros como  Tristeza e Ipanema. Eu não tinha 

passado por essa experiência, entretanto ouvir estes relatos me fez compreender 

que este processo de mudança era atual, Quando essas alterações começaram a 

acontecer? Em que momento os imóveis, os condomínios privados começaram a 

se multiplicar e ter prioridade? Estas perguntas se tornaram frequentes e me 

impulsionaram a buscar respostas no presente, acompanhar as mudanças através 

da caminhada e do registro fotográfico e textual. 

 Durante o ano de 2016 e 2017, caminhei por diferentes ruas e bairros da 

zona sul de Porto Alegre, além de olhar com este viés para os trajetos cotidianos. 

Durante os percursos a pé, inúmeras vezes, eu sentia medo e relacionava este 

sentimento a problemática da insegurança e violência que a capital enfrentava nos 

últimos anos.   Sozinha com o caderno na mão, o celular, a câmera ou até mesmo 

sem nenhum objeto, enfrentei situações nas quais o receio de avançar 

bloqueavam a caminhada. Em ruas desertas, eu cruzava por estranhos e sentia 

um incômodo quando um olhar, principalmente masculino, se direcionava à mim. 

Baixava a cabeça, parava e, por vezes, fotografava este último ponto rapidamente 

para retornar, porém eu jamais avançava. Em lugares movimentados, como a Orla 

de Ipanema, algumas vezes me seguiam ou dirigiam comentários que me faziam 

sair do local com o receio de que algo podia acontecer.  

  Ao retornar frustrada para a casa as situações caiam no esquecimento e, 

ao insistir posteriormente na caminhada, o ciclo se repetia. Jamais saía de casa 

sem a sensação de insegurança. Quanto mais eu caminhava, maior era a 

necessidade de ver um material fotográfico aparecer, pois desejava partir da 

imagens para entender o trabalho que se formava. A quantidade de fotografias 

feitas eram insuficientes e escassas; nas caminhadas, eu já não levava mais a 

câmera. Dia disso, como artista, eu me frustrava ao ver um projeto o qual me 

interessava, porém não acontecia, não saía do lugar.  
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As motivações para seguir foram desaparecendo, entretanto o incômodo de 

não conseguir fotografar era cada vez mais intenso. Eu discutia com as pessoas 

essa insegurança que me acompanhava e apontava como isso aparecia nas 

fotografias ou na ausência delas. Ao mesmo tempo, em contato com vários 

artistas homens que trabalhavam com a deriva e a fotografia, eu percebia que eles 

não tinham este mesmo tipo de medo. Se eles saíam, eles fotografavam, pois 

enquanto o maior o problema deles era a possibilidade de roubarem os seus 

objetos, eu me preocupava com a minha segurança e integridade física. Ao 

comparar as nossas situações, comecei a me perguntar sobre como, e em quais 

aspectos, um trabalho envolvendo a prática da caminhada podia ser diferente para 

uma artista mulher que atua em uma grande cidade brasileira. E se esse trabalho 

fosse realizado por um artista homem? Ele conseguiria avançar mais do que eu? 

A partir disso, o trabalho se desenvolveu automaticamente. 

 Vivenciar as respostas das perguntas citadas acima na prática não eram 

suficientes, eu precisava mergulhar no tema, compreender e problematizar. Neste 

meio tempo, enquanto eu realizava o projeto sobre a zona sul de Porto Alegre, eu 

também desenvolvia um trabalho coletivo no Nítida – Fotografia e Feminismo109. 

Eu e mais quatro colegas tínhamos fundado a Nítida no final de 2015 com a ideia 

de refletir sobre a presença da mulher na fotografia. Começamos a questionar a 

ausência de referências fotógrafas nas aulas, o machismo nos festivais e nos 

encontros de fotografias; identificamos a necessidade de falar sobre a produção 

das mulheres neste campo nos. No coletivo, nós resgatamos o trabalho de 

fotógrafas ao longo da história e pesquisamos artistas contemporâneas, falamos 

sobre temas que acreditamos serem importantes de abordar. O feminismo é a 

base e o que vai ao encontro dessas questões, pois escancara o apagamento 

histórico, o machismo e a necessidade da sociedade de deixar as mulheres 

sempre em posições inferiores ou de não existência.   

A Nítida me proporcionou participar de várias palestras, encontros, cursos, 

publicações, exposições e conversas com outras mulheres artistas e fotógrafas, 

                                                           
109

 O trabalho da Nítida – Fotografia e Feminismo está disponível no site 

(http://nitidafotografia.wordpress.com), na página do Facebook 
(http://facebook.com/nitidafotografia/)  e no Instagram (http://instagram.com/nitidafotografia/).  

http://nitidafotografia.wordpress.com/
http://facebook.com/nitidafotografia/
http://instagram.com/nitidafotografia/
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de diferentes cidades e idades e entre os problemas apontados por elas, o receio 

de trabalhar na rua aparecia com frequência nos relato da maioria. Aos poucos, 

entendi  que o meu trabalho sobre a transformação da paisagem urbana deveria 

ter como questão central a presença da mulher na cidade. 

 Rebecca Solnit (2016) fala como diferentes artistas mulheres levantaram 

questionamentos semelhantes a este ao longo de sua trajetória. A escritora lembra 

do ensaio de Virginia Woolf, Um Teto Todo Seu, em que Woolf fala sobre a 

necessidade das mulheres terem liberdade e independência financeira para 

conseguirem exercer sua criatividade, mas também “trata de economia, educação 

e acesso ao espaço público” (SOLNIT, p. 47). Em uma parte do texto, a autora 

inglesa desenvolve uma situação hipotética em que parte da seguinte pergunta: e 

se Shakespeare tivesse tido uma irmã dotada? “Seria possível pelo menos 

conseguir o jantar em uma taverna ou perambular pelas ruas à meia-noite?” 

(WOOLF, 2014, p. 72).  

A pergunta de Virginia Woolf aplica-se a distintas situações e a resposta 

aparece na prática quando saímos na rua para caminhar, nos relatos de outras 

mulheres sobre assédio e violência sofrida. A figura 2 traz o trabalho da artista, 

performer e feminista Laurie Anderson que em 1973 “farta dos comentários 

obscenos que os homens lhe faziam nas ruas de Manhattan, resolveu não só 

responder-lhes, desafiante, mas fotografar os seus olhares e gestos lascivos com 

a imediatez da sua máquina fotográfica. (VICENTE, 2012, p.188). 
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Figura 2: Uma das fotografias do trabalho Boys in the Court. Fonte: Laurie Anderson, 1973. 

 

Mais recentemente, outra fotógrafa que abordou este tema foi a Caroline 

Tompkins110 que realizou o trabalho Hey Baby, figura 3. Tal como Laurie 

Anderson, Caroline ao se sentir incomodada com o assédio sexual presente nas 

ruas, passou a fotografar estes homens, usando a sua câmera como forma de 

confrontação direta do machismo.  

 

 

 

 

 

Figura 3: Uma das fotografias do trabalho Hey Baby. Fonte: Caroline Tompkins, 2013. 

                                                           
110

 O trabalho da autora pode ser acessado no site http://www.carolinetompkins.com.  

http://www.carolinetompkins.com/
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Ao escolher abordar a mulher no espaço urbano em meu trabalho poético, 

comecei a pesquisar outras artistas contemporâneas que trabalham em linhas 

afins que passam por temas como a natureza, a transformação urbana ou utilizam 

métodos semelhantes aos meus como caminhar e relatar. Interesso-me pelas 

experiências da brasileira Teresa Siewerdt cujos trabalhos discutem a participação 

da natureza na cidade. Em Jardim Parasita (2014),  a artista se apropria de um 

edifício de dez andares abandonado da Rua Barão de Iguape em São Paulo e 

hospeda um jardim, em suas palavras: 

Jardim parasita é cheio de imprecisão e incerteza, o que importa é 
a liberdade de pensamento sobre como ocupar o espaço urbano. 
O projeto poderia ser denominado como sendo o de um 
equipamento coletivo destinado à fantasia (SIEWERDT, 2014) 

 

Outra artista que se tornou referência essencial para este projeto foi a 

brasileira Maria Helena Bernardes. No trabalho Vaga Em campo de Rejeito, ela 

traz o relato de uma experiência artística compartilhada e construída com um 

grupo de moradores da cidade de Arroio dos Ratos, no Rio Grande do Sul. Juntos 

eles buscam identificar e refletir sobre uma vaga e reproduzi-la na área de um 

antigo depósito de carvão.  

Em Vaga em campo de rejeito, a ocorrência simultânea de 
situações antagônicas nos revela que, através da ligação entre 
partes em que não há consenso, podemos alcançar uma liberdade 
de pensamento baseado na mobilidade da experiência. Condição 
esta que pode nos levar para além do nosso conhecimento e de 
nossas tentativas e expectativas individuais. Não se trata, 
entretanto, de defender qualquer necessidade, ou vontade, de 
atacar a objetividade, o encadeamento lógico de idéias, mas 
apostar na possibilidade de desdobramentos de novas 
potencialidades intelectuais. (SEVERO, 2003, p. 87) 

 

Destaco como outra referência importante para o meu projeto a artista 

francesa Sophie Calle. Durante a sua trajetória, Calle desenvolveu trabalhos em 

que a fotografia e escrita se complementam e constroem um novo sentido, como 

na obra True Stories (1994), na qual Calle reúne uma série de relatos pessoais em 

texto e imagens. A artista joga com estas duas linguagens na busca de construir 

uma outra narrativa, como explica a autora Anna Teresa Fabris:  
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Numa primeira abordagem, suas narrativas podem confundir o 
leitor/espectador, em virtude do tom adotado na escrita – objetivo, 
sem qualquer arroubo literário –, e da presença abundante de 
fotografias, às quais é conferido o papel de garantir a veracidade 
do relato. A falta de cuidado estético na composição da imagem, 
que caracteriza a “maneira” Calle de fotografar, pode ser tomada, 
a princípio, como um índice de veracidade, por remeter à ideia de 
tomadas furtivas ou feitas no calor da hora. (FABRIS, 2009, p. 79) 

  

Por fim, destaco a fotógrafa Vivian Maier111. Em função da sua descoberta 

ser recente, existe pouco material biográfico disponível sobre ela. Maier dedicou a 

sua vida a registrar o cotidiano sem mostrando para ninguém, após a sua morte, 

ela foi descoberta e se tornou o símbolo para muitas fotógrafas mulheres. As suas 

fotografias demonstram o caminhar como parte importante, pois além de ser 

alguém que fotografava o seu cotidiano, Maier busca entender os temas através 

da imagem.  

Costumava tirar fotos minhas, autorretratos, porque queria saber 
se conseguiria ver quem eu era. Pensei que pudesse ter uma ideia 
da mulher por trás da câmera. Mas quanto mais eu olhava para 
esses autorretratos, mais eles pareciam me encarar de volta. 
Depois de algum tempo, pensei: agora somos duas a nos fazer a 
mesma pergunta. (Vivian Maier)112 

 

As artistas já citadas utilizaram do caminhar para construir os seus projetos. 

No entanto, na teoria disponível sobre o caminhar, a errância ou a deriva – 

diferentes termos usados pelos pesquisadores –, quantas artistas mulheres são 

citadas e conhecidas por essa prática?  “Por toda a história do caminhar que 

venho esboçando, as personagens principais – sejam filósofos peripatéticos, 

flanadores ou montanhistas – foram homens, e chegou a hora de investigar por 

que as mulheres não saíam também para caminhar.” (SOLNIT, 2016 p. 387).  

No livro Elogio aos Errantes, a autora Paola Berestein Jacques fala que "a 

figura tradicional do flâneus geralmente é masculina, as mulheres que habitam as 

ruas, mulheres de rua, sempre foram mal vistas.” (JACQUES, 2012, p. 315). 

                                                           
111

 O trabalho da fotógrafa Vivian Maier pode ser acessado em seu site: 
http://www.vivianmaier.com/about-vivian-maier/ 
112

 Esta fala de Vivian Maier está disponível em um reportagem da revista Zum e pode ser 
acessado aqui: https://revistazum.com.br/colunistas/o-enigma-vivian-maier/ 
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Entretanto, pesquisadoras feministas, em busca de um processo de resgate e 

constituição de uma história esquecida e apagada apontam exemplos de mulheres 

errantes passando a trabalhar com a figura da flâunese como explica a autora Ana 

Panero Gómez: 

Como se apontava anteriormente, durante várias décadas se tem 
retratado o flâneur como um arquétipo exclusivamente masculino. 
Ao mesmo tempo, a visão do mundo feminino costumava se 
reduzir a uma dicotomia extrema, a de ser dona de casa (o anjo do 
lar) ou ser uma prostituta, de modo que as trabalhadoras urbanas 
do século XIX tem sido apresentadas em muitos casos como 
pessoas passivas, exploradas e desinteressadas em qualquer 
atividade política e econômica. (GÓMEZ, 2013, p.55. Tradução 
própria) 

 

A vontade de ocupar as ruas sempre existiu. Hoje sabe-se de casos de 

artistas que, como conta Gómez (2013) se vestiam como homens para acessar 

locais proibidos às mulheres   como a pintura Rosa Bonheur (1822-1899) que se 

fazia passar por homem para ter acesso a lugares como hipódromos e 

matadouros e desenvolver a sua pintura ou da história de Agnódice, uma 

ateniense que se acredita que viveu no século IV a.C. e usava roupas masculinas 

para estudar medicina. Casos como estes têm sido resgatados com maior 

frequência, porém sabe-se também que muitas artistas abriram mão por receios e 

imposições sociais.  A poeta americana Sylvia Plath registrou em seus diários 

esse incômodo em não ter o livre acesso devido aos perigos externos, por ser 

mulher, a liberdade almejado para conseguir conhecer novos ambientes, 

mergulhar em outras histórias e criar a sua própria obra: “quero ser capaz de 

dormir em campo aberto, ir para o oeste, caminhar livremente à noite. (Sylvia Plath 

apud Solnit, 2016 p. 388)  

Falar sobre a ocupação do espaço urbano por mulheres me levou ao 

encontro de autoras feministas que abordam o assunto a partir de relações entre 

público/privado, casa/lar; ressaltando a importância da politização da esfera 

pessoal.  Neste sentido, Susan Moller Okin é uma das pensadoras que critica a 

separação entre pessoal e político. Okin comenta que a figura social da mulher 

sempre foi ideologicamente ligada ao “lar”, e que, mesmo na primeira e segunda 
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ondas do feminismo, defendia-se um duplo papel da mulher. O surgimento do 

feminismo radical, o vínculo entre mulher/lar passa a ser questionado.  

As feministas firmam que a distinção liberal existente entre publico 
e doméstico é ideológica no sentido de que apresenta a sociedade 
a partir de uma perspectiva masculina tradicional baseada em 
pressupostos sobre distintas naturezas e diferentes papéis 
naturais de homens e mulheres, e de que, como concebida 
atualmente, não pode servir como um conceito central a uma 
teoria politica que irá, pela primeira vez, incluir todas nós (OKIN, 
2008, p. 315). 

 

Depois de inúmeras saídas para desenvolver o projeto sobre as 

transformações urbanas na zona sul de Porto Alegre e retornando em muitos 

casos sem nenhuma imagem, comecei a entender que a impossibilidade de 

fotografar era um dos temas do meu trabalho e que acompanhava também a 

minha trajetória como artista e fotógrafa documental quando eu ansiava por 

circular livremente nas ruas das cidade, porém não conseguia. Ao levantar a 

questão para algumas pessoas, as soluções apareciam através de uma ação 

pessoal de me ausentar ou não ir sozinha e não de uma solução externa que 

garantisse a minha liberdade e de outras mulheres tal como Solnit (2016) traz em 

um ensaio sobre o tema:  

Aconselharam-me a ficar em casa à noite, a tomar táxis, a comprar 
um carro, a andar em grupo, a arranjar um homem para me 
acompanhar: todas as versões contemporâneas das paredes 
gregas e dos véus assírios, e todas a asseverar que era minha 
responsabilidade controlar meu comportamento e dos homens, e 
não da sociedade garantir minha liberdade. Percebi que muitas 
mulheres foram tão efetivamente condicionadas pela sociedade a 
saber qual é seu lugar que escolheram vidas mais conservadoras 
e gregárias sem se darem conta do porquê. Até mesmo a vontade 
de caminhar sozinha nelas foi eliminada, mas não em mim 
(SOLNIT, 2016, p. 400). 

Partindo dessa a necessidade de aprofundar o tema e de trazer o debate de 

uma cidade pensada também para as mulheres, a série fotográfica Até Onde Ela 

Vai: Um Inventário Poético da Zona Sul de Porto Alegre  se trata disso. As 

fotografias apresentadas na série mostram lugares em que eu precisava avançar, 

porém nem sempre conseguia. Nas imagens vemos ruas e avenidas que 
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transmitem uma sensação de insegurança, mesmo durante o dia. Em alguns 

relatos escritos em um caderno de bolso, o medo é uma sensação que surge 

antes deste recorte. E, deste receio, surgiu a reflexão sobre a experiência da 

mulher como transeunte: 

Nós não podemos entender as esferas “públicas” – o estado do 
mundo do trabalho ou do mercado – sem levar em conta o fato de 
que foram construídas sob a afirmação da superioridade e da 
dominação masculinas e de que elas pressupõem a 
responsabilidade feminina pela esfera doméstica. (OKIN, 2008, p. 
320) 

 

 Okin (2008) fala sobre os espaços públicos pensando no mercado de 

trabalho, no ambiente político e, consequentemente, também na rua. A cidade foi 

construída e pensada por e para homens, em uma concepção desenvolvimentista 

que afeta, ainda hoje, a arquitetura e o urbanismo estabelecidos antes do advento 

da crítica feminista. A ideia de uma cidade produzida para e por todos os gêneros 

que a habitam pode ser investigada com a contribuição de Okin (2018) e de outras 

autoras feministas, ampliando o debate sobre a necessidade de uma cidade 

igualitária para todos.  

METODOLOGIA 

A pesquisa está sendo construída em duas instâncias: prática e teórica. A 

teoria se desenvolve através do levantamento bibliográfico, fichamento e tradução 

de autoras mulheres que abordem a questão da caminhada, feminismo e cidade 

como as citadas neste texto Rebecca Solnit e Susan Okin. Faço também uma 

pesquisa de referências históricas e contemporâneas de artistas mulheres que 

trabalhem temas relacionados ao meu projeto como cidade, transformação 

urbana, corpo e gênero.  

A parte prática do projeto ocorre através de caminhadas frequentes pela 

zona sul de Porto Alegre para fotografar e escrever ou apenas observar. A 

caminhada entra como uma parte essencial, pois ela me proporcionou a 

possibilidade de refletir sobre o urbano, entender a minha relação com a ocupação 
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do espaço público e construir uma narrativa imagética e textual que parte do 

pessoal e transborda para o político.  

As narrativas urbanas resultantes dessas experiências realizadas 
pelos errantes, sua forma de transmissão e compartilhamento, 
podem operar como potente desestabilizador de algumas das 
partilhas hegemônicas do sensível e, sobretudo, das atuais 
configurações anestesiadas dos desejos. (JACQUES, 2012, p. 11)  

  

Fotografar e escrever entram como forma de tomar notas, afinal, esta forma 

de expressão artística funcionou desde o princípio do meu contato com ela como 

um meio de capturar o que despertava atenção do meu olhar e compartilhar com o 

mundo. Sabe-se que a fotografia tem uma relação histórica com o caminhante, 

como Sontag (2004) explica, ela se tornou uma extensão do olho do flâneur.   

De fato, a fotografia alcançou pela primeira vez o merecido 
reconhecido como uma extensão do olho do flâneur de classe 
média, cuja sensibilidade foi mapeada tão acuradamente por 
Baudalaire. O fotografo é uma versão armada do solitário 
caminhante que perscruta, persegue, percorre o inferno urbano, o 
errante voyeurístico que descobre a cidade como uma paisagem 
de extremos voluptuosos. (SONTAG, p.70, 2004) 

 

O saber científico percorre lado a lado com a prática artística, os dois 

ocupam posições essenciais neste projeto e fortalecem um ao outro. A 

caminhada, a fotografia e a escrita são vistas como os principais métodos de 

trabalho da pesquisa e sempre estão vinculadas de formas distintas e 

experimentais. Escrevo a partir das imagens unindo a lembrança e as sensações 

que elas despertavam, embora, em muitos casos só escrevi ou caminhei e essas 

ações se tornaram essenciais para o trabalho. A seleção fotográfica foi feita 

através da discussão e auxilio de outras fotógrafas mulheres que viram nas quatro 

imagens que são apresentadas abaixo a representação do medo de avançar. 

 

NO MEIO DO CAMINHO HAVIAM MAIS DO QUE MUROS  

Ao longo deste artigo, busquei trazer uma visão do processo de construção 

do trabalho Até Onde Ela Vai: Um Inventário Poético da Zona Sul de Porto Alegre.  
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Conforme já citado, ele está em construção e faz parte de um grande projeto que 

será continuado nos próximos dois anos.  

A série fotográfica é o resultados de um recorte e foi apresentada na 

exposição coletiva “Nítida – qual o nosso lugar agora, se não é o mesmo de 

antes?”, ao lado das colegas que ficou aberta de março a maio de 2018 na Casa 

Baka em Porto Alegre. Os escritos apresentados aqui foram retirados de textos 

feitos durante ou depois das caminhadas. Trago abaixo um recorte do texto de 

apresentação escrito pela pesquisadora Raquel Moliterno sobre o trabalho e a 

exposição: 

Na invisibilidade que buscamos ao caminhar sozinhas por espaços 
ermos. Essa que nos dá a falsa sensação de estarmos mais 
seguras. A falsa sensação de que invisíveis podemos existir e agir. 
Mas que na verdade nos transforma em vestígios, em fantasmas, 
em espaços vazios. Em ausência. Invisíveis são as mulheres que 
ousam olhar. A si mesmas. Aos outros. O mundo. Olhar é um ato 
de poder. Um que não nos pertence. Às que ousam deixar de ser 
objeto e passar à ação, resta a invisibilidade do não 
reconhecimento, da minoria, do não acesso ao espaço de criar 
imagens e recriar o mundo através delas. (Moliterno, 2018). 

 

ATÉ ONDE ELA VAI: UM INVENTÁRIO POÉTICO DA ZONA SUL DE PORTO 

ALEGRE 

“A cidade tem me causado medo, fico mais em casa em função disso, 

entretanto desejo mudança.” 

“De alguma forma as coisas estão interligadas. O medo faz as pessoas 

procurarem lugares em que ele se anulem ou quase isso. Condomínios 

representam segurança e tranquilidade, são pequenas cidades dentro de cidades.” 

“Eu queria sentar e escrever na calçada, mas tenho medo.” 

Até um tempo atrás, acreditava que era refém do próprio medo, mas percebi que 

toda uma sociedade foi pensada para nos aprisionar. 

Uma mulher na rua assusta 

Quantas caminhadas eu interrompi? 
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Estamos seguras dentro dos muros? Será? 

 

Figura 4: Série Fotográfica “Até Onde ela Vai”, 2016 e 2017. Fonte: Desirée Ferreira 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa traz um tema recorrente em diferentes áreas do conhecimento: 

o caminhar, a errância e a deriva, porém a diferença deste projeto está em uma 

abordagem através de uma perspectiva de gênero e do feminismo. Falar sobre a 

mulher no espaço urbano é importante, pois são situações que vivenciamos no 

cotidiano e em muitos não percebemos, pois estamos acostumadas a um espaço 

urbano violento proveniente de um pensamento e a construção feita por e para 

homens. 

Atualmente a cidade é centro principal de atuação de artistas mulheres que 

buscam ocupar espaços como forma de resistência. O projeto Até Onde Ela Vai: 

Um Inventário Poético da Zona Sul de Porto Alegre está em desenvolvimento, 
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tenho consciência da importância de mergulhar em temas como a ideia da 

flâuneuse apenas citada ao longo do texto e também busca pesquisadores, 

artistas e escritoras que trabalham a caminhada e a mulher no espaço urbano. 

Diante disso, apresenta-lo em distintas situações na tentativa de debater e 

conversar com outras pessoas sobre este tema tão urgente de ser abordado.  
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ÁREA TEMÁTICA: 

( ) 1.Morfologia Urbana ( ) 2.Cartografia Urbana ( ) 3.Teoria Urbana (x) 4.Mulher e 

cidade 

RESUMO: 

 

O trabalho proposto tem como objetivo ilustrar na configuração do espaço urbano 

o protagonismo da mulher negra em um evento cultural que acontece na rua, 

através de uma análise da Feira das Yabás, realizada todo segundo domingo de 

cada mês na Praça Paulo da Portela no bairro de Madureira, zona norte do Rio de 

Janeiro e todo imaginário e representatividade ao lugar de fala que se configura 

neste cenário urbano para a mulher. Tendo em vista no plano de fundo o contexto 

histórico social do bairro que concebeu a essas mulheres o respeito e a 

participação massiva nas principais atividades sociais, econômicas e culturais.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Espaço urbano; Protagonismo; Mulher; Feira das Yabas; 

Representatividade. 
 

ABSTRACT: 
The purpose of this article is to illustrate the role of black women in a cultural event 
that takes place on the street through an analysis of the Yabás Market, held every 
second Sunday of each month in square Paulo da Portela in the neighborhood of 
Madureira, north zone of Rio de Janeiro and all imaginary and representative to the 
place of speech that is configured in this urban scenario for woman. Considering in 
the background the social historical context of the neighborhood that conceived 
these women the respect and massive participation in the main social, economic 
and cultural activities.  
 
 

KEYWORDS: Urban Space, Protagonism, Woman, Yabas Market, representativeness 
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INTRODUÇÃO 

 Para compreensão da mulher na sociedade atual devemos percorrer desde 

a antiguidade para conhecer sua história, entendendo a formação desde sua 

identidade, de seus grupos sociais, e principalmente seu posicionamento no 

contexto familiar, é do seu recinto que conseguimos ter a percepção de como a 

mulher está posicionada na sociedade. Uma das formas dessa compreensão é 

entender desde uma perspectiva interna, do lar para o exterior. Visualizando as 

relações afetivas existentes dentro desses lugares de convivência é possível 

perceber como estas mulheres estão posicionadas socialmente e 

hierarquicamente, nas suas mais diversas relações sociais, e a parrtir de quais 

contextos essa mulher consegue está inserida e ser respeitada a partir do seu 

gênero feminino.  

 O trabalho proposto tem como objetivo ilustrar na configuração do espaço 

urbano o protagonismo da mulher negra em um evento cultural que acontece na 

rua, através de uma análise da Feira das Yabás, realizada todo segundo domingo 

de cada mês na Praça Paulo da Portela no bairro de Madureira, zona norte do Rio 

de Janeiro.  

 Bairro este que tem seu nome em referência ao boiadeiro e arrendatário da 

fazenda Campinho: Lourenço Madureira. No século XIX, a região rural, se 

encontrava tal fazenda que estava situada na Freguesia do Irajá que compreendia 

boa parte das terras do sertão carioca, na antiga sesmaria, que era ocupada por 

várias fazendas, a maior delas eram produtoras de cana de açúcar, com 

destinação a produção de aguardente e cana de açúcar, cujo proprietário era o 

capitão Francisco Ignácio, após sua morte em 1851 houve uma disputa judicial 

para decisão de quem ficaria com a terra, a viúva, Rosa Maria dos Santos ou 

Lourenço Madureira, no qual o segundo saiu vitorioso. Após a briga na justiça, 

aconteceu o loteamento da fazenda, gerando assim futuramente o bairro de 

Madureira.  

 Neste contexto histórico é possível enxergar a inerência das marcas de 

uma sociedade patriarcal, apesar da viúva, Rosa Maria, ser descendente direta 
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para apropriação das terras, não foi à mesma que as herdou, ser mulher nesta 

sociedade já era difícil, e se pautarmos e pela tom que o regime escravagista 

condenou é subalternizar ao ponto de não ser nomeada nem como mulher e sim 

objeto. O papel assumindo se resumia aos afazeres domésticos restritos ao lar: 

Cozinhar, lavar, passar e cuidar dos filhos. Estender para além dessas paredes e 

presenciar o corpo feminino na sociedade eram impensáveis.  Atualmente 

ainda é complexo em se falar dessa presença feminina no contexto urbano: O "ir e 

vir” - o assédio e as relações desiguais que tendem a enfrentar, o que é 

incomparável como no início do século, mas há ainda muito que conquistar, 

principalmente quando se fala de mulheres negras e subúrbio, no curso histórico 

que as subalternizaram durante a escravização racial e que até os dias atuais há 

resquícios do período, como citados no parágrafo anterior ainda estão na base da 

pirâmide social, possuir um recorte geográfico que resgata a memória e a 

importância dessas mulheres trazendo visibilidade, trabalho e toda importância 

cultural de matriz africana é fazer com que toda essa estrutura social se 

movimente como Davis (2017), já mencionava: "Quando a mulher negra se 

movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela, porque tudo é 

desestabilizado a partir da base da pirâmide social onde se encontram as 

mulheres negras, muda-se a base do capitalismo". 

 Analisar a Feira das Yabás, iabá (ou yabá), que é de origem nagô113, e 

neste ano de dois mil e dezoito completou dez anos é mostrar a importância da 

presença da mulher negra na sociedade. Em um evento cultural com culinárias e 

artesanatos típicos, no qual o protagonismo e a reverência vêm desde o nome, 

resgata a memória imponente que a mesma possui em uma sociedade africana 

tradicional e a cultura afrodiaspórica.  

  

                                                           
113

 Dicionário Yorubá Português. Disponível em: < https://www.blackpagesbrazil.com.br/?p=3623> 

Acesso em: 15 set.2018.  
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METODOLOGIA 

 O presente artigo é o resultado da dissertação em andamento que trata do 

território urbano de Madureira, o correlacionando com Patrimônio Cultural Material 

e Imaterial encontrados no bairro. Visto que a Feira das Yabás está sob o decreto 

lei 7.929/18114 que a ampara como Patrimônio histórico e cultural do Estado do Rio 

de Janeiro.  

 Através do recorte espacial e social para desenvolvimento desta pesquisa.  

Analisa-se a presença das mulheres nesse cenário urbano com apoio de 

pesquisas documentais e revisões bibliográficas busca-se a compreensão da 

figura feminina no espaço urbano- social de um evento idealizado para contemplar 

essa ancestralidade matriarcal na rua.  

PROTAGONISMO FEMININO: UMA HERANÇA ANCESTRAL 

 Antes de entendermos conceitualmente o espaço geográfico-social 

estudado é necessário contextualizá-los com os agentes sociais provedores e 

realizadores. Temos que atravessar as fronteiras e entender que a essência e a 

memória resguardada são de algo que aconteceu a milhares de anos atrás.  

 Enquanto a posição geográfica europeia, uma temperatura fria, na qual os 

homens precisavam se organizar em clãs para garantir o sustento da família, as 

mulheres se encarregavam do preparo destes alimentos; estes homens olhavam 

para suas companheiras e enxergavam as mesmas apenas com o único intuito: a 

procriação, o cuidado do lar e dos filhos. Surge o estigma da sociedade patriarcal, 

na qual é do homem o provento e a sobrevivência de toda espécie, ele se enxerga 

e assume o papel de idealizador vital através da força bruta concepcionada 

através da caça.  

A influência de Sílvio Romero, segundo uma observação de Antônio 

Paim, é passível de apreensão pelas referências bibliográficas efetuadas 

por Oliveira Vianna, uma vez que sua proposta de trabalho foi totalmente 

cumprida por este último autor. Usando as mesmas perspectivas teóricas 

                                                           
114  A presente proposição visa resguardar uma das mais antigas feiras que ocorrem no bairro de 

Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro, a Feira das Yabás. Este evento ocorre a cada segundo domingo do 

mês o bairro de Oswaldo Cruz, contíguo a Madureira e recebe um grande público, sedento pela 

boa mesa e boa música. O ponto de encontro que não faz distinção entre os vindos da zona norte 

ou da zona sul, é o recanto das Yabás, ou Tias, que oferecem ali as comidas tipicamente 

brasileiras, com um toque africano. Disponível em: < 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1519.nsf/1061f759d97a6b24832566ec0018d832/9dcb59a29b1

d94c2832581d7004b2dda?OpenDocument > Acesso em: 15 set. 2018.  
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da escola de Le Play, Oliveira Vianna analisa os clãs patriarcais como 

sendo constituídos por uma família estendida (incluindo parentes 

consangüíneos, por afinidade civil, religiosa e por adoção) chefiada por 

um patriarca – um grande proprietário de terras – circundado por uma 

massa de aparentados, e/ ou de outros dependentes sem laços de 

parentesco. Essa população é composta por pequenos proprietários e 

camponeses, com seus familiares, que encontram proteção no clã, 

formando com ele uma comunidade de sentimentos. Essas localidades 

são basicamente, ilhas autônomas de prosperidade que tudo fabricam, 

atraindo os despossuídos em busca de apoio político e de recursos. 

(AGUIAR, Neuma. Sociedade, patriarcado e patrimonialismo. p.307) 

 Em consonância temporal, na África, as populações se organizavam em 

sociedades, nas quais o topo da ordem social era correspondente à mulher, e 

novamente se fizermos analogia ao clima europeu, a temperatura totalmente 

oposta permitia que as mulheres participassem ativamente da produção e da 

colheita na agricultura.  

Até o advento do Islã e do cristianismo na África, a maioria das 

sociedades africanas era matricêntrica, a saber, matrilineares e 

matrifocais, embora num contexto de hegemonia masculina no campo 

militar e político. Essa força do universo feminino é um indício de quanto 

a posição da mulher era elevada, a ubiquidade da figura da rainha-mãe 

implicou, desde o período egípcio-faraônico até o início da colonização 

na metade do século XIX, uma partilha efetiva do poder político. Com 

efeito, o monarcas poderia ser designado por linhagem uterina, nunca por 

sua paternidade. (BONFIM, Ana Maria da Silva. A identidade contraditória 

da mulher negra brasileira: bases históricas. In: NASCIMENTO, Elisa 

Larkin. Afrocentricidade: uma abordagem epistemológica inovadora. São 

Paulo: Selo Negro, 2009. (Sankofa: matrizes africanas da cultura 

brasileira;4). 

 A tradicional linhagem matrilinear refletia na sociedade africana tradicional 

pré-islâmica e pré-cristã uma posição social de destaque a mulher, eram 

respeitadas e até reverenciadas, são tradições que nunca se apagaram e a 

ascensão ao poder que por muitas vezes muitas delas chegaram a combater 

frente dos exércitos, presidir cultos e até participar de caças, como afirma. Silva, 

1992  

A mulher chegou a monopolizar as políticas na condição de rainha- mãe 

soberana. Mesmo perante as perturbações enfrentadas pelos egípcios, 

como consequência das invasões que suscitaram sua coalizão com a 

Núbia e a mudança de residência dos reis para Méroe, a tradição 

matrilinear dos povos africanos não somente se manteve como se 

reforçou. (BONFIM, Ana Maria da Silva. A identidade contraditória da 

mulher negra brasileira: bases históricas. In: NASCIMENTO, Elisa Larkin. 
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Afrocentricidade: uma abordagem epistemológica inovadora. São Paulo: 

Selo Negro, 2009. Sankofa: matrizes africanas da cultura brasileira;4). 

Sem grandes aprofundamentos na história geo-politica Africana, apenas para 

pautarmos que nem sempre a mulher negra esteve sobre uma perspectiva 

subalterna em classe social por gênero e raça, e numa história completa de 

protagonismo perante a sociedade, há a degradação brutal da posição da mulher 

africana que acometido com tráfico negreiro, e toda uma perspectiva de maneira 

radical é mudada, a partir de sujeito principal passa a ser objetificador, através de 

uma suposta inferioridade que é pautada através de gênero e raça  na travessia 

do atlântico, era o inicio do processo da mulher coisificada, em que Helena 

Bocayuva cita em Erotismo à brasileira, estavam sujeitas reprodução a satisfação 

exótica e sedutora através das transgressões sexuais.  

 E como se adequar a tudo isso? Se ajustar a uma ordem imposta por medo 

da morte era um conflituoso dilema para quem era respeitada e ocupava lugar 

tradicional civilizatório e de repente é violado para se encaixar na subordinação da 

mulher enfrentada agora pela mulher negra em condição de escrava.  

 Entretanto todo poderio feminino e reverência ainda surtia nas suas mais 

formas de tentativas de resistências, e o exercício de suas práticas culturais é uma 

das mais variadas formas da não tentativa da dominação por parte do colonizador: 

danças, músicas, modos de vestir falar, práticas religiosas que rapidamente foram 

subjulgadas e inferiorizadas pelo mesmo, que pouco entendia toda a memória e 

afetuosidade que havia em cada prática na tentativa de não apagamento de uma 

história. 

  Através de toda opressão existente de um corpo dominado, visto erotizado 

e subjugado na condição de mulher-objeto, mulher-labor, dentro de uma estrutura 

de dominação fortemente opressora física e mental como reconstruir as mulheres 

protagonistas em vista da herança ancestral matriarcal?  

 

NA RUA OU NO LAR, É LUGAR DA MULHER ESTAR 

 No capítulo introdutório comentamos a respeito do contexto histórico acerca 

da Freguesia de Irajá, hoje o bairro de Madureira que está atrelado a 

conceitualização da categoria de subúrbio. No Rio de Janeiro, a partir da Reforma 

Pereira Passos em 1906, foi iniciado um processo de distinção entre os bairros 

“modernos” e “civilizados” e os considerados “atrasados” e “populares”. Essa 

classificação criou no ideário carioca uma noção própria de subúrbio, entendida 

como local de moradia das camadas menos abastadas, com gosto popular. Tal 

definição suplantou o sentido clássico da palavra que na etimologia romana, 
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suburbiu, designava as cercanias de cidade que possuíam relações intensas com 

a cidade por sua produção agrícola e serviam como local de vilegiatura e retiro 

daqueles que podiam ficar recolhidos dos conflitos e condições insalubres da 

cidade, Fernandes (2011). 

 No subúrbio do Rio de Janeiro, ao longo da Estrada da Portela, todo 

segundo domingo do mês as barracas brancas e azuis e as 16 matriarcas 

presentes115 com suas indumentárias nos remete ao que, Genius Loci, dizia ser o 

Espírito do Lugar: é perceber no ambiente toda energia e a vitalidade que o 

agente social traz ao lugar, a vontade de estar juntos, de compartilhar o momento 

de festa e encontros. O cantor e compositor Arlindo Cruz retrata essa 

vivência através da música "O meu lugar", onde é o retrato como os moradores 

vivenciam o lugar, suas experiências, as relações sociais e espaciais existente do 

bairro com as pessoas. 

“O meu lugar,/é caminho de Ogum e Iansã,/lá tem samba até 

de manhã,/ uma ginga em cada andar./O meu lugar,/é 

cercado de luta e suor,/esperança num mundo melhor,/e 

cerveja pra comemorar./O meu lugar,/tem seus mitos e seres 

de luz,/é bem perto de Oswaldo Cruz,/Cascadura, Vaz Lobo, 

Irajá./O meu lugar,/é sorriso é paz e prazer,/o seu nome é 

doce dizer,/Madureira, lá, laiá./[...]/Ah que lugar,/a saudade 

me faz relembrar,/os amores que eu tive por lá,/é difícil 

esquecer./Doce lugar,/que é eterno no meu coração,/e aos 

poetas traz inspiração,/pra cantar e escrever./Ah meu 

lugar,/quem não viu a Tia Eulália dançar,/Vó Maria o terreiro 

benzer,/e ainda tem jongo à luz do luar./Ah meu lugar,/tem 

mil coisas pra gente 

  

 É o sentimento de ser, estar e pertencer. Neste cenário cultural, a Feira das 

Yabás age como um território popular de variadas formas de comunicação e 

consumo (gastronomia, crenças religiosas, música, dança, vestuário e lazer). Os 

pratos típicos da culinária afro carioca, além de roupas e artesanatos, são 

vendidos em barracas patrocinadas pela iniciativa privada e com o apoio de 

órgãos públicos. Mas, quem não pode pagar pela comida e bebida, não deixa de 

vivenciar o mesmo ambiente e proposta do evento, é a grande celebração do 

                                                           
115

 Pastoras são as matriarcas das escolas de samba e grupos de jongo que conduzem as alas, “puxam” os 
sambas nos eventos e realizam shows Disponível em < http://ziriguidum.net.br/pastora-e-matriarca-da-
portela-tia-surica-critica-postura-de-noca-no-episodio-da-final-de-samba/ Aesso em: 27 set. 2018.  
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tradicional almoço de domingo para além da extensão dos quintais das casas, é 

quando a rua vira casa, Santos (1980).   

 A Feira foi de idealização de Marquinhos Oswaldo Cruz em 2008, com a 

intenção de reproduzir os almoços de quintais, bem comuns nos repertórios de 

Madureira tradicionalmente pelas Escolas de Samba encontradas no bairro, uma 

herança cultural de música, gastronomia presente nas casas do subúrbio carioca.  

 A rua, substituída pela casa ou por algum salão, ocupa o local da festa. Ao 

fazer uma reflexão do conceito de Simmel (2006) sobre a sociabilidade, enquanto 

“forma lúdica de sociação. Muitas iabás, a exemplo de Selma Candeia, referem-se 

à Feira como “um grande quintal a céu aberto” – o local aconchegante da casa, 

que recebe os amigos para compartilhar emoções, comidas, ritmos e crenças. Tal 

pensamento de Durkheim, expressa estes vários significados e experiências que a 

Feira das Yabás proporciona – a exaltação da rua enquanto território da festa, 

lugar de memória cultural, identidade de uma cultura - seja pela gastronomia, pela 

herança musical e pelas tradições reinventadas do passado.116 

 São esses festejos que estendem o quintal para a rua, a exaltação dos 

sentidos e todos imaginários que há num delimitado território espacial imaginário e 

sem fronteiras, onde quem participa não é um mero espectador e passa a ser 

parte figurada de toda as relações sociáveis envolvidas que há na rua durante a 

Feira. 

 

Na festa, por causa dela, o indivíduo “vive o tempo das emoções intensas e da 

metamorfose de seu ser.” É tal o poder revigorante da festa, que é justo dizer 

que vivemos “na recordação de uma festa e na expectativa de outra.” Vale dizer 

que a festa é o ‘reino do sagrado’, pois opõe ao mundo individualizado e 

individualizador da rotina, do trabalho e das preocupações materiais e utilitárias, 

“uma explosão intermitente”, “um frenesi exaltante” evidenciado no ‘corpo 

poderoso da efervescência comum.” (Durkheim, 1985:301) 

 

 Analisar a Feira das Yabás é resgatar muito além desses imaginários 

sociais pré-idealizados da ambiência de uma feira, Yaba refere-se à língua 

iorubana, dialeto africano que, traduzidas, significam “rainha”, “mãe”, “senhora 

idosa”, “acolhimento”, “aquela que alimenta seus filhos”.117 

                                                           
116 De la Torre, Adelaide. Comunicação e Cultura: Feira das Yabas. 2012 

117
 Dicionário Yorubá Português. Disponível em: < https://www.blackpagesbrazil.com.br/?p=3623> 

Acesso em: 15 set.2018.  
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O LUGAR QUE FALA: FEIRA DAS YABAS 

O subúrbio é marcado pelos tradicionais quintais, onde a família e amigos 

se reúnem com comidas, bebidas e falando tradicionalmente de um bairro que é 

berço do samba, não pode faltar música. Conforme contextualizado, Madureira é 

um bairro onde com o fim da escravidão os primeiros habitantes eram de ex-

escravos e seus descendentes, originalmente do Congo e Angola. Segundo Faria 

(2008) apud Martins (2012).  

Originalmente os habitantes de Oswaldo Cruz eram do Congo e 

de Angola que, com seus hábitos e costumes, preparavam terreno para 

manifestações culturais como o samba. Os negros trouxeram sua dança, 

canto e religião e sua forma de enfrentar as dificuldades através da arte. 

Foram estes negros, vindos de outras partes do Brasil, sobretudo de 

Minas Gerais e do antigo Estado do Rio de Janeiro, que plantaram a 

semente da batucada nas festas da região.  

Um território que começa a ser demarcado com manifestações culturais que 

resgatam a herança africana, que no princípio não era o samba e sim, o jongo e 

caxambu. E a partir da década de 1910 com o avanço da industrialização e das 

reformas no centro da capital, começam a chegar pessoas da classe média como 

foi o caso de Paulo Benjamin de Oliveira, de dona Esther Maria Rodrigues e de 

Napoleão José do Nascimento, pai de Natal da Portela, que segundo Farias 

(2008), estas famílias formariam o núcleo que deu origem a Portela. 

Desde o início o bairro de Madureira a mulher possui uma forte presença na 

construção histórico social do bairro, como a Dona Ester Maria de Jesus 118,  

casada com Euzébio Rosas chegou a Oswaldo Cruz (bairro vizinho de Madureira) 

em 1921 e com ele formou casal de porta-estandarte no bloco carnavalesco 

“Cordão Estrela Solitária”, um desentendimento no cordão fez com que os dois se 

transferissem para Rua Joaquim Teixeira. Lá fundaram o bloco Quem Fala de Nós 

Come Mosca.  

                                                           
118

 Para uns, Esther Maria de Jesus; para outros, Esther Maria Rodrigues. Não importa, o que 

entrou para a história da Portela, e do bairro de Oswaldo Cruz, foi simplesmente a alcunha "Dona 
Esther". Nascida em 14 de fevereiro de 1896, Dona Esther nunca integrou diretamente a Portela, 
mas sua presença foi fundamental para que a escola surgisse e trilhasse seu vitorioso caminho. 
Disponível em < http://portelaweb.org/memoria/panteao-de-bambas/dona-esther > Acesso em > 24 
set. 18 

 

http://portelaweb.org/memoria/panteao-de-bambas/dona-esther
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É quando retomamos ao capítulo introdutório deste artigo, no qual aborda-

se a necessidade de entendermos a mulher a partir da perspectiva do lar para 

assim entendermos a sua presença na sociedade. Dona Ester e seu quintal se 

tornaram figuras marcantes na história do bairro, com o costume de festas e 

almoços em sua casa que duravam dias. Nos encontros, com presenças ilustres 

de sambista, compositores, passistas que ensaiavam os sambas, compositores, 

discutiam os desfiles.  

Estas festas tornaram-se o centro da vida social do bairro, já que D. Ester 

fazia questão de reunir sambistas renomados do Estácio, da Serrinha e da 

Mangueira, a exemplo de Donga, Pixinguinha, Roberto Silva e Candeia. Na 

descrição de NOBRE (2012), “a casa de Dona Ester era uma espécie da casa de 

Tia Ciata da Praça Onze onde o samba corria solto nos fundos, em Madureira.” 

Era uma mulher altiva, branca com cabelos longos e negros, respeitada como 

porta-bandeira do bloco criado por ela. O inusitado à época era como uma mulher 

branca, casada com um negro popular, morando no subúrbio, bonita e sagaz 

impunha tanto respeito, carisma e autoridade. Por ser um dos poucos blocos que 

tinham alvará na época, Dona Ester impunha o respeito à polícia, já que os 

sambistas eram alvo de perseguição. As reuniões e ensaios em sua casa levavam 

dias sem incômodos legais Chao (2015).  

Sobre as festas realizadas na casa da D. Ester, Araújo (2007) afirmava:  

(...) eram famosas e duravam dias. Vinha gente de toda cidade, 

como políticos, artistas e sambistas do Estácio. A residência era uma 

espécie de casa da Tia Ciata, onde o samba rolava solto a semana inteira. 

Tinha Esther tinha bom relacionamento com políticos, tinha seu bloco 

legalizado, com alvará e licença, para não ser importunado pela polícia, 

desfilava somente em Oswaldo Cruz e era formado, basicamente, por 

crianças. De um modo geral, os moradores de Oswaldo Cruz não tinham 

muitas opções de diversão e era comum se reunirem na casa de amigos 

para dançar o jongo e o caxambu e participarem de cerimônias religiosas 

ligadas ao candomblé 

 

 Através desses festejos, o samba chegou a Oswaldo Cruz e Madureira, 

pois não era uma prática cultural dos moradores do bairro, podemos afirmar que 

foram pelos quintais de uma matriarca que ele saiu dos quintais e foi para as ruas. 

Dona Benedita, que morava na rua Maia Lacerda, no Estácio, quando ia até 

Oswaldo Cruz levava consigo os sambistas do Estácio, como Brancura, Baiaco, 
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Aurélio, Ismael entre outros. Terminadas as sessões da “Lei”119, começavam as 

festas. Dessa forma, o samba, que já era presente e difundido nas rodas da Praça 

Onze e do Estácio, chegou a Oswaldo Cruz. Martins (2012). 

A importância de Dona Ester para a história cultural do subúrbio carioca é 

de ser uma das primeiras matriarcas, assim como Tia Eulália, Vovó Joana 

Rezadeira e do seu Napoleão José do Nascimento, que desde o início do século 

XX construíram um legado de festas, culinária e música para a identidade carioca. 

Chao (2012) 

Toda essa reverência e os signos que compõe a região de Madureira e 

Oswaldo Cruz, tradições, costumes e memória local do bairro concebem a essas 

mulheres frutos dessa comunidade, o respeito e a participação massiva nas 

principais atividades sociais, econômicas e culturais. É um bairro marcado 

fortemente pelo comércio, seja de rua, galerias e centros comerciais, restaurantes, 

e lojas diversas, como o Shopping Madureira e o Mercadão, onde a presença 

feminina nesse estabelecimento é marcante.   

A Feira é uma homenagem  às matriarcas de Madureira que através de 

ação conjunta de orgãos públicos e empresas privadas, o sambista, Marquinhos 

Oswaldo Cruz, juntamente com sua ex esposa, cientista de matrizes africanas 

interfere para que o nome tivesse uma grande   referência para mulheres e que 

retratassem a história da comunidade, a formação social, Velhas guarda da 

Portela e do Império Serrano, as instituições de Jongo, e assim é criada a Feira 

das Yabas. Durante a fase de planejamento do evento, convidou as iabás, uma a 

uma, de casa em casa, e que a escolha dos pratos foi uma sugestão das 

matriarcas sobre o prato preferido ou mais servido em suas casas, pelos baluartes 

envolvidos. Reunidas então, as 16 matriarcas importantes de Madureira que se 

tornaram as iabás da Feira das Yabás, Chao (2012) 

Por uma estética comercial (patrocinadores), a decoração das barracas é 

azul e branca. As Yabás utilizam avental e lenço na cabeça de cor laranja com a 

logomarca do evento. Numa tentativa de simbolizar a memória, tradição, religião e 

a resistência dos negros no Brasil, encontramos algumas delas com indumentária 

afro-brasileira - batas brancas, torços na cabeça, colares de contas por baixo de 

seus “uniformes” da festa Chao (2012) 

 Na distribuição espacial onde no princípio a feira se concentrava apenas na 

Praça, devidas proporções que tomou ao longo dos anos, começa a distribuir ao 

longo da rua para conseguir abrigar 16 barracas, onde comidas e quitutes são 

                                                           
119

 As sessões da Lei eram as rodas de Candomblés nas casas das “tias”, geralmente realizadas 

nas frentes das casas. Após o fim das sessões começavam as rodas de samba 
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organizados pelas matriarcas das famílias mais importantes da região, em um 

gesto de preservação da cultura e da culinária negra carioca, característicos do 

subúrbio. As maiorias das iabás fazem parte da Velha Guarda da Portela e do 

Império Serrano. Uma das mais famosas iabás é Tia Surica, personalidade 

portelense que oferece em sua barraca mocotó e aipim com carne seca. Neide 

Santana serve, como prato principal feijoada, camarão, angu à baiana e feijão 

amigo. Os peixes ficam a cargo das barracas de Tia Nira e Jane Carla que 

preparam também pirão, bolinhos de peixe, sardinha frita e camarão. A mais idosa 

das iabás, Tia Neném, que completou 88 anos, prepara juntamente com seus 

familiares rabada com batata, angu e bolinho de abóbora, recheado com carne 

seca. Os jabás com os caldos de ervilha, feijão e mocotó são servidos na barraca 

da iabá Romana. Ainda tem marcarão com carne seca (oferecido por Tia Edith), a 

famosa tripa lombeira com bolinhos de bacalhau na barraca de Rosângela Maria, 

além de roupa velha e feijoada (iabá Marlene). Os doces são oferecidos nas 

barracas de Vera de Jesus, Tia Natércia e Sueli que também prepara vaca 

atolada, bolo de aipim e carne com aipim120.  

 A representatividade e o que é ser Yaba é uma das narrativas que se tem 

de representar a tradição da culinária africana, resistida na diáspora do próprio 

ser, como advém do próprio termo, iabá “rainha”, “maternal”, concede a estas 

matriarcas, mulheres tradicionais de Madureira uma “autoridade” que Certeau 

(1998) confere ao novo uso destes espaços nas práticas cotidianas. (...) práticas 

de espaços urbanos, utilização de ritualizações cotidianas, reempregos e 

funcionamentos da memória através das “autoridades” que possibilitam (ou 

permitem) as práticas cotidianas, etc. (CERTEAU, 1998, p.42 apud Chao, 2012).  

 A festividade rememora mais do que os princípios de quando se iniciava o 

bairro, a chegada das mais variadas pessoas vindos de diversos lugares à 

Oswaldo Cruz e Madureira para festejar durante dias, são mulheres que abrem as 

portas de sua casa e através desses quintais surge uma das festas e propagação 

da cultura popular do mundo inteiro – as Escolas de Sambas. Evidenciar a Feira 

como território festejo de espaço contínuo do lar, é manter tradicionalmente essa 

cultura.  

 
Retratar a importância que essas mulheres têm desde quando o bairro 

deixava de ser uma Freguesia, processo da abolição da escravatura e com a 

ascensão dele através das reformas originadas no Centro da Capital, mesmo com 

poucas ruas, sem asfalto, mas com muita música e diversão, foram mulheres que 

abriram seus quintais e receberam à todos que chegassem, seriam bem vindos. 

                                                           
120

 Disponível em: < https://feiradasyabas.com.br/apresentacao/> acesso em: 22 set. 2018 
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Transpor todo esse imaginário e memória para um evento é o que objetiva a Feira 

das Yabas, mas muito além dos muros, da restrição dos quintais, é quando a rua 

vira casa, e todos que chegam continuam sendo receptivos da mesma forma 

tradicional pelas matriarcas, com gastronomia, afeto e música através de 

sociabilidades e representações é território que abarca no imaginário das Yabas, o 

cuidado, o zelo e o apreço por retratar tudo que a ancestralidade nos narra da 

importância da figura de ser mulher em uma sociedade.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A Feira das Yabás é um evento que (re) significa o espaço urbano da rua 

com diversidade e pluralidade de símbolos, costumes, tradições e memória. 

Oferece muito além de pratos típicos da culinária afrodiaspórica. Analisar este 

cenário é resgatar o protagonismo da mulher negra, principalmente nas 

sociedades periféricas, quando a mesma sofre os estigmas até os dias atuais da 

escravidão.  

 O protagonismo da mulher e ao lugar de fala que a Feira traz colabora com 

a importância da memória da ancestralidade do lugar que recebeu negros que 

foram escravizados e hoje é um território de maioria afrodescendente. Vivenciar 

um evento cultural, que reporta toda afetividade e imaginários do subúrbio onde a 

mulher afrodiaspórica abarca toda sua matrigestão e celebra na rua para quem 

quiser chegar e ser bem vindo, é valorar as tradições, costumes e história cultural 

do bairro que através desses eventos e atividades sociais, econômicas e culturais 

concebem às mulheres, o respeito e a sua importância na sociedade.  
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ÁREA TEMÁTICA: 

( ) 1.Morfologia Urbana ( ) 2.Cartografia Urbana ( ) 3.Teoria Urbana (X) 4.Mulher e 

cidade 

RESUMO: 

O artigo apresenta uma breve análise dos processos e procedimentos de urbanização na 
Europa e Brasil a partir do século XV até o tempo contemporâneo, com ênfase nos 
momentos históricos marcados por Revoluções principalmente a Francesa e Industrial. A 
partir de tais panoramas político sociais e econômicos, foram analisadas referências e 
contribuições expressivas da teoria feminista que aponta militantes do movimento de 
diferentes áreas durante o recorte temporal estabelecido. Visibilizando assim marcos 
politico sociais importantes da luta das mulheres feministas às suas épocas que 
enfrentaram algumas estruturas econômicas e culturais, reivindicando pelos seus direitos. 
Alguns apontamentos foram feitos para evidenciar discussões feministas que criticaram e 
construíram conceitos de lugar privado e público que se expressaram na materialidade 
das cidades e que ainda nos tempos atuais se mantem como importantes referencias 
para as áreas da arquitetura e urbanismo. 
 

PALAVRAS-CHAVE: revoluções; urbanismo; feminismo; direito à cidade; democracia 

urbana.  

 

ABSTRACT: 

The article presents a brief analysis of the processes and procedures of urbanization in 

Europe and Brazil from the XV century to the contemporary time, with emphasis on the 

historical moments marked by Revolutions mainly French and Industrial. From such social 

and economic political scenarios, references and expressive contributions of the feminist 

theory were analyzed that point out militants of the movement of different areas during the 

established temporal cut. In this way, they make visible the social political milestones of 

the struggle of feminist women to their times that have faced some economic and cultural 

structures, claiming for their rights. Some notes were made to highlight feminist 

discussions that criticized and constructed concepts of private and public place that were 

expressed in the materiality of the cities and that still in current times remain important 

references for the areas of architecture and urbanismo. 

KEYWORDS:  revolutions; urbanism; feminism; urban democracy 
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INTRODUÇÃO 

 

As teorias que desenvolvem teses acerca da formação das cidades desde 

seus primórdios sociais e morfológicos se dão de diferentes olhares e lugares do 

conhecimento. Alguns desses com ênfase nas relações sócio culturais, 

ambientais, econômico-sociais, arquitetônicos, morfológicos e etc. Dentre os 

nomes expressivos que trabalham as temáticas da arquitetura e urbanismo, 

encontramos Henri Lefebvre (2001), no seu livro “O direito à cidade” já no início 

ele aponta o processo de Industrialização mundial, suas causas e consequências 

que caracterizaram a sociedade moderna e contemporânea. Antes de adentrar à 

argumentação apresentada por Lefebvre no capítulo “Industrialização e 

Urbanização” é importante retomar alguns marcos e processos históricos para que 

haja melhor entendimento do contexto político social das épocas.  

Considerando o tempo histórico datasse a Idade Moderna durante o século 

XV até o XVIII, caracterizada pela transição do feudalismo para o capitalismo, os 

tempos “modernos” pode se dizer iniciam em 1453, na Europa, com a tomada de 

Constantinopla pelos turcos otomanos. Época representada pelos descobrimentos 

marítimos europeus que proporcionaram as colonizações e as explorações de 

terras, principalmente, nos continentes americano e africano. A burguesia 

comercial europeia, principalmente portuguesa e espanhola, se fortalece, cresce o 

desenvolvimento científico dessas e os ideais humanistas começam a transformar 

práticas artísticas e culturais. Nesse momento, surgem também os movimentos de 

contestação do poder clerical cristão (inicia-se rupturas em relação à dependência 

com a Igreja Católica para que se obtivesse à atenção e contato divino), outras 

religiões são criadas como a luterana e anglicana. Dentre as diferentes reformas: 

cientifica, religiosa, cultural e etc se estruturam novos processos de cidade. O 

encerramento histórico da Idade Moderna se dá pelo início da Revolução 

Francesa, quando a monarquia é derrubada e o absolutismo termina em solo 

francês, inicia-se a Idade Contemporânea.  

Montaner e Muxí (2014) evidenciam que foi ao longo da modernidade, a 

partir dos pensamentos iluministas, que as sociedades construíram o conceito e 

materialidade dos direitos à privacidade, à propriedade e à intimidade, ao mesmo 

tempo que estas valorizaram o espaço público como garantia de igualdade legal e 

de oportunidades. A revolução francesa é, então, um marco para o entendimento 

da construção das cidades atuais, é a partir de tal momento histórico que pode se 

compreender algumas transformações culturais, políticas, econômicas e 

principalmente estruturas governamentais que vão ditar os moldes e traços do 

urbanismo de grandes cidades que são consideradas no pensamento científico e 

nas políticas urbanísticas da contemporaneidade, lembrando que o tempo 

histórico contemporâneo é considerado da Revolução Francesa até os dias de 
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hoje. Já a ideia de contemporaneidade121 tem relações com acontecimentos e 

práticas do “aqui e agora”, momentâneas, conceituasse a partir de pensamentos 

filosóficos que contam do tempo não cronológico ou histórico, mas da percepção e 

sensação do corpo-espaço-causa do instante.  

 

 

AS MULHERES REVOLUCIONÁRIAS E O FEMINISMO ILUMINISTA.  

   

As representações gráficas da tomada da Bastilha (julho de 1789) se 

estabeleceram como uma das mais potentes imagens do que foi a Revolução 

Francesa (Figura 1). As figurações retratam a queda de um marco arquitetônico 

que dizia na materialidade e simbologia da sua estrutura sobre as formas de poder 

da cultura e sociedade da época. Sabemos de maneira quase decorada sobre a 

preponderante influência do pensamento Iluminista como fomento das lutas, dos 

ideais e das ações que fizeram a Revolução Francesa, filósofos como Rousseau e 

Robespierre deram cara e voz aos ideais revolucionários contra a aristocracia. 

Porém pouco é dito e evidenciado sobre as mulheres que foram importantes 

protagonistas e revolucionárias da época, inclusive, fizeram frente aos próprios 

companheiros, baseadas nos próprios ideais iluministas que por elas também 

foram construídos. Até hoje a “Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão” 

(agosto de 1789), forte escrita e símbolo jurídico político da revolução, é 

considerada um marco para aqueles que trabalham e estabelecem leis, direitos e 

deveres. Baseada na ideia do homem universal iluminista, foram tais escritos que 

legitimaram os parâmetros de liberdade, igualdade e fraternidade.  

 No entanto, a ideia do “homem universal” que deveria dizer sobre a 

humanidade (todos os seres humanos) não continha de fato direitos para as 

mulheres, a elas ainda cabiam apenas deveres e nenhum direito. A mulher 

naquele momento não tinha direito algum sobre seu corpo, sua vida, nem se quer 

de seus filhos e de qualquer tipo de renda financeira, mesmo depois de terem 

construído a revolução. A elas era delegada ainda as funções domésticas, de 

reprodução e criação dos filhos/as. Assim, diante tal conjuntura, revolucionárias 

como Olympe de Gouges122 (1748-1793) se posicionaram a favor das mulheres, a 

exemplo de quando ela escreveu a “Declaração dos Direitos da Mulher e da 

Cidadã (1791), evidenciando o quão excludente às mulheres era a Declaração dita 

“Humanista” que deveria ser o melhor manifesto dos ideais iluministas. No 11º 

artigo escrito por Gouges, em tal declaração, era dito que às mulheres deveriam  

                                                           
121

 Para saber mais sobre o conceito filosófico de contemporaneidade ver: AGAMBEN, G. O que é 

contemporâneo? E outros ensaios. Chapecó: Argos, 2009. 
122

 Pseudônimo da revolucionária girondina Marie Gouze, que também foi historiadora, jornalista e escritora. 

Apesar do Feminismo ser conceito historicamente recente, Gouges é considerada uma das primeiras 
mulheres a reivindicar direitos para as mulheres perante o Estado. (COSTA,2014) 
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Figura 1: “Storming the Bastille” Fonte: Google Imagens, 2018. Figura 2: Marcha de Versalhes. 

Fonte: Blog Del Viejo Topo, 2014. 

 

ser concedidos valores de livre comunicação, tanto em pensamentos e opiniões 

quanto na hora em que elas fossem escrever, produzir conhecimento. Sendo a 

mulher mãe dos filhos dos homens livres, ela teria então direito de expressar tal 

condição com liberdade. No contrato social – presente no texto da Declaração, ela 

expõe questões caras ainda hoje para a realidade das mulheres contemporâneas, 

quando escreve a respeito do direito à herança, reconhecimento dos filhos/as tidos 

fora do casamento (considerados ilegítimos) e falava sobre ações que deveriam 

ser concordadas por ambos (esposa e marido) caso houvesse separação. 

Reivindicação bastante avançadas para o seu tempo, se verificarmos que àquelas 

mulheres nada lhes era de direito, ela era ao nascimento objeto de posse de seu 

pai e após o casamento de seus maridos, relegadas à criação dos filhos, 

reprodução da espécie e manutenção da casa, nada mais.  
 

“Art. XI: La libre comunicación de los pensamentos y de las opiniones es 
uno de los derechos más preciosos de la mujer, puesto esta libertad 
assegura la legitimidade de los padres respecto de los hijos. Toda 
ciudadana puede, pues decir libremente: “soy la madre de um hijo que os 
pertence”, sin que um prejuicio bárbaro la fuerce a dissimular la verdade; 
com la salvedad de responder por el abuso de esta libertad em los casos 
determinados por la ley.”

123
   

 

Tal Declaração em prol das mulheres foi apresentada à Assembleia 

Revolucionária em 1791, porém dois anos depois, ela foi guilhotinada por 

acusação de defender a Monarquia Constitucional, como mulher “desnaturada”, 

traidora da revolução. O documento contendo valores jurídicos, políticos e sociais 

às mulheres da época foi rejeitado, esquecido historicamente até que em 1986 foi 

evidenciado pela sua publicação na íntegra pela escritora e feminista francesa 

Benoite Groult (1920-) (COSTA,2014). Assim como Gouges foi “apagada” dos 

livros que contam sobre a Revolução Francesa, outras mulheres guerrilheiras 

                                                           
123

 PULEO (1993 apud AMARÓS; COBO, 2010. p.121)  
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durante o período possivelmente tenham também sido invisibilizadas, pois há 

evidências da participação direta destas durante as ações revolucionárias como o 

caso da Marcha de Versalhes (outubro 1789) que foi liderada, idealizada e 

massivamente formada por mulheres, quando sequestraram a aristocracia 

francesa do Palácio de Versalhes levando-os à juízo do povo em Paris (Figura 2). 

Para comemoração do Bicentenário da Revolução Francesa foi publicado diversos 

textos de literatura feminista e sobre as mulheres durante a revolução, como os 

três volumes de “Les femmes et la Revolution Française” pela Universidade de 

Toulousse, em 1989/1990. Atualmente consta publicação desse em castelhano: 

“La Ilustración124 olvidada. La polémica de los sexos em el siglo XVIII”, por Alicia 

Puleo em 1993.  

 Antes de comentarmos sobre a Revolução Industrial, ainda com o contexto 

de uma França que deslegitimava as questões das mulheres, destaca-se uma 

importante feminista a filósofa, educadora e escritora inglesa Mary Wollstonecraft 

(1759-1797)125 foi a primeira a publicar sobre o direito das mulheres em: “Uma 

Reivindicação pelos Direitos das Mulher” (1792)126. Nesse, Mary argumenta 

diretamente com os ideais iluministas de Rousseau usando os direitos “universais” 

para denunciar as opressões vivenciadas pelas mulheres, numa realidade na qual 

elas só teriam deveres e nenhum direito. Também por ter se tornado uma 

educadora, ela usa a função/dever da mulher dita pelos revolucionários (criação 

dos filhos), como argumento de defesa pelo direito às mulheres a estudarem. Pois 

se era dever da mulher educar e criar os filhos da revolução, então deveria essa 

ser instruída, culta, conhecedora das ciências para melhor educar as próximas 

gerações. Reivindicava fortemente o lugar da mulher como alguém que poderia 

discutir com os homens sobre valores e sistemas que estruturam as opressões às 

mulheres, mas que esse dialoga acontecesse de maneira segura para as 

mulheres, como expressa Wollstonecraft no trecho: “Cabe esperar, en este siglo 

de luces, que el derecho divino de los maridos, como el derecho divino de los reys, 

pueda y deba contestarse sin peligro.”127  

Assim, na tese ela aponta diferentes questões feministas como tradição, 

cultura, religião, matrimônio, trabalho doméstico e principalmente direitos sociais e 

                                                           
124

 Ilustración, para o português podemos traduzir como Iluminismo.  
125

 Começou a ganhar fama ao escrever livros sobre a educação das mulheres, onde começa a apontar o 
adestramento social e a criação de funções para os gêneros, apontando Rousseau como um dos principais 
responsáveis pela perpetuação da condição das mulheres, ao afirmar que ele usa a Razão iluminista para 
justificar a inferioridade das mulheres. Wollsonecraft pode ser considerada fundadora do Feminismo 
Filosófico, posto que seus escritos voltam-se pra uma investigação detalhada a respeito da condição das 
mulheres, seus direitos – ou a ausência destes -, a educação ou adequação de gêneros e como a situação 
das mulheres se relaciona com a de outros grupos excluídos, assim como aponta a educação libertária e 
igualitária como fator transformador. (COSTA,2014) 
126

 Título original: “A Vindication of the Rights of Woman: with Strictures on Political and Moral Subjects”. 
Primeira obra com registro de ser publicada por uma mulher na qual reivindica direitos às mulheres bem como 
a outros grupos excluídos como às pessoas em situação de escravidão.  
127

 MIGUEL (1999 apud AMARÓS; COBO, 2010. p.144) 
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à educação. Mais um importante passo para o entendimento da mulher como 

sujeita de si, portadora de direitos jurídicos e político-sociais foi dado. Os escritos 

de Wollstonecraft sobre educação libertadora, razão iluminista, mulheres e etc 

foram percursores para o desenvolvimento de um pensamento sufragista que 

repercutiu pelo mundo, principalmente durante os séculos XVIII e XIX, ressaltando 

que são utilizando até hoje tanto para avanços nas áreas da epistemologia 

feminista quanto em outras ciências, como biológicas, da psicanálise, sociais 

aplicadas e jurídicas.  

 

 

PROCESSOS DE URBANIZAÇÃO APÓS REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

 

 A partir de uma breve elucidação sobre as problemáticas referentes à 

cidade e à vida urbana, a qual Lefebvre (2001) chama de “perspectiva cavaleira”, 

o autor nos apresenta a importância de um entendimento das causas e 

consequências sócio políticas para implementação de políticas públicas e 

consciência urbanística coletiva. Demanda que a urbanista Ermínia Maricato128 

nomeia de “combate ao analfabetismo urbanístico”, quando nos diz que há um 

profundo desconhecimento sobre os processos e procedimentos das cidades, 

enfatizando que não diz respeito apenas as populações com baixo índice de 

escolaridade, podendo essas inclusive serem mais conhecedoras das questões 

urbanas devida às suas experiencias cotidianas. Maricato (2015) denuncia a 

responsabilidade das mídias sociais e televisas brasileiras, nas quais reproduz 

uma representação imaginativa do que seria a cidade, sem propriedade científica 

que identifique didaticamente conhecimento sobre as estruturas que decidem 

sobre o urbanismo nacional. As problemáticas urbanas seriam então induzidas por 

um indutor (motor) que foi o processo de industrialização, questões que apesar de 

se diferenciarem conforme referencias e contextos de cada território (nação), mas 

que se estabelece nas mesmas engrenagens e motores.  

 A Revolução Industrial Inglesa (1790-1820/40), a respeito do pensamento 

urbano, caracteriza-se pelo êxodo rural, o enriquecimento dos burgueses urbanos, 

construção de fábricas e das zonas industriais, a consolidação da propriedade 

privada e da propriedade da terra pelos enriquecidos, bem como a 

descentralização do território e a centralização do poder pelo Estado, também é 

quando as cidades começam a ser nomeadas por “Capital”. As capitais se 

estabelecem locais de movimento, com giros de trabalho, dinheiro, comércio, 

economia além do rápido crescimento demográfico nessas áreas – afirmasse 

                                                           
128

 Arquiteta e Urbanista paulistana, professora aposentada FAUUSP. Trabalhou nas áreas de Planejamento 
Urbano e Habitação. Importante defensora, teórica, militante nas áreas da Reforma Urbana e do Direito à 
cidade e Habitação. Publicou diversos livros nos quais explana sobre processos urbanos, políticas públicas e 
realidades brasileiras.  
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então os lugares, os territórios de poder. Tal panorama caracteriza a ideia de a 

cidade ser um lugar de conflitos. Os diferentes grupos, as classes, as tribos se 

organizam e reforçam à sua maneira os seus sentimentos de pertencimento. As 

cidades pós revoluções então, se mostram não mais àquelas dadas pela “Obra” – 

na ideia estética – pensadas para embelezar e contemplar a vida da aristocracia 

europeia, as cidades passam a ser o lugar da produção. Há nesse momento 

histórico uma revalorização do uso da cidade, da realidade urbana, os processos 

de monetarização, generalização e valores de troca das mercadorias produzidas 

nas indústrias atingem não só a organização da vida dos trabalhadores no chão 

da fábrica mas refletem em suas vidas pessoais e principalmente nas suas 

relações com a cidade.  

 As demandas populacionais a respeito de moradias, na época, crescem 

rapidamente foi necessário então que o Estado planejasse as construções que 

abrigavam os/as trabalhadores/as e suas famílias. Naquele momento é importante 

dizer que homens, mulheres e crianças eram submetidos a jornadas de trabalhos 

de mais de 12 horas sem nenhum direito trabalhista. Tendo as mulheres além de 

mais horas nas fábricas do que os homens, a responsabilidade sobre o trabalho 

doméstico, como alimentação, limpeza, criação dos filhos, manutenção das casas 

e etc. As mulheres naquele momento não tinham direito se quer à guarda de seus 

filhos, ao divórcio ou à posse de seus “salários” toda renda produzida pelas 

mulheres era de direito e posse de seus maridos. Tal situação só iria se modificar 

a partir dos ideais sufragistas quando as mulheres organizadas reivindicam 

coletivamente por direitos trabalhistas e principalmente ao direito ao voto. Para a 

feminista do movimento sufragista129 do século XVIII a sua crença em relação ao 

sistema jurídico era muito forte, elas acreditavam de que se houvessem leis que 

garantissem os direitos das mulheres como cidadãs, os problemas de opressão as 

quais elas eram violentadas diariamente, e historicamente, seriam resolvidos. 

Durante as discussões à respeito dos direitos do proletariado o feminismo 

materialista130 (socialista e comunista) se estabeleceu e reforçou os debates e 

práticas em prol das mulheres tanto no âmbito da vida privada (matrimônio, amor 

libre e liberdade sexual) quanto da vida pública (pelo direito à saúde, trabalho, 

moradia e etc), posicionando se fortemente pela dissolução da ordem patriarcal e 

burguesa inclusive no interior das moradias e nas relações entre os sexos.  

                                                           
129

 Conhecido como movimento feminista, pode ser considerado como a primeira onda feminista (séculos 
XIX e XX) quando as mulheres lutaram por direitos jurídicos, sociais, econômicos e políticos. Caracterizado 
principalmente pelo direito ao voto feminino.   
130

 Feminismo Materialista; conhecido como a vertente feminista dos movimentos socialista e comunista), 
construído pelas reivindicações das mulheres a partir das experiências e das teorias Marxistas, críticas ao 
patriarcado, capitalismo e direitos trabalhistas, bem como reivindicam questão como liberdade sexual, amor 
libre e uma construção de uma psicanálise que desenvolva sobre o “novo homem” e principalmente a “nova 
mulher”. Evidenciando a individualidade da mulher enquanto sujeito de si.  
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 É nesse momento então, que os planejamentos das cidades, os tecidos 

urbanos se organizaram de forma segregada e excludente, o proletariado é 

destinado à periferia denominadas subúrbios, onde construções habitacionais se 

dão de diferentes formas. Os projetos dos prédios habitacionais ficaram à domínio 

dos arquitetos e construtores da época, num primeiro momento à especulação dos 

construtores autônomos e depois a encardo principal do Estado. Durante esses 

processos de criação de uma política habitacional não só do projeto arquitetônico 

em si, fomenta-se uma a dialética de lógica do habitat e no do imaginário do 

habitat, prédios chamados de pavilhões e outros de conjuntos desenvolve-se 

espacialmente diferente. Tal dialética estava ligada à consciência social que aos 

poucos foi deixando de ser diretamente à produção para centralizar-se a ideia do 

consumo, uma prática de cotidiano. Assim, moradia, habitação, economia, política 

social e urbanização (mobilidade urbana, tempo de cidade) se misturam num 

quebra-cabeça engenhoso, mas ainda sob comando dos controles de poder 

(burguesia) e a cidade vai aos poucos de tornando uma mercadoria, tanto os 

lugares ditos privados, quanto os ditos públicos.  

Cidade e casa, arquitetura e urbanismo, vida privada e pública, são levados 

lado a lado, frente a frente, como causa e consequência mudando de ordem a 

todo momento, mas sempre coexistindo. Montaner e Muxí vão nos mostrar que os 

processos de compartimentalização das moradias estão temporalmente ligados 

aos planejamentos de segregação das cidades. A casas feudais que eram 

espacialmente organizadas apenas por paredes externas, nucleadas por lugares 

de fogo e serviços deu lugar às moradias compartimentadas por cômodos, 

paredes dividem quartos, salas e cozinha (Figura 3). Evidenciando assim a 

separação do privado, do público e do íntimo, como já dito anteriormente. 

Apesar das propostas e políticas implementadas no século XIX, na Europa, 

para atendar as novas formas de organização social urbana, elas ainda não 

atendiam a maioria da população. Propostas que aliassem avanços tecnológicos e 

desejos burgueses, estabelecendo uma “nova ordem urbanística” foram 

implementadas, para combater, por exemplo, surtos de doenças contagiosas 

graves que seriam consequência da falta de saneamento básico urbano e 

arquitetônico.  
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Figura 3: Exemplos de moradias onde predomina o lugar do fogo como organizador do 

espaço – tipos de lugar primitivo. Fonte: UNWIN, Simon. A Análise da Arquitetura, 2013. 

Esta ordem estabelece também a ideia de controle (forma de poder 

centralizado) no desenho do tecido urbano, modificando então a morfologia das 

cidades, quando eixos radiais e esquemas diagonais são desenhados para 

potencializar a hierarquia urbana, grandes e largas avenidas rasgam as malhas 

ortogonais. Casos na Europa se dão em Roma (papa Sisto V, quando é traçado 

um roteiro urbano a partir das basílicas católicas), Barcelona (León Jaussely) e a 

famosa intervenção de Haussmann (1852-70), em Paris que tanto caracteriza os 

procedimentos e políticas públicas adotadas por essa “nova ordem urbanística”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portanto conforme a cidade caracterizava-se cada vez mais pela 

perspectiva burguesa, mais se excluia o proletariado do direito à vida urbana, de 

seus confortos, seus lazeres e dos lugares políticos. Após Haussmann, com a 

Comuna de Paris (1871) o proletariado francês que fora expulso do centro da 

Figura 3: Paris vista de cima, atualmente, boulevard e Arco do Triunfo. Fonte: Site Cit Io,2018. Figura 4 e 

5: Desenho de Paris após planos de Haussmann, retratando a vida cotidiana nas ruas e habitações da 

capital. Fonte: Google Imagens,2018.  
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capital, toma o Estado por uma forçosa retomada da cidade, estabelece-se assim, 

o primeiro governo operário da história. Políticas em prol do habitat, ficam então a 

encargo do Estado, passamos para o período dos novos conjuntos e cidades com 

reivindicações por uma democracia urbana (LEFEBVRE, 2001). 

 

 

CIDADES REBELDES E A LUTA PELA DEMOCRACIA URBANA.  

 

O geógrafo britânico David Harvey frequentemente nos lembra sobre a 

consciência urbana em seus discursos e teses, como ele bem disse no livro 

Cidades Rebeldes, em 2008, que: “O direito à cidade não é um presente. Ele tem 

de ser tomado pelo movimento político.” (HARVEY, 2013, p. 34) Dialogando 

diretamente com Lefebvre que nos aponta como alcance ao direito à vida urbana 

as mobilizações sociais e da luta política/social. O conceito do direito à cidade vai 

além do acesso e permanência nos lugares urbanos e/ou tidos pelos poderes 

controladores, tem sua essência pela consciência das ferramentas que 

engendram a nossa vida nas cidades/campo bem como o direito a mudar as 

coisas conforme os nossos corações, como aponta o sociólogo urbano Robert 

Park, a cidade é um lugar em constante transformação que coexiste com as 

mudanças internas do homem (humanidade).  

 
“A questão do tipo de cidade que desejamos é inseparável da questão do 

tipo de pessoa que desejamos nos tornar. A liberdade de fazer e refazer 

a nós mesmos e as nossas cidades dessa maneira é, sustento, um dos 

mais preciosos de todo os direitos humanos.” (HARVEY, 2013, p. 28) 

 

 

Aqui é importante ressaltarmos que apesar de estarmos historicamente 

avançados em relação aos direitos humanos e da mulher, considerando Europa e 

Américas, devemos evidenciar que os direitos das minorias (mulheres, negros/as, 

indígenas e LGBTs*) ainda são ameaçados e pouco legitimados na prática do 

pensamento urbanístico na contemporaneidade. Pensar em direitos humanos das 

minorias hoje, no Brasil, por exemplo é considerar lutas para garantir os poucos 

direitos básicos que já se garantiu na lei, pouco é possível nas práticas jurídicas e 

sociais, como reivindicar revoluções sobre corpo, imagem, saúde, educação, 

sexualidade e o direito à cidade da mulher latino-americana (Figuras 6,7 e 8). As 

mulheres brasileiras apontam em recente pesquisa a respeito das violências que 

sofrem, que em seu país, em 2015, o primeiro lugar mais inseguro para elas é o 

ambiente doméstico – a casa; sendo o segundo mais perigoso o lugar público - a 

rua, a cidade.  
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Figura 6,7e 8: Mulheres em manifestações pelo 

Brasil em Ato Unificado anti-fascista, Mulheres 

contra Bolsonaro #EleNão, em 29 de setembro de 

2018. Fonte (6): Chapecó/PR, por Raíssa Oliveira, 

2018.  (7) Por Mídia Ninja,2018. (8) Rio de 

Janeiro/RJ, por Site Globo News,2018.  

  

 

 Quando argumentamos a favor das lutas feministas uma das principais 

questões usadas para justificar os machismos, misoginias e violências domésticas 

e urbanas é a “cultura”, ou até mesmo as “tradições”. A respeito dos processos de 

cultura e humanidade, Chimammanda Ngozi, em uma famosa palestra que depois 

foi publicada como livro, nos questiona sobre protagonismo e funcionalidade de 

tais determinismos socio culturais e nossas zonas de conforto enquanto indivíduos 

e coletividade:  

 

 

“Para que serve a cultura? A cultura funciona, afinal de contas, para 

preservar e dar continuidade a um povo. [...] A cultura não faz as 

pessoas. As pessoas fazem a cultura. Se uma humanidade inteira de 

mulheres não faz parte da nossa cultura, então temos que mudar nossa 

cultura.” (ADICHIE, 2012, p.56)  

 

 O direito a provocar e pensar transformações da cidade não é algo abstrato, mas 

sim inerente às nossas práticas diárias e cotidianas, somos responsáveis pelas 

transformações e permanências que a cidade reproduz e manipula. Uma vez que a 

cidade é originalmente um lugar de encontros, diferenças e interações criativas, cenários 
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e lugares onde a desordem tem muitas visões e usos, onde formas culturais e desejos 

concorrentes se chocam em diálogos, performances e movimentos. (HARVEY, 2014) 

(SEABROOK,1996). Assim, evitar os conflitos seria abrir mão do sentido do processo de 

urbanização e perder toda perspectiva de exercer qualquer direito à cidade - não praticar 

a democracia urbana.  

 A liberdade da cidade, então, coexiste aos movimentos e conflitos socio-

econômico-culturais. Direito das mulheres, dos LGBT´s*, dos operários, da população 

periférica, da comunidade negra e dos povos indígenas, são as reivindicações por, para e 

por essas vidas humanas que se exercita o direito à vida urbana na contemporaneidade 

brasileira. Diferentes tempos e estudiosos dos processos de urbanidade e urbanização 

alertam sobre a necessidade de democratizar as engrenagens do como se faz a cidade. 

Afirmam que é partir da conscientização social do caldeirão urbano que se faz às lutas 

sociais e se exerce a democracia urbana, tanto subjetivamente quanto na materialidade 

da urbe.  

 Concluísse que processos de consciência social e de pose do direito à vida urbana 

se dão quando há respeito e escuta aos diferentes lugares e expressões de fala, vivência 

e realidades que existem nas cidades, priorizando uma organização humana não 

hierárquica e um poder não autoritário, a exemplos disso, são as primaveras feministas 

emergentes na América Latina. Para enfatizar a potência revolucionárias das mulheres, 

apontamos a escrita de Djamila Ribeiro, filósofa brasileira militante do feminismo negro, 

no seu recente livro “O que é lugar de fala ?” nos diz que: “Os saberes produzidos pelos 

indivíduos de grupos historicamente discriminados, para além de serem contra discursos 

importantes, são lugares de potência e configuração do mundo por outros olhares e 

geografias.” (RIBEIRO, 2017, p.75) Assim não há epistemologia mestre que contemple 

qualquer discussão, ou área do conhecimento, faz - se necessário a 

multidisciplinariedade, interdisciplinaridade e outras diversas “riedades”. A potência 

criadora das narrativas populares e/ou das teorias científicas são fundamentais para o 

efetivo exercício do direito à cidade.  
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ÁREA TEMÁTICA: 

( ) 1.Morfologia Urbana ( ) 2.Cartografia Urbana ( ) 3.Teoria Urbana (X) 4.Mulher e 

cidade 

RESUMO: 

O presente artigo tem como objetivo a investigação da violência contra a mulher a partir 
da perspectiva crítica-urbanista. Dessa forma, fez-se necessário abordar a agressão 
sofrida pela mulher através da questão de gênero, apresentando a transição entre o 
matriarcado e o patriarcado, explanando também a violação feminina em suas origens. 
Nesse sentido, constatou-se que sob o viés urbanístico, o planejamento das cidades é 
eminentemente masculino, excluindo o público feminino. Sendo essa demonstração de 
poder, apenas mais um viés da dominação masculina, o qual culmina na violência 
doméstica, física e moral, contra a mulher. Em razão disso, demonstrou-se necessária a 
criação de um Centro de Referência e Apoio a Mulheres em Situação de Violência, 
destinado ao acolhimento, acompanhamento psicossocial e a orientação jurídica, 
alinhando a pesquisa teórica à prática projetual arquitetônica, com a finalidade de 
minimizar o sofrimento das vítimas de violência doméstica. Concluiu-se que a violência de 
gênero é apenas uma das nuances do boicote urbanista, justificando a necessidade de 
um espaço que possa acolher e orientar as vítimas no processo posterior à agressão, 
aproximando a arquitetura e o urbanismo do processo de humanização. Por fim, utilizou-
se o método de abordagem dedutivo, em investigação qualitativa, através de pesquisa 
documental e bibliográfica. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Violência de gênero; Planejamento Urbano; Crítica Urbanista; 

Mulher; Acolhimento.  
 

ABSTRACT: 

The objective of this article is to investigate violence against women through a critical-
urban perspective. Thus, it was necessary to address the aggression suffered by women 
through gender issue, presenting the transition between matriarchy and patriarchy, 
explaining also women's violation in their origins. In this sense, it was verified that under 
the urbanistic point of view, the planning of the cities is eminently male, excluding the 
female audience. This demonstration of powewr is just another bias of masculine 
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domination, which  in the domestical violence (physical and moral) against women. As a 
result, it was necessary to propose a Reference and Support Center for Women in 
Situation of Violence, focused on the reception, psychosocial accompaniment and legal 
orientation, aligning theoretical research with architectural design practice, in order to 
minimize the victim’s suffering. It was concluded that gender violence is only one shade of 
the urbanist boycott, justifying the need for an area that can accommodate and guide the 
victims after aggression, bringing architecture and urbanism closer to the process of 
humanization. Lastly, we used the method of deductive approach, qualitative investigation, 
through documentary and bibliographic research. 
 
 

KEYWORDS:  Gender violence; Urban plannin; Urbanistic criticism; Women; Refuge. 

 

INTRODUÇÃO 

Este artigo é parte integrante do Trabalho Final de Graduação elaborado no Curso 

de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Franciscana (UFN). A pesquisa versa 

sobre o aporte teórico realizado para a elaboração do projeto arquitetônico de um 

Centro de Referência e Apoio à Mulheres em Situação de Violência, integrado a 

Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, na cidade de Santa Maria - 

RS, tendo como objetivo o acolhimento, acompanhamento psicossocial e a 

orientação jurídica às mulheres vítimas de conflitos domésticos e familiares.  

O artigo é divido em cinco partes, onde primeiramente é abordado os estudos 

sobre a violência, seu significado semântico e histórico, tanto para com a 

sociedade como para as mulheres. Em seguida, descreve-se a origem e percurso 

da violação feminina, com a passagem da sociedade matriarcal para patriarcal, 

com o advindo do sedentarismo.  

O terceiro tópico discorre sobre as amarras invisíveis do urbanismo, quanto aos 

obstáculos do cotidiano da mulher na cidade. Com a crítica urbanista de modelos 

urbanos modernos que corroboram com a insegurança da mulher na cidade e sua 

compreensão no que tange a questão de pertencimentos dos espaços – públicos 

e privados – e a hegemonia masculina por trás do pensamento científico e o 

planejamento urbano.  

Em vista desse cenário de desigualdade e exclusão social, os dois últimos tópicos 

são responsáveis por: apontar a necessidade de um suporte à mulheres que 

encontram-se em situações de violência doméstica, em forma de abrigo e 

orientação jurídico-psico-social através de um Centro de Referência e Apoio a 

Mulheres em Situação de Violência; e seu funcionamento, para que as vítimas 

consigam recuperar sua autoestima e independência, assim, desvinculando-se 
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dos relacionamentos destrutivos. Por fim, é importante ressaltar que o Trabalho 

Final de Graduação divide-se em duas partes, a primeira teórica, da qual versa 

este artigo, e a segunda o projeto arquitetônico, porém a escolha da pesquisa 

representou um meio para instigar a discussão das questões de gênero. 

MATERIAL E MÉTODO 

A partir deste trabalho propõe-se um diálogo entre o urbanismo e as questões de 

gênero, bem como seus pontos de encontro. Para tanto, utilizou-se o método de 

abordagem dedutivo, através da investigação qualitativa, uma vez que trata de 

aspectos que não podem ser quantificados. Quantos aos procedimentos 

(técnicas), amparou-se na modalidade de pesquisa bibliográfica, uma vez que o 

presente estudo é de cunho teórico, desenvolvido a partir de livros, artigos, leis, 

dissertações e teses. 

A pesquisa bibliográfica teve como embasamento a leitura e análise de cartilhas 

acerca do Combate e Enfrentamento da Violência Contra a Mulher, partindo para 

a origem dessa violência – sem deixar de lado a crítica urbanista – alinhando 

assim, a arquitetura no contexto social da violência de gênero e demonstrando a 

urgente necessidade de trazer à academia e ao Curso de Arquitetura e 

Urbanismo, assuntos e projetos semelhantes. 

VIOLÊNCIA: UMA ANÁLISE SOB A PERSPECTIVA DE GÊNERO    

O filósofo Adorno, logo após a Segunda Guerra Mundial, proferiu a seguinte frase: 

“a poesia tornou-se impossível depois de Auschwitz” (ADORNO,1999, p. 134). A 

sentença produz uma reflexão diretamente relacionada aos níveis de violência na 

história da sociedade e a (in)capacidade mundana de recuperar o bem e a beleza 

após a catástrofe da aniquilação violenta. Nesse mesmo sentido, Radünz (2007) 

explica que a história da violência e da humanidade são as mesmas, de modo que 

a violência possui diversas faces, acompanhando a história e adaptando-se à 

contemporaneidade. 

Na Língua Portuguesa, a palavra “violência” deriva do termo latino violentia, 

surgindo seu radical violo, definido como forçar, violar, corromper, ultrajar e 

maltratar (RADÜNZ, 2007). Sendo assim, definido o conceito de violência em sua 

amplitude, o presente artigo abordará a trajetória comportamental e histórica da 

violência contra a mulher, oriunda da sociedade patriarcal, sob o ponto de vista 

social e crítico-urbanista.  

A violência contra a mulher, conforme ensina Pinafi (2007), é advinda de 

construção histórica e que, por sua definição, considera-se como “toda e qualquer 
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conduta baseada no gênero”, que possa ou cause morte, dano ou sofrimento 

físico, sexual ou psicológico à mulher, nas esferas pública ou privada. Por outro 

lado, Santiago e Coelho (2007) ressaltam o cruel processo de banalização dessa 

violência, traçando o percurso que estabelece seu surgimento e a atual 

naturalização da agressão investida contra a mulher.  

Nessa linha de pensamento, contrapõem-se a mídia que acusa o criminoso, mas 

também exalta seu crime, reforçando a impunidade dos agressores e a ausência 

de investigações competentes nos casos de violência contra a mulher. Esse 

aparato, embora propague uma agenda avessa à violência, não deixa de 

culpabilizar a vítima pela agressão sofrida (BLAY, 2003). 

Vale ressaltar aqui o conceito de gênero como construção social e ligado aos 

aspectos sócio-culturais sobre o indivíduo. Então, gênero se difere do sexo 

biológico e está ligado aos comportamentos, interesses e preferências construídas 

historicamente pela sociedade patriarcal. Em virtude da extensão deste artigo e a 

complexidade do tema não será possível aprofundar a discussão sobre os estudos 

de Simone de Beauvoir, bem como as críticas que foram realizadas por outras 

autoras feministas, à exemplo de Judith Butler. Reitera-se, contudo, que filiamo-

nos ao entendimento de Beauvoir. 

DO MATRIARCADO AO PATRIARCADO: A ORIGEM DA VIOLAÇÃO 

FEMININA   

Resgatando historicamente seu surgimento, a violação feminina tem seu marco 

inicial após o desenvolvimento da agricultura e do sedentarismo, uma vez que até 

o dado momento as famílias se organizavam de forma matriarcal, onde as 

mulheres eram vistas como “um robusto animal, com capacidade para realizar, 

durante horas, os mais rijos trabalhos e, se preciso fosse, lutar até a morte pela 

progênie e pelo clã”. (DURANT, 1963 apud LEITE, 1994, p. 24).  

Com a chegada do sedentarismo e da domesticação de animais, surgiu o conceito 

de propriedade privada e, as famílias, que antes eram protegidas pela robusta 

figura feminina, agora eram de responsabilidade do patriarca131, dando origem ao 

termo de sociedade patriarcal, em que o homem é a autoridade absoluta e a ele 

todos os direitos são assegurados. Para o clã do marido, o casamento significava, 

antes, a perda do trabalho e dos bens: por isso a organização matrilinear deu 

lugar aos clãs patrilineares (MAGALHÃES FILHO, 1993 apud LEITE, 1994).  

                                                           
131

 Também mencionado como “chefe de família”. 
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Dessa forma, o conceito de família confunde-se com o conceito de posse: não 

apenas as terras eram pertencentes aos homens, como também sua família e, 

consequentemente, sua esposa. Com a luta e resistência do movimento feminista, 

o sufrágio e a gradual inclusão político-social que, mesmo insuficiente, trouxe a 

previsão de alguns direitos, a mulher não pertence mais ao homem, como um 

mero objeto. Contudo, os crimes advindos de homens aos quais as vítimas têm 

relação (cônjuge, familiares, conhecidos), há muito são tratados como passionais, 

sendo apenas mais uma forma de naturalizar essa violência que ainda vem da 

posse.   

No Brasil, ainda que a mulher seja considerada legalmente como destinatária de 

direitos e deveres igualitários, entendida como verdadeiro sujeito de direitos, ainda 

encontra resistência ao clamar por equidade, persistindo a exigência de 

submissão e obediência, tanto ao homem quanto ao sistema criado por esse.   

A mulher sempre foi, se não escrava do homem, ao menos sua vassala; 
os dois sexos nunca partilharam o mundo em igualdade de condições; e 
ainda hoje, embora sua condição esteja evoluindo, a mulher arca com um 
pesado handicap [obstáculo]. Em quase nenhum país seu estatuto legal é 
idêntico ao do homem, e muitas vezes este último prejudica 
consideravelmente. Mesmo quando os direitos lhe são abstratamente 
reconhecidos, um longo hábito impede que encontrem nos costumes sua 
expressão concreta. Economicamente, homens e mulheres constituem 
como que duas castas; em igualdade de condições, os primeiros têm 
situações mais vantajosas, salários mais altos, maiores possibilidades de 
êxito que suas concorrentes recém chegadas. Ocupam, na indústria, na 
política, etc., maior número de lugares e postos mais importantes. Além 
dos poderes concretos que possuem, revestem-se de um prestígio cuja 
tradição a educação da criança mantém: o presente envolve o 
passado, e no passado toda a história foi feita pelos homens. No 
momento em que as mulheres começam a tomar parte do mundo, esse 
mundo ainda é dos homens. Eles bem o sabem, elas mal duvidam (grifo 
nosso) (BEAUVOIR, 1986, p. 18-19).  

 

A afirmação da autora demonstra a permanência da tradição masculina, não só na 

história e na organização das sociedades, mas também na sua relação com o 

mundo. Um mundo que ainda pertence ao olhar masculino, onde até mesmo os 

espaços urbanos são planejados para a invisibilização da mulher.  

AS AMARRAS INVISÍVEIS DO URBANISMO  

Conforme aborda Montaner (2014), as hierarquias criadas pela estrutura patriarcal 

constrói os papéis de gênero e sua definição sociocultural, o que é e não é 

apropriado para cada sexo. O processo de urbanização então, trazendo essa 

abordagem para a cidade acaba atribuindo espaços para cada gênero, sendo a 

rua para os homens e tanto a rua quanto o interior controlado para as mulheres. A 
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intenção da organização das cidades, bairros e edifícios era – e ainda é – manter 

a mulher aprisionada no lar, afastando-a do convívio social e promovendo seu 

constrangimento físico, social e econômico (MONTANER, 2014 p. 198 - 201). 

Segundo o autor:  

A segurança e a percepção da cidade são muito diferentes para as 
mulheres e para os homens, de maneira que é importante que se 
conheçam suas experiências ao planejar espaços públicos. Usos, 
limites, transparência, visibilidade e iluminação são variáveis que devem 
ser levadas em conta de acordo com a experiência das mulheres (grifo 
nosso) (MONTANER, 2014, p. 208). 

Nessa mesma linha de pensamento, Jacobs (2011) faz uma crítica ao urbanismo 

eminentemente dominado pela perspectiva masculina, uma vez que são os 

homens em sua maioria os planejadores e projetistas de cidades. Conforme 

leciona a autora:   

Estranhamente, eles criam projetos e planos que desconsideram os 
homens como integrantes da vida diária e normal de onde quer que 
haja moradias. Ao planejar a vida residencial, o objetivo deles é 
satisfazer as pretensas necessidades cotidianas de donas de casa 
ociosas e criancinhas em idade pré-escolar. Resumindo, eles fazem 
projetos estritamente para sociedades matriarcais (grifo nosso) (JACOBS, 
2011, p. 91)

132
. 

Ainda, a autora acrescenta que a tradição imposta pela teoria da Cidade Jardim133 

(Figura 1) de localizar o trabalho e o comércio próximo das residências, mas ainda 

mantê-los afastados, cria uma solução “tão matriarcal quanto situar as residências 

a quilômetros de distância do trabalho e [consequentemente] dos homens. Os 

homens não são uma abstração. Ou estão por perto, em pessoa, ou não estão”134. 

Por conseguinte, sugere que quando há intenção de integrar os homens na vida 

diária familiar, fazendo com que estes participem do cotidiano normal, deve-se 

posicionar os locais de trabalho e o comércio mesclados às residências “em 

contraposição aos homens que fazem uma aparição ocasional no parquinho 

quando tomam o lugar das mulheres ou imitam as ocupações femininas” 

(JACOBS, 2011, p. 91-92). 

                                                           
132

 Nesse contexto, o termo “sociedade matriarcal” não se refere ao tipo de organização social em 
que a autoridade é exercida pela mulher. A crítica consiste em identificar a intenção do modelo 
patriarcal vigente em perpetuar, nos espaços urbanos, a divisão entre os gêneros. Assim, o projeto 
pensado pelo viés masculino busca restringir as atividades femininas ao cuidado da casa e dos 
filhos. 
133

 A cidade jardim é um modelo de cidade concebido pelo pré-urbanista inglês, Ebenezer Howard, 

em 1898. 
134

 A crítica pode ser feita também à cidade imaginaria, denominada Ville Radieuse, do arquiteto 

europeu Le Corbusier. Onde “Le Corbusier assimilou a imagem fundamental da Cidade-Jardim, ao 
menos superficialmente, e empenhou-se em torná-la prática em locais densamente povoados.” 
Uma Cidade-Jardim vertical (JACOBS, 2011, p. 22). 
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Figura 1: Diagrama Cidade Jardim. Fonte: HOWARD, 1996. 

Demonstra-se a falta de interesse dos homens quanto ao funcionamento da 

cidade para seu público real. Ottoni (Howard, 1996) profere a seguinte sentença 

na introdução de “Cidades-Jardins de Amanhã”:  

Após a sua leitura, o conteúdo dessa utopia é rapidamente absorvido e o 
leitor se conscientiza de que o sonho de viver em habitações 
individualizadas e envolvidas por ambiente saudável de extenso verde, 
não é só realizável a custo convidativo, mas também socialmente 
desejável (Howard, 1996, p.45). 

Mas o que é “socialmente desejável”? Manter as mulheres afastadas do local de 

trabalho, e consequentemente os homens longe de casa? Quais os tipos de 

provedores do lar são “socialmente desejáveis”? Podemos aqui fazer o recorte de 

lares que são mantidos apenas pelas mulheres, como também as exceções onde 

o homem não possui um/uma conjugue para divisão de tarefas. 

Nesse sentido, Hayden (1980, p. 170), refere que a expressão “‘O lugar da mulher 

é dentro de casa’” tem sido um dos mais importantes princípios de design 

arquitetônico e planejamento urbano [...] do último século” (tradução nossa). A 

partir disso, a autora frisa que bairros, cidades e moradias, quando projetadas 

para que as mulheres permaneçam em suas residências, restringem as mulheres 

de forma física, social e econômica. Nesse ponto, parte da frustração feminina 

ocorre quando essas mulheres desafiam as barreiras impostas pelo planejamento 

urbano, gastando parte de seus dias com sua força de trabalho assalariada 

(HAYDEN, 1980) (tradução nossa).  
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Segundo a autora, essa situação problemática só pode ser resolvida a partir do 

desenvolvimento de um novo paradigma da cidade, do bairro e da casa, 

permitindo a descrição de um projeto físico, social e econômico de um 

assentamento humano que promove o apoio às mulheres empregadas e suas 

famílias, ao invés de restringi-las em suas atividades laborais (HAYDEN, 1980) 

(tradução nossa). 

Hayden (1980) também aponta as dificuldades das mulheres que moram nos 

subúrbios norte-americanos para se inserirem no mercado de trabalho. E como o 

slogan “lugar de mulher é em casa” determinou a construção das casas e também 

desses subúrbios. A autora propõe a organização de grupos de mulheres, donas 

de casa, feministas e homens conscientes da responsabilidade social como forma 

de combater a divisão sexual de trabalho, a desparelha distribuição de renda 

familiar e transformar tantos os lares quanto os bairros em que essas mulheres 

estavam inseridas. Esse grupo foi intitulado por Hayden de HOMES (Homemakers 

Organization for a More Egalitarian Society) e através da renovação de bairros e 

novos centros poderia experimentar uma divisão equilibrada de trabalho 

doméstico, senso de comunidade e níveis de igualdade.  

No mesmo sentido, Bourdieu (2002, p. 18) explica que a ordem social é “como 

uma imensa máquina simbólica”, ratificadora da dominação masculina: 

A divisão entre os sexos parece estar na ordem das coisas, como se diz 
por vezes para falar do que é normal, natural, a ponto de ser inevitável: 
ela está presente, ao mesmo tempo, em estado objetivado nas coisas (na 
casa, por exemplo, cujas partes são todas “sexuadas”), em todo o mundo 
social e, em estado incorporado, nos corpus e nos habitus dos agentes, 
funcionando como sistemas de esquemas de percepção, de pensamento 
e de ação. [...] é a divisão social do trabalho, distribuição bastante 
estrita das atividades atribuídas a cada um dos dois sexos, de seu 
local, seu momento, seus instrumentos; é a estrutura do espaço, 
opondo o lugar de assembleia ou de mercado, reservados aos 
homens, e a casa, reservada às mulheres; ou, no interior desta, 
entre a parte masculina, com o salão, e a parte feminina, com o 
estábulo, a água e os vegetais; é a estrutura do tempo, a jornada, o 
ano agrário, ou o ciclo de vida, com momentos de ruptura, 
masculinos, e longos períodos de gestação, femininos. (grifo nosso) 
(BOURDIEU, 2002, p. 17-18). 

A partir disso, é importante mencionar que os estudos sobre urbanismo moderno e 

seu planejamento são de maior autoria masculina, mas também branca e 

europeia. Nos anos 1980, embora se registre uma progressão na questão de 

gênero em várias áreas do conhecimento, a produção teórica no que tange ao 

planejamento permaneceu estanque, de forma que a teoria é, sem dúvida, 

imposta por homens e indiferente às questões de gênero (VIEIRA E COSTA, 

2014).  
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Vieira e Costa (2014), mencionam também qual caminho seguir no planejamento 

urbano levando em conta essas questões. As autoras acreditam relevante analisar 

o cotidiano da mulher, como ela se desloca pela cidade, juntamente com sua 

condição econômica. Afinal, a vida pública e privada da mulher está 

intrinsecamente relacionada às questões capitalistas e patriarcais. 

Sendo assim, a histórica situação de opressão sofrida pelas mulheres começa 

muito antes da ausência de isonomia, isso porque o tratamento diferenciado nasce 

com o planejamento urbano das cidades e está enraizado em cada metro 

quadrado. Assim, conforma-se um espaço de opressão mascarada, em que a 

vivência de pequenas violências diárias é favorecida pela conjuntura urbana e, 

consequentemente, origina-se um cordão de desigualdades, pois enquanto os 

direitos dos homens são assegurados, direitos básicos são negados às mulheres.  

As mulheres não pertencem e não são bem-vindas nos espaços urbanos, 

conferindo-lhes tal grau de insegurança em que elas não se sentem confortáveis 

no exterior de suas casas: não ter segurança ao andar na cidade reflete, também, 

na sua vida pessoal e profissional.  Essa disparidade entre gêneros permite a 

imposição de comportamentos “culturalmente” definidos como femininos, tal como 

a formação de uma família, que perpetua a falta de incentivo ao aperfeiçoamento 

intelectual e o ínfimo reconhecimento na área profissional.  

Nesse caso, pode-se mencionar o curso de Arquitetura e Urbanismo, em que mais 

de 50% da academia é composta por mulheres e, após a graduação, são 

esquecidas tanto no campo teórico, quanto no prático (ARCHDAILY, 2017). 

Pequenas violações que acabam colocando as mulheres em situação de 

vulnerabilidade e esse pensamento de dominação masculina acaba culminando 

na violência doméstica.   

A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E A NECESSIDADE DE ABRIGAMENTO    

Amparando-se nesse cenário de desigualdade, a violência contra a mulher 

caracteriza-se como uma das nuances de exclusão advinda do urbanismo. 

Deparando-se com o desamparo familiar, social, legal e urbano, torna-se urgente 

que o Estado intervenha, de alguma forma, auxiliando e acolhendo a vítima nessa 

situação: é assim que surgem as Casas Abrigo e os Centros de Referência e 

Apoio à Mulheres em Situação de Violência.  

É aí que a filosofia de Adorno e a arquitetura entram em contato com as questões 

de gênero: o bem e a beleza, não exterior, mas interior da mulher podem ser 

progressivamente tratados e recuperados quando a arquiteta e urbanista se 

empenha na criação de espaços que possam abrigá-las com dignidade e 
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identidade. A mulher vítima de agressão, ainda que com auxílio hospitalar em 

casos mais graves, terá no seu íntimo uma cicatriz da violência.  

Essa cicatriz não pode ser tratada, nem mesmo ter seus efeitos minimizados se 

não há sensibilidade para que essa mulher possa se sentir segura pelo seu 

gênero.  Como recuperá-la se retiramos sua identidade? Se não observarmos 

suas necessidades específicas? Se optarmos por aloca-la em um local cinzento, 

que não foi pensado ou projetado para essa finalidade? O papel social da 

arquiteta e urbanista, nesse caso, é estar conectada com o tipo exato de conforto 

e acolhimento que a mulher necessita, é estar disposta, efetivamente, a promover 

a cura através de sua inclusão em um espaço ideal, longe do período marginal 

que enfrentou.   

No Brasil, até o ano de 2003, as casas-abrigo e as delegacias especializadas de 

atendimento à mulher (DEAMs), eram os principais mecanismos aptos a intervir na 

violência contra a mulher. A insuficiência dessas políticas estimulou a criação da 

Secretaria de Políticas para as Mulheres, da Presidência da República, 

potencializando e ampliando as ações de garantia aos direitos femininos, 

prevenção de violência e responsabilização dos agressores através da Lei Maria 

da Penha (Lei 11.340/06) (SPM, 2011).  

A partir disso, torna-se indispensável a existência da Rede de Enfrentamento à 

Violência contra a Mulher, de maneira que as agressões sofridas no ambiente 

doméstico possam ser prevenidas e combatidas. Assim, através dessa Rede é 

possível abrigar mulheres que sofrem com a estrutura social patriarcal e a 

violência em seus relacionamentos, proporcionando um lar onde haja a 

possibilidade de recuperação, levando em conta suas cicatrizes e dores, para 

além de curá-las, ajuda-las a continuarem suas vidas em sociedade, trabalhando, 

vivendo e convivendo, cuidando de sua saúde física e mental (SPM, 2011).  

Dessa forma, a rede de enfrentamento encara a violência de acordo com sua 

complexidade, partindo de uma análise mais ampla da situação, já que a agressão 

percorre diversas áreas, como saúde, segurança pública, justiça, cultura, entre 

outros. A ruptura desses vínculos abusivos através do Centro de Referência e 

Apoio à Mulheres, também permite que a vítima possa reerguer sua vida, 

desvencilhando-se da violência. Além disso, o espaço proporciona a convivência 

com os filhos e familiares, acompanhamento psicológico, social e jurídico, 

reintegrando a mulher na sociedade (SPM, 2011).   
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CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHERES EM SITUAÇÃO DE 

VIOLÊNCIA 

O Centro de Referência prevê o abrigo provisório para mulheres, acompanhadas 

ou não de seus filhos (menores de 12 anos), em situação de risco de morte ou 

ameaças em razão de qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe 

cause lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial (Art. 

7º, da Lei 11.340/06)135.  

Nele também são consideradas as questões referentes à proteção integral, as 

condições para o fortalecimento de sua autoestima, autonomia pessoal e social, 

contribuindo, assim, para a superação e prevenção da situação de violência e 

ruptura desses vínculos. Dessa forma, oferece o acolhimento, acompanhamento 

psicossocial e a orientação jurídica às mulheres vítimas de conflitos domésticos e 

familiares. 

O atendimento é realizado em quatro etapas que se sintetizam, de forma prática, 

na compreensão geral da situação de violência da vítima, percebendo através da 

entrevista inicial suas necessidades específicas e encaminhando-a para o 

atendimento mais adequado. 

A primeira fase consiste no acolhimento e na coleta de informações gerais, 

momento em que as mulheres em situação de violência que buscam o Centro de 

Referência, serão primeiramente atendidas pela equipe administrativa, tendo suas 

dúvidas esclarecidas e orientadas a fazer a entrevista com os profissionais. Caso 

a mulher não tenha com quem deixar seus filhos na entrevista ou atividades 

futuras, assim como se abrigada, as crianças serão acompanhadas por 

                                                           
135

 A violência física contra a mulher caracteriza-se por qualquer agressão que possa lesionar seu 

corpo, inclusive "castigos repetidos, não severos", daqueles que não chegam a produzir uma lesão 
à curto prazo, porém castigam e maltratam seu corpo ao longo do tempo (tapas, chutes, socos, 
mordidas, estrangulamentos, mordaças, amarras, arrancar suas roupas). Entretanto, a violência 
física (visual), muitas vezes, vem acompanhada de outros tipos de violência que também deixam 
marcas irreversíveis. A violência moral (não-visual), consiste na depreciação da honra da mulher, 
caluniando, difamando ou injuriando, como por exemplo, dar opinião contra a reputação moral ou 
fazer críticas mentirosas e xingamentos. A violência psicológica (não-visual, mas muito extensa) 
visa degradar, controlar as ações, os comportamentos e as decisões da mulher, através da 
intimidação, manipulação ou ameaça, direta ou indiretamente, implicando prejuízos à sua saúde 
psicológica, podendo citar o afastamento de sua família, amigos, do trabalho, de seus estudos e 
etc. A violência patrimonial (visual-material), por sua vez, consiste em atos violentos que possam 
implicar a perda de seus bens patrimoniais, destruindo, subtraindo, retendo objetos ou 
documentos, bens e valores, como a depredação dos objetos do interior da casa dessas mulheres 
ou até a apropriação de sua moradia pelos próprios filhos. A violência sexual (visual), também 
entendida como um dos tipos de violência de cunho físico, obriga a mulher a manter relações 
sexuais, de forma física ou verbal e, até mesmo, forçá-la a participar de outras relações (inclusive 
com terceiros), usando da força, chantagem, coerção e ameaça, limitando sua vontade e liberdade 
pessoal. 
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educadores com atividades lúdicas durante o período de atendimento. Em todo o 

processo lhes é assegurado total sigilo e privacidade (SPM, 2006).  

A segunda fase, denominada de diagnóstico inicial e encaminhamento, seleciona 

as mulheres que desejam ser atendidas pelo Centro, orientando o atendimento 

com uma psicóloga que, com o auxílio de uma assistente social, informará a 

mulher sobre seus direitos, com a assistência jurídica, elaborando um diagnóstico 

preliminar do risco de vida e saúde e suas necessidades específicas. A partir 

disso, elabora-se um Plano personalizado de Atendimento e plano pessoal de 

segurança, ao que finaliza o atendimento esclarecendo qualquer dúvida 

remanescente e encaminha a mulher aos serviços da Rede de Atendimento 

(SPM,2006). 

A terceira fase constitui-se no diagnóstico aprofundado e atendimento, de maneira 

que, ao aprofundar o diagnóstico preliminar, a mulher poderá ter acesso ao 

atendimento social, que confere o direito de cestas básicas, vale-transporte e 

outros serviços se necessários. O atendimento psicológico objetiva o resgate da 

autoestima da mulher e resiliência, tratando possíveis sintomas de depressão e 

ansiedade, criando reflexões onde a mulher internalize que a violência é 

“inaceitável e insustentável em qualquer tipo de relacionamento, por mais que 

possa ser frequente no padrão do tecido social em que ela está inserida”. 

Atendimento jurídico no que tange aos procedimentos judiciais e de natureza 

policial, assim como arte-terapia, que como extensão do acompanhamento 

psicológico cria um processo de reflexão sobre si mesma, sobre os outros e 

resgata o potencial criativo dessas mulheres (SPM, 2006, p. 37). 

A quarta e última fase é de monitoramento e encerramento do 

atendimento/abrigamento, onde as vítimas permanecem com acesso ao 

atendimento para fins de acompanhamento e, após relatórios periódicos e 

avaliação da evolução de cada caso, a organização encaminha seu parecer 

quanto ao desligamento ou a determinação de novas medidas e procedimentos. 

Caso a mulher apresente a “a superação da situação de violência, o fortalecimento 

de mecanismos psicológicos e sociais que tornem viáveis a autodeterminação da 

mulher” o desligamento do serviço de atendimento será realizado (SPM, 2006, p. 

39). 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A presente pesquisa encontra-se concluída. Estuda-se a possibilidade de expandi-

la, de modo que possa dialogar com outros autores que foram consultados ao 

longo do trabalho.  
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O caminho da violação feminina, sua origem histórica com o fim do matriarcado e 

sua perpetuação através do planejamento urbanístico das cidades controladas às 

mulheres demonstra as amarras invisíveis a que estão submetidas. Uma visão sob 

a perspectiva de gênero é capaz de identificar as minúcias das violações diárias 

que, pouco a pouco, podem culminar na violência doméstica. 

Entende-se que o principal contributo deste trabalho determina-se pelo olhar 

inverso, periférico e subversivo, vez que coloca a temática de planejamento 

urbano como determinante na subalternização feminina.  

Ao final desse trabalho, revela-se a importância de enxergar verdadeiramente 

essas amarras que são exercidas sob – nós – as mulheres. O machismo e a 

dominação masculina, além de demonstrarem total ausência de empatia, 

imprimem também uma prática de trabalho que não atende às necessidades da 

população – MULHERES, homens, crianças; ricos, pobres; brancos, negros –, tal 

comportamento dominante acaba afetando negativamente a todos, inclusive aos 

próprios homens.  

A questão de gênero deve ser discutida ao longo da graduação, assim como em 

programas de mestrado ou doutorado, pois o curso, desde suas bases, deve 

formar profissionais com um olhar apurado sobre a realidade social. O boicote 

desse assunto, que é de total responsabilidade do (a) arquiteto (a) e urbanista, 

perpetua as hierarquias e alimenta tanto a cultura quanto o planejamento 

masculino das cidades. Assim, a teoria sempre originará a prática: é hora de 

diversificarmos as teorias, realizando a inclusão – também na grade curricular – 

das possibilidades femininas, negras e não-europeias.   

Entretanto, não é apenas o profissional que perde com essa atitude de 

invisibilização. A mulher que não possui acesso a esse tipo de discussão acaba 

não enxergando as disparidades, apesar de perceber a existência dessas 

hierarquias dentro das instituições, advindas do favoritismo – velado – e do 

machismo de seus professores. Assim, quando terminam a graduação, 

desaparecem – não por incompetência, haja vista que compõem mais de 50% do 

corpo discente136 – mas pelo espaço, que já era pequeno para o reconhecimento 

nos bancos acadêmicos, tornar-se quase nulo no âmbito profissional. Dessa 

forma, as mulheres são fadadas às arquiteturas de pequeno porte, salvo exceções 

que, ainda assim, não cobrem sequer a metade das profissionais. 

Acrescenta-se que há uma deficiência no debate sobre as realidades mundanas. 

A disparidade entre mulheres e homens no urbanismo é só uma das falhas da 

                                                           
136

 Informação extraída do site ArchDaily. 
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academia, considerando-se que a sociologia, a abordagem dos temas voltados às 

camadas mais pobres e o foco na criação de políticas públicas influenciam 

diretamente o objeto de estudo da arquitetura: o ser humano.  

A arquitetura não se trata apenas de construção, mas de consciência, seja ela 

política, de gênero ou social. Deve-se dialogar com as ciências exatas, mas 

também (re)incluir as ciências humanas que vem perdendo espaço 

gradativamente e culminará na formação de meros projetistas – cadistas –, que 

não atentam ao ser humano que ocupará aquele local, apenas ao ambiente 

planejado. 

 Por fim, mostra-se a – infeliz – necessidade da realização de um Centro de 

Referência e Apoio a Mulheres em Situação de Violência. A fim de dar suporte e 

estabilidade às vítimas de uma das faces da exclusão, que é a violência 

doméstica. Buscando, dessa forma, trazer à superfície a humanidade que há na 

arquitetura. 
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RESUMO: 

Este artigo explora como as relações de gênero ocupam e se manifestam no espaço, 
investigando a problemática do privilégio masculino que está enraizado na sociedade, 
evidenciando a perspectiva do ativismo feminino que rompeu a dicotomia do pensamento 
binário e mesmo assim tem sido apagada da memória da cidade. Utilizando o método de 
revisão bibliográfica, essa pesquisa tem como objetivo tornar visível as vivências 
espaciais de pessoas que experienciam sua sexualidade, contribuindo para a crítica do 
pensamento binário na concepção heteronormativa do espaço.  
 

PALAVRAS-CHAVE: espaço urbano; subversão; heteronormatividade; feminismo; 

identidades de gênero.  
 

ABSTRACT: 
 
This article explores how gender relations occupy and manifest in space, investigating the 
problematic of male privilege that is rooted in society, highlighting the perspective of 
female activism that has broken the dichotomy of binary thinking and yet has been erased 
from the memory of the city. Using the method of bibliographic review, this research aims 
to make visible the spatial experiences of people who experience their sexuality, 
contributing to the criticism of binary thinking in the heteronormative conception of space. 
 

KEYWORDS: urban space; subversion; heternormativity; feminism; gender identities.   

 

INTRODUÇÃO 

Historicamente é percebido que as relações sociais não têm estabilidade e estão 

sempre enfrentando processos de transformação. Espacialmente, essas relações 

se manifestam de diferentes formas de acordo com a cultura e o contexto social 

em que estão inseridas. Há tempos, o patriarcado tem estabelecido o privilégio 

masculino na cidade, sendo extremamente perceptível na vivência cotidiana. Esse 

privilégio/poder gera muitas consequências, tanto na experiência do espaço 
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urbano, quanto na relação do uso viário até o labor137, resultando no 

desenvolvimento da desigualdade, da exclusão social, da inclusão precária, da 

segregação territorial, da informalidade e da ilegalidade. Normalmente, a vivência 

fora dos padrões heteronormativos não são discutidas no campo da teoria de 

arquitetura. Muitos arquitetos consideram os domínios da sexualidade, gênero, 

classe e raça fora do alcance da nossa profissão, dessa forma, aceitam e acatam 

a heteronormatividade na arquitetura. Então, encontrar um diagnóstico para a 

crítica deste sistema binário fornece uma nova compreensão para a arquitetura e 

da arquitetura na sociedade em que vivemos.  

Para evidenciar a contribuição feminina na cidade é necessário um processo que 

explora a percepção da mulher, agindo de uma forma democrática. Por muito 

tempo as mulheres têm sido socializadas para desenvolver comportamentos 

dóceis e apaziguadores, já os homens são estimulados a desenvolverem condutas 

agressivas e perigosas. Tornar visível a contribuição feminina é coagir a favor de 

um sistema justo e igualitário. Em justaposição, esse pensamento gera a ruptura 

do planejamento urbano voltado a pensamentos heteronormativos. 

Em Arquitetura e Política, Montaner e Muxí (2015) argumentam sobre a 

necessidade de entender que em um período no qual existem estilos de vida 

iguais, a alternativa é a diversidade. Esse é o pensamento complexo, a teoria dos 

sistemas e das relações, atender a condição contemporânea das sociedades pós-

coloniais a partir de uma posição pós-moderna e, em última análise, enriquecer o 

pensamento, a compreensão e a atenção pelo "outro" e pela alteridade. 

HETEROTOPIA138, PRIVILÉGIO E PODER 

A cidade funciona como um organismo vivo e desde o surgimento desse corpo, o 

gênero masculino tem um lugar privilegiado no espaço. Segundo Montaner e Muxí 

(2015), o planejamento urbano é pensado para um homem - papel de gênero, não 

de sexo. A proporção do investimento público ligado a melhorias viárias (ruas, 

rodovias, túneis, anéis viários e etc.) é extremamente maior comparado ao 

transporte público que é mais eficiente, e chega a mais pontos e com mais 

frequência. A proporção de usuários de veículos privados é majoritariamente 

masculina e corresponde a uma mínima parte do total da população. Assim, fica 

claro para quem a cidade e o território são projetados.  

                                                           

137
 Trabalho; espécie de tarefa árdua e demorada. 

² Um conceito da geografia humana, elaborado pelo filósofo Michel Foucault, que descreve lugares 
e espaços que funcionam em condições não hegemônicas. 
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Esse pensamento abre vários questionamentos, principalmente, no sentido da 

dominação. Segundo Foucault (1993), esse controle sobre os indivíduos não se 

opera apenas pela consciência ou pela ideologia, mas começa no corpo, com o 

próprio corpo. Foi no biológico, no somático, no corporal que, antes de tudo, 

investiu a cidade capitalista. O corpo é uma realidade biopolítica.  

Em relação a experiência patriarcal, Lawrence Knop (1995) argumenta sobre o 

poder ser uma influência extremamente contraditória. É sempre subversivo, e é 

dessa forma que a diferença é construída, para facilitar a acumulação de poder. 

David Harvey (1992), em Condição Pós-moderna, também aponta a dominação de 

uma classe minoritária como resposta ao controle do contexto material, da 

experiência pessoal e social. Nesse sentido, a materialização e grande parte dos 

significados relacionados ao dinheiro, ao espaço e o tempo são completamente 

ligados ao poder público. 

O privilégio masculino na cidade é uma condição visível na vivência cotidiana, e 

tem como consequência influências e submissões políticas que dão as costas 

para as experiências coletivas, dessa forma, a cidade é um corpo desigual e 

repressivo. Catherine Clément, argumenta em La Coupable (1975, p. 26), que 

“toda cultura tem em algum lugar uma região imaginária para aquilo que exclui, e é 

desta região que hoje devemos tentar nos lembrar”. 

Harvey (1992) descreve que as regras do senso comum definem o tempo e o 

espaço para tudo, e são usadas para conseguir reproduzir distribuições 

particulares de poder social, tanto em relação às classes sociais, quanto às 

relações de gênero. Dessa forma, é possível entender como o poder é 

consequência do privilégio masculino na cidade. Ainda nesse viés, Ermínia 

Maricato (2003), abrange a discussão da segregação urbana, em Metrópole, 

Legislação e Desigualdade, descrevendo que essa é uma das faces mais 

importantes da desigualdade social e parte promotora da mesma, assim, 

dificultando o acesso aos serviços e as infraestruturas urbanas. 

Consequentemente, gerando menos empregos e menos oportunidades de 

profissionalização, maior exposição à violência, discriminação racial, discriminação 

de gênero e infantil, e o difícil acesso ao lazer. 

Dessa forma, o desenvolvimento da desigualdade desafia a estruturação de 

conceitos: exclusão social, inclusão precária, segregação territorial, informalidade, 

ilegalidade, alimentando um debate sobre a "funcionalidade" ou não do excesso 

de população para o capitalismo brasileiro. O poder impõe vários discursos vazios 

e tendenciosos em relação à segregação, mas nenhum deles é mais evidente que 

o privilégio patriarcal na sociedade. Diana I. Agrest (1993), argumenta em seu 

texto À Margem da Arquitetura: Ccorpo, Lógica e Sexo, que esse privilégio 
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masculino é definido tanto pelo que inclui, quanto pelo que exclui, sendo a 

inclusão e a exclusão partes integrantes do mesmo processo. Entretanto, o que é 

excluído, o que fica de fora, não é propriamente excluído, mas sim reprimido. A 

repressão nem exclui nem repele uma força exterior, pois contém dentro de si uma 

representação interior, um espaço repressivo. 

A sociedade estabelece um determinado tipo de ordem simbólica na qual 
nem todos têm as mesmas chances de se enquadrar. Os que não se 
enquadram têm de encontrar o seu lugar no meio de ordens simbólicas, 
nos seus interstícios; representam então uma certa instabilidade 
simbólica. Tais pessoas são geralmente chamadas de esquisitas, 
anormais, pervertidas ou foram classificadas como neuróticas, delirantes, 
marginais, feiticeiras ou histéricas. (AGRAST, 1993, p. 586) 

Ainda em Condição Pós-moderna, Harvey (1992) argumenta a relação das lutas 

pelo poder serem frustradas, tanto pela relação de gênero, quanto pelos 

trabalhadores, os povos colonizados, minorias étnicas, imigrantes e etc. assim, 

gerando uma energia social necessária para mudança dessas regras. No geral, 

essas mudanças na qualidade objetiva do espaço e do tempo, podem ser - e em 

sua maioria são - efetuadas por meio da luta social. Segundo, Santos (2012, p. 86) 

é por isso que, as lutas pela universalização e democratização dos benefícios da 

cultura “são, ao mesmo tempo, lutas contra as relações de dominação entre 

sociedades contemporâneas, e contra as desigualdades básicas das relações 

sociais no interior das sociedades. ” São lutas pela transformação da cultura. 

Nessa revisão da cidade e da arquitetura continua havendo uma missão 
para os homens: a luta por uma sociedade justa e igualitária tem a ver 
com o esforço por repensar e viver a partir da chamada crise da 
masculinidade tradicional, superando paulatinamente um modelo clássico 
radicado na autoridade patriarcal indiscutível, na primazia do 
racionalismo, da abstração e do pretensamente objetivo, por cima dos 
sentimentos e da experiência, da alteridade e da diferença. É mais 
complexa a visão que permite superar uma concepção linear e operativa 
da vida, que situou a produtividade como razão de uma existência 
dirigida a objetivos únicos. (MONTANER, 2015 p. 215) 

A superação desse modelo patriarcal que está enraizado na nossa sociedade é o 

primeiro passo para a construção de novas perspectivas de uma realidade menos 

fracionada, essa ideologia é um passo para a aproximação e a desconstrução dos 

espaços permitindo uma visão de mistura, ocupação e experiência social. 

Entretanto, enquanto essa ignorância é historicamente cultivada, uma força 

transformadora tem nascido, com um único objetivo: a igualdade. Essa força é 

operada através do ativismo e da experiência de reivindicar o que é seu, 

resgatando e reinterpretando as tradições que entenderam a modernidade e a 

tecnologia como promessas de libertação e igualdade, com a atenção voltada às 

experiências humanas. Pedro Demo, (1993, p. 2) argumenta que “ser pobre não é 
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apenas não ter, mas sobretudo ser impedido de ter, o que aponta muito mais para 

uma questão de ser do que de ter". 

NOMEAR A CIDADE NO FEMININO 

Em Gender Space Architecture (1999), Jane Rendell, descreve algumas 

associações entre o gênero e a arquitetura, invocando comparações ao corpo 

biológico, por exemplo, interiores macios e curvilíneos são conectados com 

mulheres e torres fálicas com os homens. É interessante pensar que essas 

associações sempre envolvem o biótipo feminino, mas quase nunca a luta 

feminista. Assim, como descreve Heleieth Saffiot (2004, p. 35), em Gênero, 

Patriarcado e Violência, “as mulheres são socializadas para desenvolver 

comportamentos dóceis, cordatos, apaziguadores e, os homens são estimulados a 

desenvolver condutas agressivas, perigosas que revelam força e coragem.” Nesse 

sentido, mais uma vez, a sociedade estabelece as estruturas de poder que se dão 

dentro dela. Segundo, Diana I. Agrest (1993), o gênero masculino fixou as bases 

do sistema da arquitetura desde Vitrúvio, foram lidos e reescritos durante o 

Renascimento e desde então se prolongaram até o movimento moderno. Um 

exemplo é O Modulor de Le Corbusier, inteiramente baseado em um corpo 

masculino. 

Montaner (2017), também argumenta sobre a segurança e a percepção da cidade 

ser extremamente diferente para as mulheres e para os homens, citando a falta de 

conhecimento nas experiências de cada um no planejamento urbano.  A teoria 

feminista surgiu na década de 1970 e é totalmente ligada à experiência do 

ativismo, ainda segundo Montaner (2017), o feminismo ganhou o sentido de 

experiência compartilhada unindo as mulheres no aspecto pessoal e político. Essa 

ênfase no valor da experiência está relacionada à circunstância de que a mulher 

vive mais perto dos fatos da realidade e atribui determinados valores à experiência 

pessoal, fatos que a teoria masculina e objetivista tende a subestimar e ignorar. 

Harvey (1992), argumenta o fato de que o problema imediato, é compreender os 

processos sociais mediante os quais as suas qualidades objetivas são 

estabelecidas. Com isso, é possível avaliar melhor a afirmação de que, a partir 

dos anos 70, o ativismo feminino vem construindo algo vital em nossa experiência 

do espaço e do tempo que contribuiu para a quebra da era moderna e, 

consequentemente a virada para o pós-modernismo. 

O urbanismo nunca é neutro: ele afeta homens e mulheres de maneiras 
distintas e constitui o meio onde são reproduzidas e perpetuadas as 
desigualdades de gênero. Portanto, há que se privilegiar novas visões 
que resgatam a marginalizada experiência feminina. (MONTANER, 2017 
p. 103). 
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Montaner (2017), também argumenta que o pensamento feminista, rompe com os 

pensamentos binários desconstruindo as dicotomias tradicionais e dominantes de 

sujeito-objeto, masculino-feminino, natural-artificial, superando essa hierárquica 

esquemática e excludente. A visão feminista corrige os fundamentos da 

modernidade ilustrada, machista e eurocêntrica. 

Nega-se a pretensão da universalidade por impor as formas de 
pensamento e de vida de uns sobre os outros, defende-se o “outro”: 
mulher, criança, idoso, marginalizado, imigrante, subalterno etc. Trata-se, 
enfim, de uma afirmação da complexidade e da diferença, dos afetos e 
dos desejos, da realidade e da vida cotidiana e do trabalho reprodutivo ou 
labor. (MONTANER, 2017, p. 87) 

A força do ativismo e a relação do espaço com a óptica de gênero, significa a 

correção de um urbanismo despótico e elitista para que se passe a pensar em 

sistemas urbanos que favoreçam todos os grupos igualmente, não apenas os mais 

fortes. Montaner (2017) argumenta que a relação de experiência com os espaços 

deveria ser levada em consideração no processo projetual, sendo assim, no 

espaço doméstico, local onde se realizam as tarefas reprodutivas, a experiência 

demonstra que são necessários espaços flexíveis, não hierárquicos, nem 

estanques, nem monofuncionais. Em relação ao espaço público, defende-se que 

ele propicie o encontro livre entre as pessoas, e que seja um lugar de passagem 

segura, não discriminatório, acessível a todo tipo de pessoas, que esteja perto das 

moradias e estabelecimentos, esteja devidamente iluminado à noite e tenha uma 

oferta adequada de meios de transporte público. 

Montaner (2017), descreve que um desafio para uma cidade mais solidária é a 

corresponsabilidade social nessas tarefas imprescindíveis, e para tanto, um 

planejamento urbano de proximidade também é imprescindível. A discriminação 

de gênero está fortemente ligada ao urbanismo e a arquitetura: desde o espaço 

público, com seus parques e calçadas, assim como as condições dos sistemas de 

transporte, até os lugares de trabalho e estrutura hierárquica que muitas vezes se 

mantém na moradia. Portanto, não há possibilidade alguma de justiça e igualdade, 

se não partir de uma perspectiva crítica de gênero. 

Não se pode esquecer que a cidade, com sua disposição geográfica 
particular, proporciona a ordem e a organização da convivência – meio 
pelo qual a corporeidade é social, sexual e discursivamente produzida. O 
espaço se limita, se hierarquiza, se valoriza, se modifica, e as formas 
utilizadas para isso afetam a maneira pela qual se experimenta o meio 
urbano e o modo como o sujeito vê os outros. [...] o espaço não é um 
mero cenário no qual ocorrem coisas de vez em quando, mas o resultado 
conjunto da ação e do discurso dos diferentes setores sociais. Por isso, 
não é um lugar inerte, mas significativo na construção da identidade. 
(CORTÉS, 2008, p. 123). 
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Nomear a cidade no feminino significa romper com o pensamento heteronormativo 

enraizado na sociedade, essa ruptura abre um novo horizonte e são muitas as 

ações que precisam ser resolvidas: registrar a realidade criticamente, tornando 

visível aquilo que se tenta apagar, o que ficou oculto, como a contribuição das 

mulheres e a memória dos movimentos sociais urbanos. Essa perspectiva de 

gênero propicia uma maior capacidade de registrar a realidade de melhorar as 

cidades enquanto reservatórios de experiências e conflitos, de cumplicidades e 

solidariedade. Essa discussão tem mais a ver com um funcionamento comunitário 

e descentralizado, do que com um funcionamento centralizado e baseado no 

planejamento e no controle. A cidade é um substantivo feminino. 

ROMPIMENTO DA EXPERIÊNCIA BINÁRIA 

Na relação social os direitos foram adquiridos por etapas e setores, segundo 

Montaner e Muxí (2015), esses direitos foram conquistados primeiramente pelos 

homens brancos e ricos, muito mais tarde as mulheres europeias e da América do 

Norte e, hoje o objetivo é que esses direitos se generalizem sem a discriminação 

de qualquer tipo.  

Desta forma, existe uma necessidade de se distinguir sexo, gênero e orientação 

afetiva-sexual, no texto Transversalidade de Gênero, Intersetorialidade e 

Interseccionalidade: Estratégias Para a Efetivação das Políticas Públicas de 

Gênero, Mayara Alice Souza Pergore (2013), descreve que o primeiro se refere 

tão somente a uma diferenciação biológica, essencialmente genotípica (macho e 

fêmea); o segundo, a funções sociais, a aspectos culturais-identitários (masculino 

e feminino); e o último, assim, a preferências sexuais relacionais (a exemplos da 

heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade, assexualidade e 

pansexualidade). Pergore (2013), afirma que a transversalidade de gênero visa, 

portanto, incorporar a perspectiva de gênero, ressignificando, e indo além, 

auxiliando na inclusão sociopolítica das diferenças nas searas públicas e privadas, 

em prol do desenvolvimento democrático. 

Cotrill (2006), argumenta que a vivência fora dos padrões heteronormativos não é 

discutida no campo da teoria de arquitetura. Muitos arquitetos consideram os 

domínios da sexualidade, gênero, classe e raça fora do alcance da nossa 

profissão. Ignorar essa pauta significa uma aceitação heteronormativa na 

arquitetura. Então, encontrar um método para a crítica deste sistema binário 

fornece uma nova compreensão para a arquitetura na sociedade em que vivemos, 

sendo essa identificação, o primeiro passo para a desconstrução da experiência 

binária. 
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Peres (2013) afirma que o sujeito é construído através de processualidades 

complexas que não antecedem a ele mesmo, o que, por sua vez, nos remete ao 

espaço público e político em que as negociações de ocupação de certos lugares 

no mundo se fundam, promovendo assim a subversão de valores, sentidos e 

discursos normativos. Nesse aspecto, a sociedade estabelece as estruturas de 

poder que se dão dentro dela. Córdoba (2005) aborda essa dimensão de exclusão 

que habita a identidade e parte do pensamento de que o espaço discursivo que 

emerge a identidade não a determina de antemão, logo, essa afirmativa é 

construída diante da possibilidade de sua ressignificação em espaço aberto e de 

sua integralidade, o que, por sua vez, denota que suas determinações de 

significados e de conteúdos se dão através da exclusão e repressão de outras 

formas identitárias possíveis. Essa identidade apresenta em seu campo uma 

dimensão de exclusão e de extermínio de toda e qualquer outra marcação 

identitária, confirmando o sistema de sexo, gênero e desejo e suas determinações 

binárias e universalizantes. 

As relações de gênero, existem fora do ideal heteronormativo. Cotrill (2006), 

argumenta que essas vivências acontecem em zonas dentro e fora dos corpos dos 

indivíduos. Estes espaços são denominados queer139. São espaços sexuais e 

políticos. Uma combinação destes usos representa todo o espaço queer. Estes 

ambientes específicos são dispositivos críticos para entender toda atmosfera 

baseada em sexualidade, gênero, classe e cotidiano. Através da compreensão 

desses espaços, novas definições para o ambiente arquitetônico podem ser 

desenvolvidos. Esses lugares reconhecem seus limites e permitem a adaptação 

conforme necessário. São espaços sobre se encontrar no mundo, encontrar a 

conexão da cidade e do eu. Dentro dessa perspectiva, toda identidade é 

construída através dos efeitos de uma relação do saber-poder-prazer pelas quais 

determinadas possibilidades de fixação identitária reprimem, excluem, negam, 

interditam outras possibilidades de posição de sujeito. David Cordóba (2006) 

afirma que para uma identidade se fixar ela precisa excluir diversas outras formas 

identitárias. Anne Marie Jagose (1993), define que o indivíduo queer não se 

apresenta como uma identidade, mas sim como uma crítica à identidade. 

Em Queer Space, Betsky (1997) descreve a história e o conceito de espaço queer 

começando por uma experiência pessoal. Refletindo sobre essa experiência, ele 

define o espaço queer de o interior de uma discoteca de Nova York dos anos 

1970. Como um espaço que é libertador, pode ajudar a evitar algum tipo de 

aprisionamento. Isto é um espaço que vive apenas pela experiência. É um espaço 
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de espetáculo, consumo, dança e liberdade, interagindo entre o corpo e a 

tecnologia. 

 
Figura 1 Voguing e a Cena Das Casas Noturnas Lgbt Em Nova York 1989-92, Andy Thomas.  

Fonte: The Quietus. Disponível em:< http://thequietus.com/articles/07990-vogue-voguing-

soul-jazz-chantal-regnault>. Acessado em 21 de maio de 2018 

 

Betsky (1997), descreve uma metáfora sobre o comportamento queer no espaço, 

esse corpo estranho começa no armário, formando-se para o corpo central, para a 

principal formação. Em seguida, o corpo se move em um submundo da cidade e 

da sociedade procurando os desejos encontrados no espelho desse armário. No 

entanto, por sua própria natureza, o espaço queer é algo que não é físico, é 

apenas implícito e geralmente é invisível. Estes espaços não estabelecem a 

confiança de um espaço claro e ordenado para si mesmo. É totalmente mais 

ambivalente, aberto, autocrítico ou até mesmo irônico e efêmero. 

A teoria propõe a hibridização e fragmentação como uma forma de romper com os 

processos homogeneizantes. Montaner (2015), fala sobre a fragmentação ser a 

forma mais genuína da condição dispersa da pós-modernidade, e quando se toma 

essa condição híbrida como ponto de partida, quando se resiste à tentação da 

unidade recorre-se a mecanismos que recompõem certa totalidade, múltipla e 

fragmentária. Cotrill (2006) define espaço queer como ambientes que criticam as 

divisões de sexualidade, gênero, classe e raça através de contextos binários e, 

http://thequietus.com/articles/07990-vogue-voguing-soul-jazz-chantal-regnault
http://thequietus.com/articles/07990-vogue-voguing-soul-jazz-chantal-regnault
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assim, denotam o espaço através de características como multiplicidade, 

porosidade, autocrítica e ironia, que se refletem na organização espacial com 

ambientes integrados, com alta visibilidade entre os pavimentos e elementos 

lúdicos.   

O espaço queer, muitas vezes, não tem uma identidade que pode ser 

reconhecida, parece ser uma ironia ou uma disjunção. Nesse sentido, Betsky 

(1997), argumenta algumas questões que devem ser levadas em consideração em 

relação ao espaço e o corpo: devemos procurar continuamente dentro de nós 

mesmos como nos espelhamos em um mundo, para que esse eu que tem um 

corpo, um desejo e uma vida, pertença a cidade. Espaço queer é a realidade para 

produzir um espaço de liberdade, apropriação e mistura. Montaner (2017), 

argumenta que 

Hoje, a alternativa reside em uma total reformulação responsável e 
socializadora, em resgatar e reinterpretar as tradições que entenderam a 
modernidade e a tecnologia como promessas de libertação e igualdade, 
como a atenção voltada para as experiências humanas. (MONTANER, 
2017, p. 16) 

Dolores Galindo (2011, p. 13) argumenta no texto Experimentos Ontológicos, 

Variações Queer, sobre “colocar nossa humanidade, nosso corpo à prova, é uma 

boa forma de romper o que podemos nomear como humanonormatividade, isto é, 

a primazia do gênero humano como baliza para qualquer imaginação ontológica. ” 

Nesse contexto a alternativa é incorporar a diversidade no ambiente construído, 

mesmo que de forma implícita. A participação como experiência da cidade é a 

baliza para o reconhecimento dessa liberdade de ser, existir e experimentar, 

desenvolvendo um pensamento holístico onde não só um grupo seja privilegiado. 

A experimentação da cidade é um direito de todos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A identidade queer já existe fora dos parâmetros binários, porém, pensar na 

integração dessas identidades é pensar na imersão da diversidade cultural e na 

vivência democrática da cidade. É tornar visível, toda contribuição que se tenta 

apagar de uma sociedade minoritária, significa olhar para o todo de uma forma 

democrática. A integração é o movimento desses corpos invisíveis, é o ato de 

cultura emergindo no espaço.  

Buscar um pensamento humanormativo é o caminho para a desconstrução do 

modo em que vivemos nos dias de hoje. Significa pensar na cidade como um 

espaço de experiências compartilhadas de igual para igual. Além de todas as 
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denominações, ainda somos corpos em movimento no espaço, procurando por 

experiências democráticas. 

Como Harvey (2014) afirma em Cidades Rebeldes, a cidade que buscamos viver 

não pode ser separada do tipo de pessoas que queremos ser, não podemos 

separar as relações sociais que buscamos e quais relações com a cidade e a 

natureza nos satisfazem mais, o estilo de vida que desejamos levar e quais são os 

nossos valores estéticos. Portanto, o direito da cidade não é individual ou grupal, 

mas sim, um direito de mudar e reinventar a cidade de acordo com os nossos 

mais profundos desejos. Esse direito é muito mais coletivo que individual, uma vez 

que essa reinvenção só depende inevitavelmente do exercício de um poder 

participativo e coletivo nos processos de urbanização. Harvey (2014) reforça que 

“a liberdade de fazer e refazer a nós mesmos e a nossas cidades é um dos 

nossos direitos humanos mais preciosos, ainda que um dos mais 

menosprezados”. 
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