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RESUMO 

 

 

Esse trabalho discute de que forma as transformações causadas pelo adensamento 
e pela verticalização das cidades, responsáveis por rupturas no tecido urbano, alteram 
a percepção e o modo como o indivíduo vive atualmente em sua casa. No âmbito da 
pesquisa, a casa revela-se como célula fundamental do tecido urbano, vinculada ao 
seu contexto histórico e social, onde o tempo e o espaço constroem a sua narrativa. 
O objeto de estudo é o interior do lugar-casa inserida no espaço-cidade, focando a 
relação de seu habitante com o que ele entende como “centro de mundo”. A cidade 
escolhida como recorte da pesquisa é Goiânia do início do século XXI, contemplando 
os bairros de maior valorização fundiária em um processo de verticalização acelerada. 
O objetivo principal da dissertação é compreender de que forma a cidade verticalizada 
influencia na percepção e consequente relação que o indivíduo tem com a sua casa. 
Busca ainda identificar o papel da sensorialidade e do simbólico na construção dos 
valores e referenciais individuais e coletivos no espaço de morar. A materialidade da 
casa aqui tratada refere-se ao lugar físico, enquanto a imaterialidade trata a casa 
como lugar simbólico, povoada de memórias e símbolos e vivenciada por meio de ritos 
e eventos cotidianos. O levantamento de dados baseia-se em pesquisa bibliográfica 
e entrevistas com grupos distintos de famílias moradoras da área selecionada. Como 
resultado, o estudo traz subsídios para as novas formas de se pensar a casa urbana 
e o design de seus interiores, levando em consideração a diversidade e as 
necessidades do homem nas dimensões materiais, sociais e simbólicas. 

 

Palavras-chave: casa; Goiânia verticalizada; território; ambiência; simbólico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This piece of work discusses how the transformations caused by the increase in the 
number of inhabitants and the verticality of the cities, which are responsible for cracks 
in the urban tissue, alter the perception and the way the individual currently lives in his 
house. In this research, the house is revealed as the fundamental cell of the urban 
tissue, related to its historic and social context, where time and space build its 
narration. The object of study is the interior of the place-house inserted in the space-
city, focusing on the relation between its inhabitant and what he understands as the 
“center of the world”. The city that was chosen is Goiânia of the beginning of the 21st 
century, contemplating the neighborhoods of greater value, in an accelerated verticality 
process. The main objective of this work is to understand how the verticalized city 
affects the user’s perception and relation with the house. Furthermore, we try to identify 
the role of the sensoriality and the symbolic in the construction of the values and the 
individual and collective references in the living space. The materiality of the house 
dealt with here refers to the physical space, whereas the immateriality regards the 
house as a symbolic place, inhabited by the memories and symbols and lived through 
the daily rituals and events. The data collection is based on the bibliographical research 
and on interviews with distinct groups of families that live in the selected area. As a 
result, the study brings contribution to the new way of thinking the urban house and its 
interior design, taking into consideration the diversity and the necessities of the man in 
the material, social and symbolic dimensions. 

 

Keywords: house; verticality in Goiânia; territory; ambience; symbolic. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 As transformações causadas pelo adensamento e verticalização das cidades 

têm se traduzido em rupturas significativas no tecido urbano estabelecido, dificultando 

a mobilidade, alterando trajetos, hábitos, relações de vizinhança e de escala, além de 

provocar, dentre outros tantos fatores, a descaracterização da paisagem e o 

esvaziamento dos espaços públicos. A dinâmica da cidade contemporânea imprime 

assim mudanças significativas, na vida de seus habitantes, relacionadas diretamente 

às suas práticas de uso, apropriação e percepção dos espaços, podendo ainda afetar 

sua relação de pertencimento e de identidade com o meio urbano. 

 Nesse sentido, a urbe apresenta a seus habitantes uma nova escala, um 

território extenso de leitura e exploração complexas. A crescente descaracterização 

do espaço público nas cidades contemporâneas enquanto centros de encontros e 

trocas humanas e sua afirmação como espaço de passagem e não de permanência, 

a constante alteração da paisagem, a redução das áreas verdes, o excesso de 

veículos automotores, dentre outros fatores, têm contribuído para que estas cidades 

se tornem inóspitas e exigem de seus habitantes constantes adaptações às suas 

transformações. 

 Em contrapartida, a casa assume grande importância quando desempenha de 

alguma maneira o papel de abrigo, referência e identidade. Identidade essa que pode 

se estabelecer a partir da percepção sensorial e ligação afetivo-emocional do homem 

com o espaço de morar, dos vínculos estabelecidos com seus objetos, da construção 

de seus ritos e da relação de intimidade e pertencimento ali proporcionada. Assim, o 

lugar de habitar torna-se, citando expressões empregadas pelo filósofo Bachelard 

(1978), lugar calmo de acolhimento e concha original. 

 Povoada de materialidades e imaterialidades, a casa é lugar de pausa, 

pertencimento e de identidade, e se insere na cidade, caracterizada como espaço da 

complexidade, da diversidade e do movimento. No entanto, a articulação entre o lugar 

da casa e o espaço da cidade revela-se muito mais como uma relação de 

complementariedade que de oposição, uma vez que a casa se insere no contexto 

urbano como centralidade, célula fundamental de um complexo tecido. 
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 Assim sendo, a alternância ou, em alguns momentos, a simultaneidade do 

espaço privado e do público, do dentro e do fora; do sagrado e do profano, compõe a 

vida do homem e sua forma de habitar o mundo, assumindo diferentes configurações 

de espaço e lugar ao longo do tempo. O geógrafo humanista Yi-Fu Tuan (1983) 

descreve espaço aberto como símbolo de liberdade e um convite à ação, mas também 

como exposição e vulnerabilidade; já o espaço humanizado e apropriado é 

caracterizado como lugar, centro calmo de valores estabelecidos. Tuan afirma ainda 

que os seres humanos precisam desse movimento dialético de aventura e refúgio, de 

espaço e lugar.  

Por sua vez, para Martin Heidegger (1999), o que transforma o espaço em lugar 

é o habitar e, segundo ele, só é possível habitar o que se constrói. Seguindo ainda 

essa abordagem de espaço e lugar, e apesar de nas cidades contemporâneas ser 

possível a construção mental, virtual ou física de outros lugares apropriados que não 

o da casa, neste trabalho trataremos do lugar-casa inserido no espaço-cidade como 

objeto de estudo. A materialidade da casa aqui tratada refere-se ao lugar físico, 

utilitário, material e objetivo, construído e habitado pelo homem na paisagem urbana 

contemporânea, enquanto a imaterialidade vai tratar da casa como lugar simbólico, 

subjetivo e de pertencimento, povoado de memórias e símbolos e vivenciado através 

de ritos e eventos cotidianos. Todavia, a que casa o presente estudo está se referindo 

especificamente?  

 A casa é produto cultural e estético de um tempo e um espaço específicos e 

não é possível desvinculá-la de seu contexto histórico e social, pois essa dinâmica do 

tempo e do espaço constrói sua narrativa. Como recorte metodológico, adota-se 

então, neste estudo, a análise da casa inserida na dinâmica da metrópole 

contemporânea e habitada por um indivíduo, ou por um grupo de indivíduos, ligados 

por laços familiares ou de afinidade. 

 A metrópole, em questão, é a cidade de Goiânia do início do século XXI, 

representada aqui especificamente por bairros que obtiveram maior valorização 

fundiária nos últimos dez anos, e que, em função disso, vêm sofrendo uma 
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verticalização acelerada. Segundo levantamento realizado2, os setores Marista, 

Jardim Goiás, Bueno, Bela Vista e Oeste apresentam atualmente maior valorização 

fundiária e, por consequência, uma verticalização acelerada. Esses bairros foram 

escolhidos como área de recorte desta pesquisa, principalmente por possibilitarem a 

observação de uma transformação significativa na forma de morar. 

 Os referidos bairros são majoritariamente residenciais em sua origem e vêm 

sofrendo uma transformação significativa na dinâmica de seus espaços. É o caso da 

evidente ruptura no tecido urbano marcada, principalmente, por uma intensa 

verticalização3, uma consequente alteração de fluxo de automóveis e concentração 

de pessoas, uma modificação estético-formal em todas as situações e uma grande 

descaracterização funcional em alguns casos. No entanto, o foco do estudo não está 

na transformação do bairro; ele é o importante universo, a vizinhança a conter a casa 

e a referência na cidade, mas aqui a atenção está para o interior da casa localizada 

nesses bairros e da relação de seu habitante com ela. 

 As mudanças ocorridas na forma de ocupação dos bairros parecem refletir não 

só na qualidade dos espaços construídos, mas também nas relações humanas que 

ali se estabelecem. O objetivo é compreender se, a partir das adaptações feitas pelos 

indivíduos para habitar essa nova casa4, aconteceram de fato alterações ou rupturas 

significativas, seja pela percepção sensorial do interior da casa por seu habitante, 

quanto por sua relação com esse lugar. 

 A principal questão norteadora deste estudo é compreender se o processo de 

verticalização característico do crescimento das cidades brasileiras e também de 

Goiânia – aqui analisada através de alguns estudos de caso – altera o modo como o 

                                                

2 Pesquisa realizada em março de 2015 pelo CRECI-GO – Conselho Regional de Corretores de Imóveis 
de Goiás. 

3 A verticalização é caracterizada como um conjunto de unidades padrão de habitações, repetidas 
vertical e horizontalmente. Sua concretização envolve muitos agentes, destacando-se o poder público, 
o empreendedor, o incorporador, o agente financeiro, projetistas, toda a indústria da construção civil e 
também os futuros moradores. (AMORIM ; GRIZ LOUREIRO, 2011). 

4 Nova casa refere-se aqui tanto à casa que, elevada do solo, passa a se localizar sob e sobre outras 
casas nos edifícios residenciais verticais, assim como à casa horizontal e térrea que permanece 
resistindo entre os novos prédios que ocupam a vizinhança. Não será adotada, na maior parte desta 
pesquisa, a denominação de apartamento para a casa verticalizada por se acreditar que a palavra casa 
acolhe, de modo mais generoso, o imaginário e o universo do habitar humano. 
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habitante percebe e se relaciona com o seu lugar de morar, transformando assim sua 

identificação com esse espaço e a sensação de pertencimento. 

 Para tanto, considerou-se o papel das dimensões física e simbólica e a 

importância da sensorialidade na construção dos valores de identidade, referências e 

pertencimento individuais e coletivos no espaço de morar, buscando ainda conhecer 

quais são os elementos que conectam habitante e habitação e que conferem 

centralidade à casa. 

 Metodologicamente, a escrita da dissertação está distribuída em três capítulos 

distintos: o primeiro trata da casa, considerando a sua relação com seu habitante, sua 

subjetividade e a sua relação com a cidade; o segundo aborda a verticalização da 

cidade e suas implicações no viver do homem urbano; o terceiro analisa as possíveis 

ferramentas de enfrentamento e adaptação às mudanças apresentadas pela dinâmica 

do mundo contemporâneo para habitar a casa e fazer dela um centro de valores 

estabelecidos. Na construção do texto, a bibliografia adotada utilizou como referencial 

teórico autores que, em sua grande maioria, reconhecem o valor das necessidades 

subjetivas no espaço arquitetônico e os que tomam o espaço como valor humano, 

como é o caso do filósofo Gaston Bachelard e dos arquitetos Bernard Tchumi, Amos 

Rappaport e Norberg-Schulz. 

 Além da pesquisa bibliográfica, utilizou-se uma abordagem semiestruturada 

elaborada a partir de entrevistas. O recorte escolhido para observação contemplou 

dois grupos distintos de famílias, ambos formados por  habitantes dos bairros que são 

objetos deste estudo. Em um primeiro momento, entrevistou-se as pessoas que 

receberam propostas e aceitaram viver em unidades de habitação em condomínios 

verticais, implantados no mesmo terreno de sua antiga moradia. Posteriormente, 

entrevistou-se o outro grupo composto por famílias que resistem a essa alternativa, 

permanecendo em suas casas junto ao solo, localizada em meio aos edifícios de 

vários pavimentos que são erguidos ao seu entorno. 

 Ao optar por fazer as entrevistas, entende-se que a amostragem é insignificante 

frente ao todo, mas reconhece-se a importância dos depoimentos prestados para a 

compreensão da relação dos indivíduos com sua casa. São valorosas as falas dessas 

pessoas, uma vez que descrevem seu lugar de morar em um momento de muitas 

mudanças, em que precisaram “abrir mão” de muitos hábitos e formas de se 
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relacionarem com o espaço da casa, com os vizinhos e com a cidade. O contexto 

apresentado aponta algumas reflexões: quando tudo muda, o que fica como 

referência? O que faz da casa, localizada na urbe contemporânea e externamente tão 

igual a outros territórios apropriados, o centro do mundo para quem a habita? As 

relações de pertencimento assemelhar-se-iam àquelas dos indígenas com seu 

território que para eles é o centro do mundo? Quais são os atributos do lugar que 

permitem ao indivíduo o sentir-se em casa? 

 Esta pesquisa contribui ainda para um necessário aprofundamento teórico em 

muitas questões relativas ao espaço subjetivo e imaterial, como também ao espaço 

físico e material da casa. Sua importância está na compreensão da relação do 

habitante com seu espaço de morar, no momento em que a transição é significativa 

na forma de habitar a casa inserida na cidade que se verticaliza. 

 A expectativa é que, entre as permanências e as mudanças, a análise 

identifique elementos, relações, símbolos, ritos e eventos que conectem o morador à 

sua casa, fazendo com que ela mantenha seu papel de abrigo, referência e identidade.  

Espera-se assim contribuir com subsídios para a construção de novas formas de 

pensar a arquitetura da casa urbana e o design de seus interiores, de maneira que os 

espaços criados possibilitem uma conexão multissensorial positiva do homem com a 

casa inserida na urbe verticalizada. 
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Domus 

 

“Com seus olhos estáticos na cumeeira 

a casa olha o homem. 

A intervalos 

lhe estremecem os ouvidos, 

de paredes sensíveis, 

discernentes: 

agora é amor, 

Agora é injúria, 

punhos contra a parede, 

pânico. 

Comove Deus 

a casa que o homem faz para morar, 

Deus 

que também tem os olhos 

na cumeeira do mundo. 

Pede piedade a casa por seu dono 

e suas fantasias de felicidade. 

Sofre a que parece impassível. 

É viva a casa e fala.” 

 

(Adélia Prado) 
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CAPÍTULO 1 – A CASA CONSIDERADA 

 

 1.1 A casa e seu habitante 

 

 Paredes, portas, janelas, objetos, luz, penumbra, sons, cheiros, lembranças, 

cores, ritos e muitos outros elementos - de matéria, afetos, ideias e significados é 

constituída a casa. Os elementos de sua expressão arquitetônica, os objetos que a 

povoam, os eventos e os ritos nela e com ela estabelecidos gravitam no universo 

sensorial que acolhe seu habitante. O real, o imaginário e o simbólico compõem a 

dinâmica espaço-tempo do habitar a casa. (CORRÊA, 2007). Por sua vez, Bachelard 

(1978, p.208) diz que a casa é corpo e alma, a casa imaginada como um ser 

concentrado, que nos convida a uma consciência de centralidade. Entretanto, de que 

modo se relaciona o habitante com o interior da sua casa de maneira a transformá-la 

em ‘centro do mundo’?  

 A abordagem de centro do mundo faz parte do universo cosmológico indígena 

e de sua relação com o território e a moradia (maloca). Também sobre esse ponto de 

vista que o filósofo e historiador Mircea Eliade (1992) afirma que a morada, enquanto 

espaço criado, constitui imago mundi, um microcosmos, situando-se assim 

simbolicamente no Centro do Mundo para seu habitante. Segundo o autor, "situar-se 

num lugar, organizá-lo, habitá-lo – são ações que pressupõem uma escolha 

existencial: a escolha do Universo que está pronto a assumir ao ‘criá-lo’" (ELIADE, 

1992, p. 23). 

 Conforme citado anteriormente, para Heidegger (2012), só é possível habitar o 

que se constrói e, segundo ele, construir já é em si mesmo habitar. A construção do 

habitar, que se realiza além do artefato material, do edifício, dos cheios e vazios e das 

expressões de sua forma arquitetônica, acontece pela presença humana e sua 

relação com o espaço da casa, pela ocupação de seus vazios, pela vivência de sua 

funcionalidade, eventos e simbolismos criados. Assim, a construção e a vivência do 

espaço da casa colocam-na como coautora de experiências (AMORIM, 2007, p. 89), 

pois ela não é cenário passivo, reforçando então a ideia de que, além de corpo, ela 

extrapola o espaço funcional por ser também alma, substância, identidade. A arquiteta 
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Lina Bo Bardi (1947), em um texto escrito no pós-guerra, após se deparar com a casa 

em que viveu destruída após um bombardeio, conclui que “a casa é quem a habita, é 

ele mesmo” (BARDI, 1947, p. 56). 

 A casa possui ainda uma dimensão social quando abriga os indivíduos, suas 

relações e os territórios por eles inscritos em seus espaços ocupáveis. Estando na 

cidade e no mundo e abrigando pessoas, não é artefato isolado; suas portas, janelas 

(físicas, simbólicas ou virtuais) e seus espaços habitados determinam sua 

permeabilidade e as trocas com o universo que a envolve. Nesse sentido, a 

pesquisadora e arquiteta Adriana Oliveira (2010) afirma que a história da casa é 

percebida nas temporalidades: pelo tempo social e cultural de quem a produz, pelo 

geográfico da relação do homem com o meio e pelo tempo individual (sonhos, 

sentimentos, ilusões) de quem a habita, mas, continua a autora, a casa também é 

arquitetura, e isso a deixa no limiar de outros campos de conhecimento.  

 Em concordância com Oliveira, Corrêa (2007) esclarece que a casa não é 

propriamente um objeto, mas campos ou estruturas onde a objetividade e a 

subjetividade se inscrevem de diferentes modos e de uma forma tão dinâmica que é 

impossível limitar seus conceitos ao tratamento puramente pragmático e científico de 

uma só disciplina. Colocando esse ponto específico em evidência, vê-se Rapoport 

ressaltar, já em 1969, que a compreensão do universo da casa requer a 

multidisciplinaridade e envolve arquitetura, geografia cultural, antropologia, história, 

urbanismo, etnografia, estudos transculturais e ciências comportamentais, dentre 

outros saberes. Desse modo, em seu interior gravitam espaços, materiais, luzes, 

sombras, móveis, objetos e pessoas que se organizam em uma determinada ordem, 

sob a lógica dos valores sociais, funcionais e simbólicos. Rapoport (1998) considera 

a casa o produto mais próximo de ser influenciado pela cultura humana. 

 Portanto, o estudo da casa urbana contemporânea, verticalizada ou não, 

requer, além de sua análise como objeto espacial real (fato arquitetônico), a busca da 

compreensão de seus significados culturais (lugar antropológico), de sua linguagem 

nominativa (sentido linguístico)5 e de sua função simbólica como um todo. 

                                                

5 Pesavento (2006) utiliza a expressão “imagem do espaço que inscreve sentidos” em artigo 
denominado Espaço, território e lugar, quando fala da função simbólica da casa. 
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 1.1.1. Os nomes da casa 

 

 Canto, abrigo, barraco, casebre, casinha, apartamento, bangalô, barraca, 

barraco, cabana, casarão, caserna, castelo, chalé, choupana, cobertura, cortiço, 

duplex, iglu, trailer, maloca, mansão, morada, moradia, oca, paço, palacete, palácio, 

palafita, vila, quarto-e-sala, quinta, residência, senzala, solar, tapera, tenda, tríplex, 

etc. Muitos são os nomes, mas, dentre todos, a palavra casa é a que mais 

indiscriminadamente exprime e sintetiza a noção de habitação privada. 

 O Professor de arquitetura da Universidade de Pensilvânia, Joseph Rykwert 

(2009), no livro intitulado A casa de adão no Paraíso, afirma que a primeira cabana 

surgiu da tentativa do homem de controlar, por meios simbólicos, os fenômenos que 

o envolviam e dos quais tomava consciência. A esse respeito, o arquiteto italiano 

Vittorio Gregotti (2013), discutindo a origem da arquitetura, questiona se essa origem 

estaria na ideia de Rykwert (2009) da cabana primitiva ou na mítica casa de Adão no 

paraíso. Para Gregotti (2013), quando o homem colocou uma pedra no chão ‘para 

reconhecer o lugar no meio do universo desconhecido, demarcando, medindo e 

modificando o espaço, esse espaço interior criado consistiria na definição de uma 

interioridade dentro da complexidade e não em uma imitação mimética ou assimilação 

orgânica do espaço exterior. 

 Apesar da discordância mencionada por Gregotti (2013), Rykwert (2009), traz 

uma abordagem interessante sobre o sentido do termo domesticar, para o professor 

a casa viria então de um desejo de domesticação. Aliás, a respeito da palavra 

domesticar, Oliveira (2015), a partir de uma análise feita pelo linguista francês Émile 

Benveniste, afirma:  

 

[...] a raiz dem que está na origem de muitos dos nomes utilizados para 
identificar o habitat, pois no grego homérico dom significa domesticar (o que 
dará posteriormente em latim domare e em grego damaó). Dem significa 
construir, palavra que o autor atribui à família. Será nessa dissonância entre 
domínio e família que a palavra casa historicamente se irá configurar. 
(OLIVEIRA, 2015, p. 24). 

 

 Ainda segundo Oliveira (2015), no período helênico são estabelecidos modelos 

de urbanidade, e é na cidade grega que se consolida inicialmente a ideia de casa 
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como um lote de propriedade individual. Na Roma antiga, a palavra casa, do latim 

casae, designava a vivenda de características rurais, que eram cabanas simples, de 

forma redonda e de tetos cônicos. A casae emerge em contraposição ao domus, que 

era a residência unidade básica da cidade romana e geralmente construída na 

tipologia casa-pátio. Com o tempo, em uma sociedade onde o cristianismo crescia, os 

templos passaram a ser também denominados domus ou Casa do Senhor, e casae 

começou a ser usada para denominar as residências dos homens. 

 Nesse contexto, Bachelard (1978) denomina a casa como canto do mundo, 

cosmos, berço, concha, atribuindo-lhe funções de abrigo, de proteção e de integradora 

de pensamentos, lembranças e sonhos. Outros autores conferem à casa outras 

designações igualmente reveladoras: eu alargado (BADAN, 2010-a); terceira pele 

(FELIPPE, 2010); espelho do homem (BARDI, 2009). 

 Dentre os significados das palavras que povoam o universo do habitar a casa, 

encontramos ainda morar e residir com significados comuns, mas de origens 

etimológicas distintas. Habitar deriva de habere (verb. latim) que significa bem 

assentado, lugar onde se está bem. Morar (verb. latim) significa permanecer. Em 

francês, permanecer é demeurer, que, por sua vez, provém do latim demoror, 

significando morar e também reter-se, atrasar-se. Residir tem origem na palavra latina 

resideo, cujo significado é assentar-se, subsistir. No latim medieval, encontramos a 

palavra casale que significa cabana, choça, choupana e que, mais tarde, desdobra-se 

em casal, ou seja, os que habitam a casale (OLIVEIRA, 2015). 

 Heidegger (2012), em reflexão acerca do vigor essencial do habitar, chama a 

atenção para o que diz a linguagem na expressão desse vigor e cita as palavras: 

bauen, em alemão edificar, construir; as palavras wohnen, em alemão habitar; wuon 

(saxão) e wunian (gótico), que significam permanecer, demorar-se e, mais 

especificamente, ser e permanecer em paz. Ainda se referindo ao habitar, cita também 

a palavra Friede (paz), que significa livre, preservado de dano e ameaça, proteção 

essa obtida por um Umfriedung ou confinamento. Nesse sentido, confinamento é 

resguardo; o autor, colocando então esse resguardo como o “devolver alguém ao 

abrigo de sua essência”, conclui: 
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Habitar, ser trazido à paz de um abrigo, diz: permanecer pacificado na 
liberdade de um pertencimento, resguardar cada coisa em sua essência. O 
traço fundamental do habitar é esse resguardo. O resguardo perpassa o 
habitar em toda a sua amplitude. (HEIDEGGER, 2012, p. 129). 

 

 Esse devolver alguém ao abrigo de sua essência, de que fala  Heidegger 

(2012), relaciona-se, ao mesmo tempo, com proteção, intimidade, pertencimento e 

identidade. Habitante e casa passam a formar um sistema aberto6 e integrado de 

correlações em que o meio exerce influência sobre o indivíduo, e esse exerce 

influência sobre o meio. Essa interação é uma complexa construção diária e se dá de 

tal maneira que habitante e casa passam a fazer parte um do outro, como corpo e 

alma. 

 

 1.1.2 O corpo e a casa 

 

 O homem, segundo Eliade (1992), habita o corpo da mesma maneira que 

habita a casa – o universo que cria para si mesmo. Para o autor, território habitado, 

casa e corpo são Cosmos. Contudo, a casa não é apenas um espaço interior, ela é 

um elemento da cidade. Em um complexo sistema de relações, como peles ou 

camadas, a cidade insere-se no mundo, a casa se insere na cidade, e o indivíduo e 

seu corpo, com toda sua sensorialidade e subjetividade, habita a casa e, ao apropriar-

se dela, confere-lhe uma alma. 

 Barda (2009) elucida que a primeira noção de espacialidade do homem foi o 

corpo. A partir dele, foi sendo desenvolvida “uma série de áreas concêntricas que se 

expandiram em direção ao exterior” (BARDA, 2009, p. 35-36) (Figura 1). 

 

 

                                                

6 Sistema pode ser descrito como um conjunto de elementos que mantêm uma interação. Pode ser 
classificado como fechado, quando não é influenciado por seu entorno, como uma equação 
matemática, por exemplo, ou aberto, quando existe uma interação com o ambiente que o envolve, uma 
permeabilidade que permite a troca de informações, matérias e energias com seu entorno. Pessoas, 
casas e cidades são exemplos de sistemas abertos. 
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Figura 1 – Diagrama de relações: mundo-cidade-casa-corpo 

Fonte: autora 

 

 As camadas desse sistema complexo de relações são permeáveis. Dessa 

forma, o mundo, representado pelo conjunto de relações sociais, econômicas e 

culturais, reflete-se na casa e na maneira com que o corpo a vivencia. Assim, de 

dentro da casa, em território apropriado e íntimo, o corpo habita o mundo. O corpo é 

uma casa, dentro de outras casas. Essa permeabilidade de mundo é uma condição 

de atravessamento, onde as coisas diluem seus contornos e interpenetram-se, 

habitando umas nas outras (SILVA,2010). 
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O mundo tem sofrido constantes transformações que podem ser percebidas a 

partir do processo de mundialização7. Facilitadas principalmente pelas tecnologias de 

comunicação em rede e pela maior mobilidade das pessoas, essas transformações 

vividas na contemporaneidade intensificam-se com o recente aumento do fluxo de 

informações e trocas entre diferentes contextos culturais. Em consequência, refletem 

rápidas e constantes mudanças de comportamento e de percepção do homem urbano 

contemporâneo. A mundialização acontece nos tempos atuais sob a égide de relações 

econômicas regidas pela globalização onde, segundo Bauman (2009), o consumo 

impera sobre a produção, e as relações sociais, antes sólidas, tornam-se, em conceito 

delineado pelo autor, mais líquidas, ou seja, mais fluidas, amorfas e efêmeras. Essa 

efemeridade apontada por ele e a relação do homem urbano contemporâneo com o 

consumo de um modo geral, assim como outras mudanças que dizem respeito ao seu 

modo de viver, veem-se refletidas no modo de habitar e construir a casa. 

 No entanto, a casa, inserida em um mundo em intensa transformação, estando 

ela mesma transformada, continua a ser referência, identidade e centro de 

significados e valores. Nesse contexto, dentro da casa, o corpo instala-se. Silva (2010) 

afirma que o corpo se relaciona direta ou indiretamente ao mundo percebido por meio 

de uma orientação, sendo a percepção a fonte básica para esta orientação. 

 Nessa interação complexa, o corpo move-se pela casa e desenha seus 

espaços, construindo física e animicamente (corpo e alma) sua forma e seus 

significados, sendo também por eles tocado e moldado. Assim, o espaço envolvente 

é íntimo do corpo em toda sua sensorialidade, como atesta Pallasmaa (2011) (Figura 

2).  

 

 

Figura 2 – Universo sensorial da casa 

                                                

7 Existe muita divergência em torno do uso dos termos mundialização e globalização. Neste trabalho, 
foi adotado aquele que trata a mundialização, de uma maneira mais generalizada, como o processo 
natural de aproximação de indivíduos de diversos lugares e culturas, representando um encurtamento 
de distâncias. Já a globalização é aqui tratada como o fenômeno, iniciado em meados do século XX, 
que tende a aumentar a integração das economias e que afeta os mercados, as operações financeiras 
e os processos produtivos, causando um condicionamento da sociedade atual, denominada “aldeia 
global”, ao poder econômico. 
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Fonte: autora 

 

 Altura, largura, profundidade, temperatura, sensações de luz, som, cheiros, 

texturas, formas e ritmos tornam-se familiares no interior da casa. Em reação ao 

ambiente circundante, movimentos são frequentemente alterados, como resposta a 

um estímulo e como uma adaptação do corpo. Assim, as dimensões, luzes, formas e 

ritmos são traduzidos em variação de velocidade ou forma e intensidade de ação, ou 

mesmo em marcações internas como respiração ou pulso (FELIPPE, 2010). 

 Nesse sentido, a contribuição de Bachelard (1978) faz-se fundamental para a 

compreensão da ideia de uma casa, desde lá de dentro, como um ninho ou uma 

concha, construída pelo e para o corpo. A partir de onde o mundo pode ser 

domesticado, dentro significando segurança, proteção e intimidade; mas também 

percepção, adequação, sintonia e encaixe do corpo nessa casa-concha. No contexto 

da arquitetura e de seus limites, a pergunta que emerge é: como poderia se refletir no 

espaço esse ‘vir a ser’, essa possibilidade de domesticação do mundo pelo habitante? 

 O arquiteto Bernard Tchumi (2013), ao refletir sobre os limites da arquitetura, 

coloca em questão os três componentes da trilogia Vituviana firmada no século I a.C. 
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– Venustas, Firmitas e Utilitas, respectivamente aparência atraente, estabilidade 

estrutural e acomodação espacial adequada – a última traduzida ainda como utilidade 

ou funcionalidade. Ele questiona se esses seriam de fato princípios sem os quais a 

arquitetura não existiria. Ao fazer isto, de certa maneira ampliando o debate de uma 

arquitetura para a contemporaneidade, o arquiteto chama a atenção para o tema da 

experiência corporal no espaço, uma vez que afirma que a materialidade da 

arquitetura não está na estrutura ou nos materiais, mas nos seus sólidos e vazios, nas 

sequências espaciais, coalisões e articulações. Ele foca então sua reflexão no 

princípio da Utilitas – acomodação espacial adequada – e afirma que, nesse aspecto, 

o corpo é o juiz, ele quem julga. O corpo colocado como “o ponto de partida e o ponto 

de chegada da arquitetura”, responsável por “produzir espaço por meio e através de 

seus movimentos” (TCHUMI, 2013, p. 180-181). 

 Segundo o arquiteto, em contraponto à visão cartesiana presente no 

movimento moderno que coloca o corpo como objeto, na visão fenomenológica8 da 

arquitetura, centrada no conceito de lugar e também defendida por arquitetos como 

Norberg-Schulz (2013) e Pallasmaa (2011, 2013-a, 2013-b), o corpo passa a ser 

sujeito, substituindo a visão de espaço para o corpo, para a de o corpo no espaço. 

Tchumi (2013) declara o corpo como produtor de espaços, e isso, obviamente, 

envolve também a produção de espaços interiores e as sensações causadas em seu 

habitante. 

 

O cheiro penetrante da borracha, de concreto, de carne; o gosto da poeira; o 
roçar desconfortável do cotovelo sobre uma superfície abrasiva; a sensação 
prazerosa de paredes felpudas e a dor de esbarrar em uma quina no meio da 
escuridão; o eco de um salão – o espaço não é simplesmente a projeção 
tridimensional de uma representação mental, mas é algo que se ouve e no 
qual se age [...]. Os corpos não somente se movem para o seu interior, mas 
produzem espaços por meio e através de seus movimentos. (TCHUMI, 2013, 
p.181). 

 

                                                

8 A fenomenologia, definida inicialmente por Edmund Husserl (1859-1938) como uma “investigação 
sistemática da consciência e seus objetos”, é entendida pelo arquiteto Norberg-Schulz (1976) como 
uma maneira de ver o mundo e lugares, concebida como “um retorno às coisas mesmas”, à experiência, 
em oposição às construções mentais e abstrações (NESBITT, 2013). 
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 Vê-se que o corpo atua como estruturante do espaço, razão por que Amorim 

(2007) coloca a percepção da casa, de seus ambientes envolventes e eventos 

cotidianos, como um acúmulo sequencial de experiências que facilitam ou dificultam 

o navegar em seu interior. É também, nesse sentido, que o autor reforça o papel da 

casa como coautora de experiências, demonstrando que o vazio como dimensão 

física é agente na construção do dia a dia da casa e da sua narrativa. 

 Em concordância com Amorim (2007), Pallasmaa (2013-a) afirma que uma 

edificação não é apenas vista, ela se relaciona com nosso corpo de maneira 

envolvente e total. 

 

[...] ela é acessada, confrontada, adentrada [...], percorrida e utilizada como 
um contexto e uma condição para diversas atividades e coisas. Uma 
edificação direciona, confere escala e emoldura ações, relações, percepções 
e pensamentos. E, o que é mais importante de tudo, ela articula nossas 
relações com outras pessoas [...], contemplamos, tocamos, ouvimos e 
medimos o mundo com toda nossa constituição e existências físicas, e o 
mundo das experiências é organizado e articulado em torno do centro do 
corpo. Na verdade, nosso mundo existencial tem dois focos simultâneos: 
nosso corpo e nossa casa [...]. Essa é uma correspondência de duas vias; a 
casa é uma metáfora do corpo, e o corpo é uma metáfora da casa. [...] 
experimentar um lugar, espaço ou casa é um diálogo, um intercâmbio: coloco-
me no espaço e o espaço se assenta em mim. (PALLASMAA, 2013-a, 
p.125). 

 

 O indivíduo relaciona-se com o ambiente, torna-se íntimo de sua geometria 

quando a confronta com a geometria de seu corpo e reconhece formas, proporções, 

distâncias e encaixes. Nesse particular, alguns indígenas brasileiros, como o povo 

Yawalapiti, por exemplo, estabelecem, de maneira muito explícita na construção de 

seu habitat, um elo com essa metáfora do corpo e da casa, no caso, do corpo e da 

maloca. Nesses povos, como veremos adiante, as partes da casa adquirem relação 

direta de significado com partes do corpo humano.  

 As configurações espaciais e a relação entre as coisas e os significados que 

elas adquirem na construção e na vivência da casa ajudam o indivíduo a organizar 

seu mundo sensível e abstrato de acordo com diferentes categorias lógicas. Essa 

interação e geometria que compõem os significantes formais trazem um sentimento 

de familiaridade, fazendo da casa um espaço íntimo e privilegiado (EIGUER, 2000). 
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 Entre a casa e o corpo estabelecem-se então vínculos e correspondências, que 

são possíveis de serem vivenciados através da percepção. As questões referentes à 

percepção e à sensorialidade do corpo humano inseridas na casa dizem respeito não 

só ao modo como o corpo se relaciona com o espaço arquitetônico, os arranjos dos 

elementos constituintes de suas formas e vazios, suas barreiras e permeabilidades, 

seus móveis e objetos e demais aspectos objetivos de sua constituição : o espaço; 

mas também tratam de uma subjetividade inerente à expressividade da matéria e aos 

significantes formais, assim como à maneira de apropriação e ocupação do espaço 

interior , os percursos, ritos, símbolos, afetividades, significados e eventos construídos 

na cotidianidade e vivenciados no espaço : o tempo. 

 Os percursos, os movimentos e a percepção sequencial que vêm desses 

deslocamentos falam da dinâmica da casa e pertencem ao tempo. As barreiras e as 

permeabilidades delineiam os percursos, escrevendo hábitos e determinando rotinas 

ou escolhas inusitadas. O corpo experimenta, constrói e adapta-se ao espaço na 

vivencia e na convivência cotidiana com a casa e com outros habitantes. Eiguer (2000, 

p. 12) define o corpo e o grupo como “organizadores da casa”. 

 Nesse sentido, os hábitos, os percursos e os ritos, assim como as memórias e 

os afetos impressos no espaço e nos objetos, pertencem à esfera do simbólico, que 

torna possível a identidade, a intimidade e o pertencimento. 

 

 

 

 

 1.1.3 Casa e território: identidade, intimidade e pertencimento 

 

 Enquanto o habitante apropria, organiza e constrói seu habitat, imprimindo em 

seus espaços uma narrativa própria, a casa também nele se inscreve. Bachelard 

(1978, p. 206) afirma que a casa está fisicamente inscrita em nós, “ela é um grupo de 
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hábitos orgânicos”. Dessa forma, na vivência do lugar, as coisas9 vão sendo dotadas 

de sentidos, e os sentidos que habitam nas coisas revelam então uma insuspeita 

dinâmica, um espaço orgânico10, o que faz com que a casa seja como um ser vivo e 

esteja em constante transformação. 

 A apropriação do espaço da casa, ou seja, o estabelecimento do território do 

habitar é uma construção. Conforme aponta Norberg-Schulz (2013, p. 454), “o 

propósito essencial do construir é fazer um sítio tornar-se um lugar”. Para o autor, o 

lugar a princípio é o ponto de partida; depois ele é espontaneamente vivido como uma 

totalidade; por fim, torna-se um mundo estruturado. 

 Por sua vez, Brandão (2008) esboça um pensamento semelhante ao descrever 

o processo de “apropriação” da casa. Segundo a autora, primeiro existe o receptáculo 

neutro; depois, chega-se com suas ‘tralhas’ a um lugar; em seguida, observa-se o 

lugar, checa-se as suas possibilidades: tendo-se decidido que “serve”, ‘finca-se a 

bandeira e funda-se o território’, aplicando-se, nesse espaço apropriado, uma 

organização multidimensional. Por conseguinte, ela traduz o espaço “como 

receptáculo neutro sobre o qual são rebatidas organizações espirituais que lhe irão 

atribuir qualidades/ propriedades” (BRANDÃO, 2008, p. 63). 

 Tendo presente a compreensão do significado do apropriar, o indivíduo, ao 

habitar a casa, constrói para si um universo organizado. Sobre esse aspecto, Eliade 

(1992) reflete a respeito da inserção do habitante nesse universo. 

Instalar-se num território, construir uma morada pede [...] uma decisão vital, 
tanto para a comunidade, como para o indivíduo. Trata-se de assumir a 
criação do “mundo” que se escolheu habitar. [...] Seja qual for a estrutura de 
uma sociedade tradicional – seja uma sociedade de caçadores, pastores, 
agricultores ou uma sociedade que já se encontre no estágio da civilização 
urbana –, a habitação é sempre santificada, pois constitui uma imago mundi, 
e o mundo é uma criação divina. (ELIADE, 1992, p. 31). 

 

                                                

9 Aqui coisa assume o significado de tudo aquilo que existe na casa, de natureza corpórea ou 
incorpórea. 

10 Orgânico – Que constitui um organismo. Elementos entendidos como um conjunto de partes 
integradas, como um sistema. Fig. Característico do que se desenvolve, se forma ou se manifesta 
naturalmente. Ref. ou pertencente à estrutura ou à constituição de um conjunto, de um todo. Fil. De 
organização com grau de complexidade similar à dos seres vivos (FERREIRA, 1999). 
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 Essa sacralização do espaço da casa constitui a essência do habitar. Nesse 

sentido, o significado de constituir um território, ou “ocupá-lo”, extrapola a posse do 

domicílio ou a ocupação funcional do espaço arquitetônico. Brandão (2008) afirma 

que, ao habitar, o indivíduo delimita um território onde os componentes de meios 

deixam de ser apenas funcionais para serem expressivos e, assim, baseando-se no 

pensamento de Deleuze e Guattari, afirma que esse habitar, ou seja, esse fundar um 

território possibilita a construção da própria expressividade. 

 A construção da expressividade é a identidade do habitante revelada no espaço 

apropriado. Relph (1980) sugere que, quanto mais dentro do lugar a pessoa se sente, 

mais forte será sua identidade com esse lugar. Essa experiência, denominada por ele 

de existential insideness, refere-se a uma profunda e inconsciente imersão no lugar, 

experimentada quando o indivíduo se sente em casa. Assim, o homem, ao construir 

a casa como espelho de si, faz do espaço habitado uma referência, um marco 

orientador no mundo. Para Norberg-Schulz (2013), o sentimento de pertencimento 

pressupõe orientação e identificação com esse lugar. 

 Pallasmaa (2013-a) demonstra que a arquitetura é nosso principal instrumento 

de orientação no mundo. Segundo ele, a casa, como uma abstração e condensação 

do mundo, concretiza uma ordem idealizada, definindo o que é familiaridade e 

estranheza, interioridade e exterioridade. Essa orientação, possibilitada pela imagem 

ambiental forte que a casa representa, está relacionada à identidade que se constrói 

com o lugar de morar. O arquiteto reflete sobre essa relação de identidade. 

 

Há um relacionamento dinâmico especial entre os dois (a casa e o corpo); 
eles podem se fundir e oferecer um senso definitivo de conectividade ou 
podem estar distantes um do outro, originando um senso de saudade, 
nostalgia e alienação. Nosso domicílio é o refúgio e a projeção de nosso 
corpo, memória e identidade pessoal. Estamos em constante diálogo e 
interação com o ambiente, a tal ponto que é impossível desconectar a 
imagem da identidade pessoal de seu contexto espacial e situacional. "Sou o 
espaço onde estou", como diz o poeta Noél Arnaud. (PALLASMAA, 2013-a, 
p. 125). 

 

 No que concerne à relação de identidade, no interior da casa algumas funções 

físicas, como necessidades de repouso, higiene pessoal ou alimentação, por exemplo, 

podem estar relacionadas a lugares físicos específicos, mas também outros lugares, 
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não físicos, são constituídos e apropriados como territórios de poder, privacidade ou 

segurança e são organizados em relação a estratégias e códigos emocionais 

estabelecidos pelo indivíduo ou pelo grupo. A distribuição de móveis e objetos, assim 

como a ocupação da casa por seus habitantes, dá-se em função dos territórios físicos 

e também dos territórios imaginários construídos e estabelecidos pelas histórias 

comuns das pessoas. 

 Nesse contexto, a vivência da casa, dos eventos, ritos e histórias 

compartilhadas sugere, segundo o psicanalista francês Alberto Eiguer (2000), que 

uma síntese das representações compartilhadas forma um habitat interior (imaterial) 

consolidado nas pessoas a partir do habitat exterior, ou seja, do espaço material da 

casa. O autor sugere, como comprovação da existência desse habitat interior, o fato 

de as pessoas tenderem a repetir a distribuição de territórios quando da mudança da 

casa. 

 Sendo assim, esse habitat interior é elemento orientador, é identidade, que 

coloca a casa como centro do mundo. Para o arquiteto Norberg-Schulz (2013, p. 

457), “a identidade humana pressupõe a identidade do lugar”, isto é, a identidade das 

pessoas é ligada a lugares e coisas. 

 

 1.1.4 A dinâmica espaço-tempo, as relações utilitárias reais – fato arquitetônico 

e as relações simbólicas – ritos, significados e eventos. 

 

 A identidade indivíduo-casa representa um cosmo criado, em que a casa é 

também invólucro delimitador11 entre o que é privado e o que é público. O interior 

construído, responde à necessidade de intimidade, de abrigo e de se estar situado. 

Ao habitar a casa, o indivíduo a infunde de seu hálito vital (alma) e, quando a 

transforma em algo próprio e pessoal, atribui-lhe uma dimensão simbólica (MIGUEL, 

2002). 

                                                

11Invólucro esse dotado de diversos graus de permeabilidade. 
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 Faz-se importante ressaltar que o simbólico sempre foi uma dimensão presente 

no imaginário humano, desde tempos longínquos. Pesavento (2006) afirma que a 

cabana primitiva já representava valores de intimidade, abrigo de perigos externos e 

sentido de território demarcado. A autora refere-se à casa como “[...] um cronotopo, 

unidade de espaço e tempo dotada de significado” (PESAVENTO, 2006, p. 2). Deste 

modo, a casa pode ser definida como materialidade construída no espaço, território 

apropriado, demarcado, dotado de função e também como imaterialidade, lugar 

portador do simbólico e de sensibilidades. As duas esferas do espaço da casa, a 

material e a imaterial, estão sempre em transformação e se influenciam mutuamente. 

 Seguindo essa linha de raciocínio, a conexão que se forma entre espaço 

(construções físicas, concretas, corporificadas, racionais e palpáveis) e o imaginário 

(ideias, construções anímicas, conceitos, valores, crenças e significados) constitui-se 

no que pode ser nominado de dimensão simbólica da casa. As ideias e o imaginário 

criam uma rede de significados complexos e superpostos por meio da qual o espaço 

é produzido, percebido, interpretado e vivenciado. Mediante a experiência sinestésica 

e da vivência, o lugar passa a ser percebido através de associações vinculadas às 

características formais, adquirindo significados múltiplos quando associado aos 

registros da memória, ou seja, a fatos e eventos vividos em um determinado tempo 

no espaço e também quando associados a valores e ideias (RIBEIRO, 2001). O 

espaço produzido começa então a atuar como um apoio existencial ao homem. 

 Entretanto, Malpas (1999) adverte para o fato de que o lugar não pode ser 

reduzido aos elementos que o compõem, mas deve ser entendido como uma estrutura 

que compreende espacialidade e temporalidade, objetividade e subjetividade, o eu e 

o outro (no original self and other), e que esses elementos mantêm relação uns com 

os outros dentro da estrutura topográfica do lugar. 

 Assim elementos do lugar – uma luz que entra por determinada janela e incide 

sobre a mesa de refeições, a sacada de onde se vê uma árvore na rua ou o barulho 

ritmado da máquina de lavar – tornam-se íntimos do habitante e passam a fazer parte 

de um universo conhecido, evocando lembranças e associações de muitas naturezas 

ao habitante da casa. Essas associações, assim como todas outras possíveis 

especificidades do lugar, tais como os eventos frequentes ou marcantes, os cheiros e 

sons familiares, a composição formal dos móveis e objetos, as texturas ou a luz, criam 
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a atmosfera do ambiente. Enquanto lugar vivenciado, a casa fica então vinculada a 

significados, sentimentos e valores que não são intrínsecos a ela, mas que lhe são 

outorgados por seu habitante (RIBEIRO, 2001). Esse vínculo estabelecido entre a 

casa e o habitante faz com que passem a se influenciar mutuamente. 

 A vivência da casa vincula-se, desta forma, ao lugar e ao tempo. Tuan (1983) 

fala de três diferentes formas com que a relação espaço-tempo se apresenta no lugar: 

1) Tempo como movimento e fluxo e lugar como pausa na corrente temporal; 2) 

Tempo como condutor do processo de construção da afeição12 pelo lugar; 3) Por 

último, o lugar como revelador, como lembrança e registro do tempo. Segundo Carlos 

(2004), o tempo revela-se no uso e apropriação do espaço enquanto condição para 

realização da vida humana. 

 

 1.2 A alma da casa 

 

 Bachelard (2008) ao discorrer sobre a propriedade da casa como integradora 

de pensamentos, lembranças e sonhos do homem, conclui que ela é corpo e alma. 

Além disso, o autor reforça o entendimento da coexistência da natureza material e 

imaterial do espaço habitado. 

 

[...] nessa comunhão dinâmica do homem e da casa, nessa rivalidade da casa 
e do universo, estamos longe de qualquer referência às simples formas 
geométricas. A casa vivida não é uma caixa inerte. O espaço habitado 
transcende o espaço geométrico. (BACHELARD, 1978, p. 227). 

 

 A casa é uma incorporadora de objetos, sensações, sentimentos e símbolos 

que constroem a atmosfera, ou ambiência, que percebemos como domesticidade.  

 

A domesticidade é um conjunto de emoções sentidas, e não um único 
atributo. Ela está relacionada à família, à intimidade, à devoção ao lar, assim 

                                                

12 Do latim affectĭo – sentir afeto. 
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como a uma sensação da casa como incorporadora – e não somente abrigo 
– desses sentimentos. (RYBCZYNSKI, 1986, p. 85). 

 

 Assim, o espaço domesticado concentra um conjunto de hábitos e ritos 

cotidianos, pausas e movimentos, sons e silêncios que se sucedem, se alternam ou 

se misturam, constituindo uma ambiência que o torna familiar ao seu habitante e 

modela o que é conhecido como lar. A palavra lar vem de lareira: o fogo que reúne e 

aquece a todos em sua volta. Quando se busca o significado simbólico do fogo em 

tempos passados, uma vez presente na cabana primitiva, é ele o elemento que 

representa a vida. Há um paralelismo imaterial entre o conceito da alma que anima o 

corpo físico e o fogo, o espírito que anima o corpo da casa (MIGUEL, 2002). 

 Habitar o lar, além de resguardo, acolhimento e proteção, pressupõe também 

identificação, ou seja, implica em inserção do indivíduo no seu ambiente envolvente. 

De acordo com Norberg-Schulz (2013), para que exista essa identificação, o ambiente 

vivido deve ser um portador de significados. Ele afirma que os elementos que 

compõem a estrutura do espaço circundante são coisas concretas, com as quais as 

pessoas desenvolvem relações, e essas “coisas” juntas passam a ter significado e 

caracterizam um caráter. Então o autor, citando o arquiteto e filósofo alemão Otto 

Bollnow, completa que “todo caráter consiste em uma correspondência entre o mundo 

externo e o interno, entre corpo e alma”. (NORBERG-SCHULZ, 2013, p. 457). Ainda 

segundo o autor, todo lugar tem um caráter, e esse caráter consiste em sua 

propriedade mais abrangente, mais facilmente captável e compreensível. 

 Assim como acontece com o caráter em relação ao lugar, analogias com o ser 

humano atribuem à casa uma alma. A casa constituída à imagem de seu habitante, já 

que firma a união entre matéria e espírito, criando assim um equilíbrio que permite a 

esse indivíduo existir com plenitude e, de dentro da casa, habitar o mundo, tendo-a 

como orientação e identidade. Felippe (2010, p. 301) afirma que “a arte de criar 

espaços tem o compromisso de superar a realidade concreta da matéria, a fim de 

constituir lugares — autênticos espaços do habitar — aos quais atribuímos valores e 

com os quais nos identificamos”. 

 

 



 

38 

 

 

 1.2.1 Atmosfera do lugar e o espaço expressivo   

 

 No que concerne à atmosfera, Griffero (2014) afirma que esse é um conceito 

difícil de ser definido, não porque seja algo raro ou incomum, mas exatamente por ser 

onipresente e, ao mesmo tempo, muitas vezes não notado. Sua origem etimológica 

exprime esse caráter etéreo – atmosfera vem do Grego atmos, que significa vapor, e 

sphaire, ou esfera – de algo que está no ar, que não se pode segurar, mas que se 

percebe. Na definição de Zumptor (2006), a atmosfera é entendida como a qualidade 

do ambiente capaz de tocar, de comunicar com a percepção do ser humano de forma 

instintiva, algo para o qual se tem uma resposta emocional. De uma maneira mais 

sintética, pode-se dizer que a atmosfera é o lugar que se expressa, revelando assim 

seu habitante. 

Na casa as composições espaciais, objetos, formas e vazios são considerados 

elementos de sensação, por definir a consistência da matéria expressiva, causando 

impactos na subjetividade e, por consequência, proporcionando uma resposta 

emocional (BRANDÃO, 2008). Eis o modo como a casa traz sensações ao habitante 

A apropriação e consagração do espaço de morar é uma construção. 

Arquitetura, objetos pessoais, pessoas e relações – elementos materiais e imateriais 

– constroem a ambiência ou atmosfera da casa. . 

Como demonstra Amos Rapoport (1969), o habitante deposita suas emoções 

e sua bagagem cultural na construção da casa. O arquiteto, cujos estudos tratam 

dessa relação entre a forma da habitação e a cultura das sociedades humanas, 

analisa a casa em diferentes contextos, buscando compreender o que afeta sua forma 

individualmente ou em conjunto e conclui que sua forma, implantação, orientação e 

agenciamento interior13 são consequências de um complexo tecido constituído de 

fatores sociais e culturais, desde os tempos primitivos até os momentos atuais. 

                                                

13 É esse agenciamento interior, a maneira de ocupação dos vazios da arquitetura, a configuração 
interna e a atmosfera ou ambiência construída pelo habitante que nos interessa no presente trabalho. 
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 Rapoport (1969) admite que a abordagem conceitual aplicada na análise da 

casa das sociedades primitivas14 e vernaculares15 pode ser também empregada ao 

contexto contemporâneo, uma vez que as relações entre a cultura e a forma 

permanecem. No entanto, os estudos aqui referenciados, datados de 1969 e 1998, 

não consideram a mercantilização da casa e do solo urbano, visto que essa 

problematização não era tão evidente à época. 

 O arquiteto mencionado entende, portanto, que os fatores socioculturais e 

valores compartilhados pelo grupo, mais que os fatores econômicos, climáticos, 

tecnológicos ou construtivos, são determinantes na forma que a casa adquire. Entre 

esses fatores, está o modo como é definida pelo grupo de indivíduos, a satisfação de 

algumas necessidades humanas básicas relacionadas ao conforto, ao bem-estar, ao 

preparo e ao consumo de alimentos, assim como a estrutura familiar, o contato social 

e a noção de privacidade. 

 Na apropriação desses espaços da casa, a cultura, em toda a sua abrangência, 

revela diferentes noções de conforto e de qualidade ambiental, bem como diversas 

configurações, agenciamentos e sistemas de atividades, oriundos de diferentes estilos 

de vida, como também demonstra De Jean (2012). Esses, por sua vez, refletem 

valores, imagens e normas que se traduzem em um sistema de atividades, mostrando 

assim um aspecto funcional da cultura em relação ao ambiente. 

 Rapoport (1998) esboça, a partir desse raciocínio, um diagrama representativo 

desse pensamento, em que parte do mais abstrato – a cultura – para o mais específico 

e mais facilmente observável – o ambiente construído (Figura 3).  

O autor defende a ideia de que existem evidências tanto para o fato de que 

percepção e comportamento estejam vinculados à cultura, sendo, portanto, mutáveis, 

quanto para o fato de que são inerentes ao indivíduo e, consequentemente, imutáveis. 

Segundo o arquiteto, geralmente os elementos de mudança são mais frequentes que 

os de constância, mas ambos sempre estão presentes na forma de perceber e 

“construir” a casa.  

                                                

14 Casas tecnológica e economicamente pouco desenvolvidas e orientadas pela tradição. 

15 Aqui o autor inclui ainda a denominada casa “pré-industrial” e a “moderna”. 
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Figura 3 – Diagrama de expressão da cultura-ambiente construído (habitação) segundo Rapoport 

 

Fonte: diagrama elaborado pela autora a partir de croqui original de Amos Rapoport (1998) 

 

  Para ele, a distinção entre o que é constante e o que é variável pode auxiliar 

na compreensão das intenções e formas adotadas na construção16 da casa, e ele 

ainda exemplifica essa diferença. (Quadro1). 

É neste sentido que se constrói a afirmação de que a casa espelha o homem, e, uma 

vez que os homens se diferem entre si, as casas não só adquirem formatos variados, 

como também passam a ser percebidas de diferentes maneiras. Nas escolhas e forma 

de uso de seus objetos, nos seus trajetos e nos ritos do lugar de seu habitar, nas 

referências simbólicas, na sua cotidianidade, o indivíduo faz da sua casa algo único 

e, na medida do possível, intervirá em qualquer “caixa inerte” que habite até que ela 

o represente – lembrando que a expressão “caixa inerte” é utilizada por Bachelard 

(1978), citada anteriormente, para demonstrar que a casa transcende o espaço físico 

geométrico.  

                                                

16 É preciso novamente notar que, na presente pesquisa, a “construção” da casa refere-se 
essencialmente à formação material e imaterial de seus interiores, levado a cabo por seus habitantes 
na vivencia do habitar. Rapoport (1969, 1998), por sua vez, trata de ambos em seu trabalho: da casa 
concebida como artefato arquitetônico e também do agenciamento de seus interiores. 
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Quadro 1 – Elementos de constância e elementos de mudança na vivência da casa

 

Fonte: Rapoport (1998) 

 

 

1.2.2 Objetos, símbolos e ritos do lugar de habitar 

 

 A expressão do indivíduo através de seu lugar de morar é feita não só por meio 

do espaço e dos objetos materiais, pelas alterações em ambos operadas ou pela 

disposição e agenciamento escolhidos para esses objetos. Essa expressão acontece 

também como reflexo das relações que os habitantes cultivam entre si, tanto quanto 

da relação desses habitantes com a casa e com tudo que a compõe, desenvolvidas 

no espaço e no tempo do lugar. A partir dessas relações do homem com a casa é que 

o simbólico começa a ser construído mediante ações que podem ser chamadas de 

ritualísticas. 

 O significado que habita nas relações simbólicas institui a casa como espaço 

sagrado dentro do espaço profano da cidade, estabelecendo-a como centro do 

mundo. 

 

[...] a experiência do sagrado torna possível a “fundação do Mundo”: lá, onde 
o sagrado se manifesta no espaço, o real se revela, o Mundo vem à 
existência. Mas a irrupção do sagrado não somente projeta um ponto fixo no 
meio da fluidez amorfa do espaço profano. Um “Centro”, no “Caos”; produz 
também uma rotura de nível, quer dizer, abre a comunicação entre os níveis 
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cósmicos (entre a Terra e o Céu) e possibilita a passagem, de ordem 
ontológica, de um modo de ser a outro. A manifestação do sagrado no espaço 
tem, como consequência, uma valência cosmológica: toda hierofania17 
espacial ou toda consagração de um espaço equivalem a uma cosmogonia. 
(ELIADE, 1993, p. 36). 

 

 Nessa consagração do espaço da casa como algo sagrado e centro em meio 

ao caos da cidade que são operados três elementos capazes de dotar essa casa de 

significados: o símbolo, o rito e o mito. Segundo o dicionário Aulete18, símbolo pode 

ser definido como tudo o que, por sua forma ou natureza, em certas situações, 

transforma o lugar concreto em algo abstrato e indispensável e o representa; é 

elemento descritivo ou narrativo a que se pode atribuir um valor não expresso e 

essencial. Nesse sentido, uma foto de família sobre o aparador pode representar o 

afeto dos laços familiares, ou um souvenir pendurado na parede, trazido de uma 

viagem, pode evocar um momento de desfrute e sensação de liberdade, ou ainda, 

uma jarra sobre a mesa, ofertada por alguém por quem se tenha afeto, passa a 

representar o sentimento que se nutre por aquela pessoa. 

 O termo rito19 – do latim ritu –, que indica ordem estabelecida, é usado para 

designar um conjunto de atividades organizadas, no qual as pessoas se expressam 

por meio de gestos, símbolos, linguagem e comportamentos, transmitindo um sentido 

coerente ao ritual20. Aplicada à vivência da casa, o rito pode ser entendido como um 

sistema de estruturas normativas maiores que regem o mundo familiar ou o grupo, 

enquanto que o ritual pode ser entendido como as ações do dia a dia que dão 

efetividade ao rito e que fazem com que a dinâmica de existência do núcleo se efetive 

e se concretize. Por exemplo, a forma de ocupar o território da casa, de estabelecer 

territórios individuais, a forma de acolher o estranho em eventos ocasionais ou mesmo 

                                                

17 Hierofania, do grego hieros (ἱερός) = sagrado e faneia (φαίνειν) = manifesto, é um termo criado pelo 
filósofo, historiador e mitólogo Mircea Eliade que significa a manifestação do sagrado. 

18 Disponível em: http://www.aulete.com.br. 

19 Idem. 

20 Ritual é um processo continuado de atividades organizadas cuja prática está relacionada a ritos, que 
envolvem uma rotina que habitualmente se pratica. É uma regra, um estilo usado no trato entre as 
pessoas e em relação às coisas, encontrados não só na vida religiosa, mas em todas as esferas 
culturais. (In: Significado, Online: 7graus. Disponível em: http://www.significados.com.br/sobre/. Acesso 
em: 14 Jun. 2016) 

 

http://www.aulete.com.br/
http://www.significados.com.br/sobre/
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a forma de administrar novidades, tais como o uso de algum equipamento eletrônico 

(máquina de fazer pão, micro-ondas por exemplo), capazes de mudar o modus 

operandi do uso, dentre outros comportamentos e hábitos estabelecidos. Dessa 

maneira que o rito pode atualizar e dar continuidade a um mito, aquela história que a 

família conta e reconta na sua cotidianidade, mantendo ensinamentos ancestrais e 

sagrados. 

 O mito é, pois, a narrativa transmitida pela tradição oral de uma família, um 

grupo ou um povo, capaz de retratar a visão de mundo e de aspectos da natureza 

humana numa forma peculiar de como eles compreendem e explicam certos 

fenômenos. O rito pode atualizar e dar continuidade a um mito, mantendo 

ensinamentos ancestrais. Segundo a pesquisadora e psicoterapeuta Marilene Krom 

Paccola (1994), o mito pode significar uma crença ou uma atitude que, mediante uma 

aceitação do grupo ou da família “perpetua-se na determinação de suas respostas e 

condutas” (PACCOLA, 1994, p. 28). Ainda segundo a pesquisadora, os mitos podem 

apresentar-se como uma série de comportamentos estritamente codificados na família 

ou no grupo e que vão se repetindo no tempo. 

 Para a autora, os rituais têm a função de transmitir a cada membro do grupo 

valores, atitudes e modalidades comportamentais a eles relacionados, podendo ser 

observado nas atividades de acordar, festejar, dormir, nas demonstrações de afeto ou 

culto aos mortos, facilitando “a coordenação entre indivíduos, famílias e comunidades, 

entre passado, presente e futuro” (PACCOLA, 1994, p. 28). No entanto, a 

pesquisadora e psicoterapeuta faz notar que esses significados, atos e 

comportamentos se transformam e se enriquecem com o passar do tempo em 

consequência das transformações vividas pelo grupo e pelos novos significados que 

cada indivíduo lhes atribui, possibilitando a formação de novas concepções de mundo 

e atuação no espaço. É nesse sentido que o rito alimenta o mito. Por exemplo, os 

mitos que envolviam o uso da varanda ou sacada do apartamento urbano como 

espaço de contemplação, transformada pelo rito que reordenou esse espaço para 

novos usos, dando à varanda o status de espaço social, como o atual espaço gourmet. 

 Em conformidade com esse pensamento, Badan (2010-b) ressalta que o rito é 

atemporal, por isso pode ser interpretado como o mito em ação. Para a pesquisadora, 

o mito representa a mensagem primária com a qual se exprime o conhecimento da 
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relação entre o individual, no caso o habitante com a casa, e o universal (ou o cosmo), 

no caso o habitante com o mundo. O rito seria então a origem do símbolo. A autora 

afirma que os mitos são considerados sonhos coletivos, aspirações instintivas, 

sentimentos e modelos de pensamento presentes no imaginário das pessoas, que 

modelam o comportamento humano. 

 Badan (2010-b) explica ainda que o rito é atemporal porque abole o tempo 

profano para recuperar o tempo sagrado. Enquanto que o tempo profano é 

cronológico, linear e, por consequência, irreversível, o tempo mítico ritualizado é 

circular, girando sempre em torno de si mesmo. Existem lugares que são capazes de 

transmitir ao homem a sua dimensão ancestral, enquanto outros se conectam 

profundamente ao tempo presente e se enriquecem por valores simbólicos. Assim, 

estabelece a flexibilidade necessária para alargar-se ao espaço urbano, equilibrando 

o teor de aceitação das mudanças que podem ocorrer dentro do espaço doméstico. 

O arquiteto e pesquisador Fellipe Abreu e Lima (2011), em uma análise do mito 

na arquitetura, reforça o papel deste na criação de um cosmo, um universo estruturado 

de onde o indivíduo habita o mundo. O autor afirma que a cosmogonia se renova a 

cada criação – vale ressaltar que cosmogonia se refere aos princípios que explicam a 

origem do universo. 

 

[O mito] torna-se, assim, um elemento essencial da vida humana, longe de 
ser uma fábula ou estória inútil. Podemos inclusive arriscar a dizer que os 
mitos foram um passo inicial necessário às civilizações para empreender 
seus destinos. Na arquitetura, em especial, toda criação pode ser entendida 
como uma restauratrio, reproduzindo a ideia primitiva de cosmogonia 
universal. A casa dos deuses, por exemplo, o Panteão, pode ser entendido 
como a recriação mágica e divina do mundo. Esse ato de retorno ao 
nascimento renova-se a cada criação, dando-nos a esperança de 
renascimento contínuo. Ato que repetimos até a contemporaneidade, mas 
que nas sociedades que denominamos “arcaicas” eram, e são, parte 
indissociável da própria realidade, sem a qual não se justifica ou entende-se 
a si mesma. A unidade dessas sociedades é entendida apenas com a 
existência dos seus mitos, refletida nos seus ritos e concretizada na sua 
cultura. Portanto, em termos mais explícitos, a cosmogonia é o modelo 
exemplar de toda a criação. Todo ato humano é, portanto, recriação do ato 
primeiro, ato divino de criação. Todos os elementos da arquitetura são, 
categoricamente, espelhos de um ato primeiro. (LIMA, 2011, p. 9. Grifo 
nosso). 
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 Em um sentido geral, a cosmogonia trata aqui dessa construção, material e 

imaterial, de um cosmo estruturado, um espaço sagrado, que o indivíduo ou o grupo 

de indivíduos reconhece como centro do mundo. 

 

 1.2.3 A casa indígena e a casa simbólica 

 

 As leituras que os povos primitivos e os contemporâneos fazem do cosmos, 

(macrocosmo) que se movimenta em torno dos seus centros de mundo (microcosmo), 

são estruturalmente diferentes, mas análogas em sua essência, graças aos 

simbolismos e sentidos instituídos por cada um deles. Em ambos os casos, a 

sacralização do lugar de morar o transforma em centro do mundo. 

 A visão individualista do homem urbano contemporâneo contrapõe-se com o 

sentido de grupo e comunidade característico de sociedades primitivas, como os 

grupos indígenas brasileiros. Essa diferença reflete na forma como as sociedades se 

organizam e, consequentemente, como o espaço é estruturado e percebido (Figura 4). 

 

Figura 4  –  Vista aérea de aldeia Yanomami (2005) e foto de uma região da cidade de São Paulo que 
mostra um condomínio de luxo ao lado de moradias de pessoas economicamente menos favorecidas. 

  

Fontes: Instituto Socio ambiental (ISA)disponivel em: https://pib.socioambiental.org e  
Site Cidades Contemporâneas- Estudo do meio.Disponível em: http://reverbe.net/cidades/  

 

 Na civilização urbana contemporânea, e de uma maneira geral, na civilização 

ocidental, a casa – como unidade habitada por um indivíduo ou grupo de indivíduos 

https://pib.socioambiental.org/
http://reverbe.net/cidades/
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unidos por laços familiares ou, em uma tipologia cada dia mais comum na atualidade, 

por laços de afinidade – representa o cosmo estruturado que se insere no caos – a 

cidade complexa. Diferentemente da civilização urbana, Badan (2010-b) explica que, 

no universo indígena, a aldeia e a casa ou a casa-aldeia (maloca) representam um 

centro estabelecido de valores, um cosmo inserido no mundo. 

 Entre as comunidades indígenas brasileiras, tanto Badan (2010-b) quanto 

Weimer (2012) destacam diferentes formas de construção e de organização espacial 

das habitações, que mudam de acordo com os hábitos e costumes de cada etnia. 

Como exemplo, vê-se os Yanomami (norte da Amazônia) e também os Tukanos 

(noroeste da Amazônia e Colômbia), que edificam uma grande casa única, dividida 

como habitação para todos os elementos da tribo; ou os Wajãpi, que preferem casas 

menores, com apenas uma ou duas famílias em cada casa. No entanto, segundo 

Weimer, a forma mais comum de assentamentos indígenas são as aldeias formadas 

por várias construções. 

 

Figura 5 – Maloca Balaú (Amazonas), 1994 

 

Fonte: Foto – Carlos Zacquini. Disponível em: https://pib.socioambiental.org 

 

https://pib.socioambiental.org/
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 Dentro desse contexto, o pesquisador e etnólogo alemão Curt Nimuendajú, 

nascido Curt Unckel, que percorreu o Brasil em meio aos índios por mais de quarenta 

anos, traçou um mapa etno-histórico do Brasil, no qual identifica setenta culturas 

diferentes, ou seja, setenta tradições construtivas específicas (WEIMER, 2012). Com 

toda a diversidade que se apresenta nas formas de construção de suas casas, pode-

se, no entanto, identificar três dimensões essenciais na construção desses lugares: o 

espaço material da prática, do uso, do fazer; o espaço social da família, do núcleo, do 

convívio; e o espaço cósmico conectado à dimensão mítica exclusiva de cada 

sociedade indígena (BADAN, 2010-b) (Figura 5). 

  Na sociedade indígena, o significado cosmológico da aldeia está relacionado à sua 

percepção como se fosse um corpo: ela é pensada como um ser, uma entidade, um 

quasi-corpus e portadora de significados cosmológicos (BADAN, 2010-b). 

A casa Yawalapiti, por exemplo, tem uma leitura simbólica distribuída no seu espaço 

cósmico que apresenta elementos construtivos relacionados às partes do corpo 

humano ou de um animal. Assim, a casa tem peito (trecho médio superior da fachada 

principal), costas (fachada posterior), costelas (varas horizontais em que se amarra a 

palha de cobertura), pelos (a palha da cobertura), alto da cabeça (trecho do teto), boca 

(porta), dentes (prolongamento superior da estrutura vertical que avança para frente), 

pernas (pilares), pés (trecho junto ao solo, formado pela carreira de caibros enterrados 

como os paus fincados em pé, para fazer as paredes), nádegas (semicírculos laterais, 

correspondentes aos setores íntimos da casa) e os brincos (tronco de árvores com 

raízes usadas no arremate da parte superior da casa). (SÁ, 1983) (Figura 6). 

Como um mapa cosmológico, a aldeia torna-se centro do universo a partir das 

relações de todos os seres e coisas que povoam o território indígena. Se a aldeia é o 

centro do universo, a casa seria a chave desse universo de representações. 

Esses povos constroem suas aldeias seguindo mitos ancestrais de construção e 

orientação que são repetidos de geração em geração. Os mitos são usados para 

recordar a dimensão cósmica de uma estrutura que será habitada por diferentes 
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grupos domésticos, por um período que compreende entre três e dez anos21, e 

também servem como orientadores das medidas e reveladores da origem das 

tecnologias construtivas. Essa conexão com o simbólico é feita com o objetivo de dar 

sentido ao mundo visível em relação ao universo. Por isso, a maloca indígena não é 

concebida para ser apenas uma habitação; seu verdadeiro significado é cósmico, visto 

que por meio dela se faz a relação com o universo e se cria o espaço sagrado 

(BADAN, 2010-b). 

 

Figura 6 – Antropomorfismo da casa Xinguana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Almeida, Yamashita (2013) 

 

  As sociedades indígenas brasileiras, apresentam de um modo geral 

formas diferentes de habitação e graus diferenciados de nomadismo, verificados tanto 

quando da mudança do local da aldeia – em função da troca das áreas de cultivo, 

                                                

21 Trata-se de um período de tempo aproximado. Weimer (2012), por exemplo, fala de um tempo de 
dois anos entre os Yanomamis, após o qual a casa é queimada e reedificada em outro sítio. 
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estações de caça ou outra eventualidade – quanto por motivos materiais – como 

deterioração da palha de cobertura, surgimento de formigueiros, acúmulo de insetos, 

dentre outros; ou ainda por motivos de ordem social – como reagrupamentos de 

unidades familiares22 que faziam com que a tribo se estabelecesse em outro local (SÁ, 

1983). O significado cósmico que estabelece o espaço sagrado torna possível a 

manutenção da identidade do território e o estabelecimento do centro do mundo 

mesmo frente a mudanças. 

 Em contrapartida, no contexto urbano contemporâneo, percebe-se o impacto 

de intensas transformações nas esferas econômica, social e cultural, que exigem 

constantes mudanças de paradigmas e modos de vida que, por sua vez, causam 

transformação na forma de ocupar e perceber os espaços. O adensamento e a 

verticalização das cidades apresentam-se como consequências dessas mudanças e 

têm exigido dos indivíduos, de um modo geral, uma enorme capacidade de adaptação 

às novas configurações que seu território apresenta, seja no espaço imediato da casa 

ou no universo da cidade.    

 Os denominados elementos de constância citados anteriormente23, ou seja, 

aqueles relacionados às necessidades do ser humano de uma maneira geral e que 

acompanham o indivíduo em sua existência, são revelados de diferentes formas na 

nova casa por intermédio dos elementos de mudança. Da mesma maneira que no 

espaço indígena, a conexão com o simbólico poderá, nessas circunstâncias, dar 

sentido ao mundo visível em relação ao universo e facilitar o processo de 

reterritorialização. 

  

O homem ocidental vive em uma sociedade que funciona dentro de um 
mecanismo de conquistas individuais. Numa dinâmica contrária à 
solidariedade e ao coletivismo das comunidades indígenas, esse mecanismo 
impõe ações cotidianas de vida que não permitem ao ser humano expressar 
tão facilmente a própria personalidade, a própria criatividade, a colaboração 
e o diálogo. [...] Com o objetivo de transmitir a sensação de proteção e 
confirmação de que cada pessoa tem uma alma, uma história e um futuro, o 
lugar, cosmopolitano ou nativo, tem uma necessidade de ser flexível, ou seja, 
de se encontrar em constante mutação; uma transformação que deve 

                                                

22 Cristina Sá (1998) discorre ainda sobre a hipótese de que essa mobilidade no território poderia 
também estar relacionada à manutenção da estrutura sociocultural. 

23 Rapoport (1998) – Quadro 1 deste estudo. 
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corresponder ao verdadeiro jogo da vida. (BADAN, 2010-b, p. 97, tradução 
livre). 

 

 Essa flexibilidade é característica necessária ao espaço destinado à habitação 

para que seja capaz de acolher a diversidade representada pelos diferentes indivíduos 

e grupos que o habitarão, trazendo consigo o seu universo subjetivo para aí fundar o 

seu centro do mundo, seu território apropriado, dentro de um universo em 

transformação. Tal flexibilidade é necessária não só porque acolherá diferentes 

manifestações de subjetividade, mas também porque esses sujeitos e grupos estarão, 

por sua vez, em constante transformação. 

 Esse assunto está também relacionado à interação rito-mito da casa na cidade 

verticalizada, conceito esse analisado anteriormente e que afirma que o rito alimenta 

o mito. Dessa maneira, a dimensão simbólica ritualística da casa possibilita uma 

constante transformação de sua forma na narrativa mítica da cidade e vice-versa, 

assim como a instauração do centro do mundo do indivíduo em meio à cidade inserida 

numa estrutura universal, que, por sua vez, encontra-se em constante transformação 

(macrocosmos). 
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“[....] Não consigo encontrar na memória de minha infância uma 

única janela ou porta como tal, mas posso sentar-me à janela 

de minhas inúmeras lembranças e observar um jardim há muito 

desaparecido ou uma clareira agora coberta de árvores. 

Posso ainda atravessar as inumeráveis portas da minha 

memória e reconhecer a escuridão cálida e o cheiro peculiar 

das salas que estão do outro lado”. 

 (PALLASMAA, 2013-b, p. 486). 
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CAPITULO 2 – ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A CASA E A CIDADE 

VERTICALIZADA 

 

 2.1 Entre a casa e a cidade  

 

 A dinâmica do espaço aberto em aparente oposição ao lugar apropriado ou, no 

caso do presente estudo, da cidade com a casa, traz em primeira instância uma 

reflexão a respeito de escala. Montaner (2012, p. 38) reflete que “[...] uma ulterior e 

mais profunda relação entenderia o conceito de lugar, precisamente, como a correta 

relação entre a pequena escala do espaço interior e a grande escala de implantação”. 

É preciso, no entanto, mais uma vez ressaltar, que esta não é uma relação de 

oposição e sim de troca e complementariedade – entre um espaço apropriado e 

familiar e a complexidade do grande espaço em constante transformação. 

 A moradia, enquanto lugar de identidade, define-se como centralidade, e, uma vez 

que casa e cidade são sistemas abertos, ambas estão, portanto, em constante troca 

e influência mútua. Por isso que, segundo Oliveira (2015, p. 14), “estudar a casa é 

também estudar uma dimensão da cidade”.  

A discussão que aborda a relação entre a casa e a cidade traz autores que tratam 

dessa perspectiva definindo a casa como interioridade e a cidade como exterioridade, 

mas ambas formando um grande e único sistema. Esses conceitos sugerem, para 

Norberg-Schulz (2013), que os espaços possuem graus de extensão e de cercamento 

variados, tanto quanto distinguem as paisagens dos assentamentos. O autor afirma 

que, enquanto as paisagens são extensões contínuas e variáveis, os assentamentos 

estão entre fronteiras e cercamentos, fazendo com que assentamento e paisagem 

mantenham uma relação de figura-fundo. 

 Analogamente, a casa é interpretada como figura na paisagem do bairro – que 

é fundo – e, para além do bairro, o espaço da cidade estende-se como exterioridade 

– um fundo ainda maior. Aqui, a interioridade e centralidade do lugar da moradia a 

torna figura no fundo da paisagem da urbe. 

 

 2.1.1 Espaço e lugar 
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 A relação do espaço cosmopolita e do lugar da habitação está vinculada ainda 

a reflexões mais amplas. O geógrafo Yi-Fu Tuan (1983) afirma que as ideias de 

espaço e lugar não podem ser definidas isoladamente, este é um pensamento comum 

àqueles que, apoiados na fenomenologia, seguem o pensamento da geografia 

humanista onde, de um modo geral, o lugar é identificado mediante a experiência 

profunda do mundo ocupado com significados. Os espaços transformam-se em 

lugares à medida que são melhores conhecidos e lhes são atribuídos valores 

(FERREIRA, 2000). 

 

As ideias de “espaço” e “lugar” não podem ser definidas uma sem a outra. A 
partir da segurança e estabilidade do lugar estamos cientes da amplidão, da 
liberdade e da ameaça do espaço, e vice-versa. Além disso, se pensamos no 
espaço como algo que permite movimento, então lugar é pausa; cada pausa 
no movimento torna possível que localização se transforme em lugar. (TUAN, 
1983, p. 6). 

 

 No entanto, não é o local de implantação que imbui de importância ou que 

determina a centralidade e constituição do lugar. De acordo com Relph (1980), o lugar 

é experimentado pelo contraste, o chiaroscuro do cenário-paisagem com o ritual, a 

rotina, as outras pessoas, as experiências pessoais, ou o cuidado e preocupação com 

a casa. Indo de encontro a esse pensamento. Tuan (1983) afirma que à paisagem 

falta certa estabilidade; já o lugar é um conjunto com história e significado, um local 

estruturado e constituído a partir das experiências de mundo do indivíduo e da 

identidade. “O lugar não é só um fato a ser explicado na ampla estrutura do espaço, 

ele é a realidade a ser esclarecida e compreendida sob a perspectiva das pessoas 

que lhe dão significado" (TUAN, 1983, p. 153). 

 Da mesma maneira, não são só as paredes e o teto os elementos definidores 

do abrigo, representados na casa que a definem como lugar. A historiadora Sandra 

Pesavento (2006) afirma que, na casa, na dinâmica de uso e na apropriação do 

espaço existe ainda 

 “[...]uma objetividade material que revela tanto um ato de apropriação da 

terra quanto um desejo de permanência. 
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Neste sentido, teto e paredes são as suas partes constitutivas que melhor 

exprimem esta racionalidade delimitadora entre o exterior e o interior, em 

traçado imemorial que acompanha o habitar desde os seus primórdios. ” 

(PESAVENTO, 2006, p. 3). 

 

 Por ser território apropriado, a casa é o espaço dotado de sentidos e esse fato reforça 

sua centralidade e seu papel de abrigo e referência para seu habitante. 

 

 2.1.2 A casa na contemporaneidade: dinâmicas de uso e apropriação do 

espaço 

 

 A sociedade urbana contemporânea tem-se transformado bastante nas últimas 

três décadas. Isso leva ao questionamento a respeito da forma que as habitações 

devem assumir, e como essas transformações refletir-se-iam no espaço de habitar. 

Conforme aponta Martinez (2010), a casa é o primeiro espaço de socialização e 

representação dos agrupamentos familiares e dos indivíduos, devendo ser capaz de 

resguardar as diferentes maneiras de viver no início do século XXI. Assim, a casa 

precisa abrigar e acolher satisfatoriamente a diversidade dos agrupamentos de 

indivíduos, unidos por afinidade ou por laços familiares, respeitando os desejos e 

individualidade de cada habitante sem hierarquias ou discriminações de gênero. 

Segundo a autora, a evolução e a mudança na sociedade contemporânea, e sua 

heterogeneidade, não devem apenas ao intercâmbio de culturas, que tem acontecido 

com a maior mobilidade das pessoas, mas a própria evolução da sociedade tem 

trazido progressivas diferenciações que não correspondem mais a localizações 

geográficas. 

 Outra questão importante relacionada às mudanças no modo de habitar diz 

respeito à efemeridade das formas na cidade. Segundo Carlos (2004), a nova 

condição do ser humano no mundo propõe uma mudança contínua que se impõe à 

reprodução espacial. 

 

A cidade que se vislumbra a partir de suas formas, enquanto construção 
humana, acumulação de tempos, diz respeito à história da humanidade e nos 
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remete à questão da “longa duração”, mas, ao analisarmos as metrópoles, 
hoje, percebemos que o tempo degrada o “eterno contínuo”, impondo-nos a 
“curta duração” nas cidades contemporâneas. (CARLOS, 2004, p. 79). 

 

 A efemeridade das formas da cidade, provocada por uma sobrevalorização do 

solo, parte de um contexto no qual tudo se transforma em mercadoria. Isso vem 

causando uma perda gradual do poder de escolha dos indivíduos em relação à 

construção de sua casa. No contexto vivenciado nas cidades contemporâneas, (re) 

produzidas sob as regras de um sistema econômico em que o solo e a habitação se 

tornaram mercadorias valiosas, a possibilidade de construir a própria casa, ou mesmo 

opinar a respeito de sua estrutura e linguagem arquitetônicas, tem-se tornado cada 

dia menos frequente. 

 No contexto urbano brasileiro da atualidade, o edifício de apartamentos pode 

ser considerado o principal produto habitacional produzido. Pensado e elaborado 

como um objeto de consumo, ele traz consigo as práticas relativas ao sistema de 

produção e consumo de mercadorias na contemporaneidade. Desse modo, com o 

crescimento de edifícios residenciais verticalizados, a construção física da habitação 

está nas mãos de agentes que a produzem serialmente e de maneira a atingir 

produtividade e lucro, ou seja, é verdadeiramente uma atividade apropriada24 por 

terceiros. 

Nessa forma de produção comercial da moradia, não se leva em conta a diversidade 

de indivíduos e de grupos de indivíduos que irão habitá-la. A racionalidade na 

elaboração dos projetos, ancorada na adoção de padrões “vendáveis” de arranjos do 

espaço da habitação e estruturados em programas que deveriam atender às 

necessidades de uma família nuclear idealizada, já não representa a realidade da 

sociedade, faz com que essa casa produzida esteja muito distante de atender à 

diversidade de quem a habitará. 

 Para o homem urbano contemporâneo, quase sempre não é possível eleger o 

arranjo arquitetônico de sua casa, tampouco os materiais, estrutura, aparência 

                                                

24 Apropriar: (a- + próprio + -ar). Tornar próprio, apoderar-se. In: Dicionário Priberam da Língua 
Portuguesa, 2008-2013. Disponível em: http://www.priberam.pt/dlpo/apropriado. Acesso em: 22 Dez. 
2015. 

http://www.priberam.pt/dlpo/apropriado
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externa, aberturas ou orientação. Esse indivíduo é levado ainda, pelo contexto atual, 

a viver em apartamentos cada vez menores, localizados muitas vezes em locais com 

muito barulho, pouca luz natural e distante de seus locais de trabalho ou de lazer. 

Obviamente as escolhas tornam-se ainda mais restritas à medida que o padrão 

financeiro do indivíduo diminui, e que a cidade cresce e se torna mais compacta. 

Impossibilitado então de optar a respeito dos aspectos estruturais, é na dinâmica de 

uso e apropriação dos espaços interiores que o homem urbano contemporâneo 

construirá sua casa. 

 Dessa maneira, é a construção interna do espaço de morar que buscará então 

atender ao estilo de vida e às expectativas de seu habitante, abrigará seu corpo, seus 

pares, seus objetos e sistema de atividades. A casa estará ainda relacionada a um 

universo próprio de imagens, ideias, símbolos e significados, sujeita a certas normas 

e padrões. Ela abrigará eventos e tomará forma, não apenas física, constituída pelo 

agenciamento dos objetos, cores e luzes, mas uma forma não material, uma 

ambiência que lhe definirá o caráter, refletindo seu habitante e tornando-se parte dele 

mesmo. 

 É válido ressaltar que o modo de vida contemporâneo tem passado por grandes 

mudanças que afetam a percepção, apropriação e uso dos espaços e, em especial, 

dos espaços de morar. A casa situada na cidade adensada acolhe hoje, mantendo 

ainda a estrutura espacial do passado, famílias, grupos e indivíduos que têm em 

comum a pluralidade; abriga funções múltiplas e relaciona-se de modo diferente com 

a cidade que a envolve, a comunicação tornou-se elemento central na vida diária, e a 

casa pode abrigar simultaneamente as funções de moradia, centro de produção, de 

aprendizado, de compras e comunicação. 

 A divisão dos espaços por funções – lazer, trabalho, descanso, estudo, etc. – 

já não é aplicável uma vez que o mundo se tornou complexo, e novas e múltiplas 

configurações e funções são atribuídas aos espaços construídos. Transformações 

comportamentais e de modos de vida refletem-se no espaço urbano e no interior da 

casa, nas múltiplas maneiras de se ocupar a cidade e de se vivenciar o lugar de morar. 

Segundo Badan (2010-a), parte-se do lugar funcional para o espaço criativo e 

dinâmico, reflexo das múltiplas facetas da vida contemporânea. 
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 Estão em andamento complexas e aceleradas mudanças de comportamento, 

valores e referências. Em paralelo ao consumismo e acúmulo de bens materiais, surge 

na vida contemporânea uma mudança de interesses advinda principalmente da 

explosão digital nos anos recentes. A troca de informações instantâneas ampliou o 

universo de cada indivíduo, tornando as relações e a sociedade mais complexas e 

com novos paradigmas e permeabilidades a serem observados. 

 Intensificaram-se as dinâmicas de mobilidade geográfica, assim como 

mudanças endógenas na estrutura das famílias, e tudo isso deveria estar refletido no 

projeto da casa contemporânea. No entanto, as unidades habitacionais, 

representadas pelos apartamentos em edifícios verticalizados, produzidos em grande 

quantidade nas cidades brasileiras atualmente, estão distantes de responderem à 

diversidade e à complexidade das mudanças em andamento.  Martinez (2010) 

ressalta não ser mais possível pensar em uma solução única para uma família nuclear, 

uma vez que os modos de vida se expandiram consideravelmente a autora aponta 

ainda, como será tratado adiante, a flexibilidade como ponto de partida para possíveis 

soluções. 

 

 2.1.3 Fronteiras elásticas: barreiras e permeabilidades  

 

 As casas mantêm com a cidade uma relação de pertencimento e trocas 

contínuas. Possuem janelas e portas de diversas naturezas, permeabilidades para 

com a cidade que as envolve e de cujo corpo é célula formadora. São também 

constituídas de barreiras, delimitações, quando abrigam seus habitantes e lhes 

concedem um espaço privado, íntimo e seguro em oposição ao amplo espaço público 

da cidade. São bolsas contendoras, territórios a demarcar privacidades, resguardo 

para quem as habita. 

 O psicanalista francês Didieu Anzieu (2002), em livro intitulado O pensar do eu-

pele ao eu-pensante, referindo-se então ao envelope psíquico, denomina algumas 
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funções do contentor ou continente25, que aqui, por analogia, é colocado em referência 

ao espaço da casa inserida na cidade: a de bolsa que contém, borda que delimita, 

interface que põe em contato as duas realidades que separa, fronteira que filtra a 

passagem e a de esfera (bola, unidade) autossuficiente. 

 O termo fronteira aqui adotado trata essencialmente daquela estabelecida entre 

as distintas realidades do espaço público e do privado, representadas pela cidade e a 

casa. Essas fronteiras vêm sendo estudadas e discutidas sob variadas óticas, 

predominando o entendimento de que adquirem contornos cambiantes em densidade 

e abrangência, delineadas pela diversidade de seu contexto histórico, econômico e 

social. A reflexão sobre as fronteiras da casa tem como objetivo revelar com mais 

clareza a essência de seus domínios na impermanência da contemporaneidade. 

Nesse contexto, a afirmação de Certeau (1998, p. 213), “a fronteira só põe uma 

margem dizendo aquilo que o atravessa, vindo de outra margem”, sugere um ponto 

de encontro entre dois corpos que estão em profunda relação e são indissociáveis, ou 

seja, a fronteira vista como mediação, criando separação e também comunicação. 

 São elásticas as fronteiras entre a casa e a cidade, isto é, esse movimento de 

expansão e recolhimento que a contemporaneidade parece determinar. Não é 

possível enxergar hoje com clareza os contornos cambiantes dessas fronteiras; não 

se trata apenas do “mundo lá fora” contrapondo-se com “mundo aqui dentro”. Ao longo 

da história, essas fronteiras vêm-se movendo e adquirindo características e 

permeabilidades diversas. Sobremaneira, no atual momento em que as tecnologias 

de comunicação e informação transformam o acesso, controle e disseminação de 

dados, o público e o privado não podem mais ser pensados apenas como um espaço 

físico. Recomenda-se que sejam sempre analisados em relação aos diferentes 

contextos vivenciados pelo indivíduo (THOMPSON, 2010). 

 Assim, Oliveira (2010) afirma que o significado de fronteira é estar entre duas 

realidades e destaca que a casa, enquanto cerne da existência humana, sugere uma 

posição de fronteira, de intermediadora entre a interioridade e a exterioridade de seu 

                                                

25 Continente: Aquilo que contém algo, recipiente. BORBA, F. S. (Org.). Dicionário UNESP do 
português contemporâneo. São Paulo: Ed. UNESP, 2004. 
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habitante, referindo-se à interioridade como a vivência subjetiva do sujeito e a 

exterioridade como a temporalidade da sociedade que produz a casa. 

 Por sua vez, Roberto da Matta (1997), ao definir o espaço da casa enquanto 

palco da vida dos homens e de suas dinâmicas sociais e culturais, afirma que esse só 

se define quando em contraste com outros espaços e domínios, quando em oposição 

ao mundo exterior, ao universo da rua. A casa é então um espaço não mensurável 

definido através de contrastes, complementariedades e oposições. Para o autor, o 

espaço é demarcado quando alguém estabelece fronteiras, separa um pedaço de 

chão do outro, sendo preciso explicar de que modo essas separações são feitas e 

legitimadas (DA MATTA, 1997). 

 Essas separações definem a casa como território íntimo em contraste com o 

território público da cidade que a envolve. Segundo Sennet (1988), no século XV, há 

os primeiros registros em inglês da palavra “público”, identificando-a com o bem 

comum na sociedade. No século seguinte, outro registro, de modo que a palavra 

“público” aparece com a conotação “do que é manifesto e aberto à observação geral”. 

Já no século XVII, com sentido e contrastes estabelecidos de maneira mais próxima 

da atual, “público” tratava do que estava aberto à observação de qualquer pessoa, 

enquanto que “privado” significava uma “região protegida da vida, definida pela família 

e pelos amigos”. Durante o Renascimento, na França, le public adquire um significado 

mais amplo de bem comum e corpo político, relacionando-se também a um terreno da 

sociabilidade (SENNET,1988, p. 30). 

 Prost (2009) afirma que, na França do final do século XIX, a vida privada era 

privilégio da burguesia. Para a classe trabalhadora de então, a vida pública e a vida 

privada não se diferenciavam. No início do século XX, com o deslocamento do 

trabalho para fora do ambiente da casa, a vida privada passa a ser conquista também 

dos trabalhadores, no entanto, essa então apresenta uma configuração distinta da que 

os burgueses gozavam no final do século precedente, assim como também era outra 

a vida pública que a ela se opunha. Com a privatização da casa, essa passa a 

identificar-se exclusivamente com a vida familiar, e começa a surgir um senso de 

intimidade praticamente inexistente anteriormente (RYBCZYNSKI, 1996). As funções 

exercidas dentro de uma casa e o modo de vida de seus habitantes passam a refletir 



 

60 

 

 

então uma organização espacial, em que o privado fica nitidamente separado do 

público. 

 No modo de vida contemporâneo, principalmente com o desenvolvimento das 

tecnologias de rede de comunicação, essas delimitações internas, assim como as 

fronteiras entre o privado e o público, não se apresentam tão claras. A interpenetração 

e impermanência de universos antes distintos e de clara conceituação romperam com 

delimitações estabelecidas. As fronteiras da casa tornam-se mais permeáveis com a 

ajuda da tecnologia de comunicação em rede. Um exemplo disso é quando o acesso 

à informação e o contato simultâneo com diversas culturas permitem trocas 

importantes, que passam a ser estabelecidas sem a presença física das pessoas. Em 

casos como esse, a tecnologia transforma as fronteiras das mentalidades, do tempo 

e também do espaço (FERRARA, 1998). 

 Segundo Sennet (1988), a mídia eletrônica – referindo-se então à mídia anterior 

à comunicação em rede – corporifica o paradoxo de um âmbito público vazio: o do 

isolamento e da visibilidade. Essa afirmação, feita nos anos setenta, é ainda muito 

atual. Diversamente das mídias precedentes, às quais ele então se referia, a utilização 

da internet permite novas formas de interação dos indivíduos que, estando em casa, 

comunicam-se com o mundo. A troca de informação e o excesso de exposição pessoal 

coexistem com o isolamento dos indivíduos nas metrópoles, de forma que as relações 

virtuais podem tornar a conexão à distância mais frequente que aquela com o vizinho 

ao lado. 

 Mas, como identificar, nestes dias de espaços imateriais oferecidos pela 

tecnologia, os limites e fronteiras entre o privado e o público na esfera do habitar? 

Limites, fronteiras e bordas são termos tratados sob diferentes enfoques e 

abordagens: a antropologia enfoca a questão a partir de seu simbolismo, implicações 

culturais e de identidade; a geografia o faz a partir do estudo do espaço, considerando 

ainda o aspecto social; os historiadores referenciam as suas relações com o tempo; e 

a sociologia trata as fronteiras a partir da crítica da estrutura e da dinâmica social 

(FAULHABER, 2011). 

 No entanto, é sob a ótica multidisciplinar que o estudo das fronteiras é 

abrangente e esclarecedor, quando permite compreender que a fronteira se relaciona 

a bordas, limites, mas também a fluxos, temporalidades e trocas humanas, residindo 
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aí sua elasticidade. Entender essa dinâmica, fluidez e multidimensionalidade 

possibilita uma melhor percepção do significado das interlocuções da cidade 

verticalizada com o interior da casa. 

 Assim, a nova dinâmica que a verticalização representa não se restringe à 

questão da movimentação das fronteiras e dos cercamentos, reais ou simbólicos, da 

escala ou do adensamento. A verticalização também se refere à destruição do antigo, 

do território estabelecido, da memória, refere-se à desterritorialização e à 

consequente reterritorialização, que na vida contemporânea assumem um movimento 

continuo. 

 

 2.1.4 A casa e a cidade: desterritorialização e novos agenciamentos 

 

 Vive-se, na contemporaneidade, uma mudança constante, refletida na 

produção e percepção do espaço e do tempo, que assumem, sob as relações 

mercantilistas da atualidade, um viés outro. 

 

Mas se a chamada “pós–modernidade” é marcada pela instantaneidade no 
que se refere ao tempo e, pelo esmaecimento da memória impressa no 
espaço, enquanto desaparecimento dos referenciais da vida humana, o 
tempo enquanto uso que se identifica, enquanto duração da ação no espaço 
revelado nos modos de apropriação é, hoje, um tempo acelerado, 
comprimido, imposto e quantitativo. Nesse contexto, a aceleração do tempo 
torna as formas da cidade obsoletas sem que sequer tenham envelhecido 
como decorrência do fato de que a relação espaço-tempo, na sociedade 
atual, é marcada pela quantificação. 

A quantificação do tempo e do espaço atravessa as relações presentes na 
sociedade, penetra o universo do cotidiano do cidadão, não só pela 
constituição de uma rotina altamente organizada, mas pelos atos, gestos, 
modos de uso dos lugares da vida. [...] Nessa condição, transformam o 
espaço da vida através das mudanças do tempo da apropriação e no fato de 
que os usos se tornam produtivos, eliminando-se, tendencialmente, os 
espaços cuja apropriação se realiza fora do mercado. (CARLOS, 2004, p. 79-
80). 

 

 Essa quantificação do espaço e do tempo de que nos fala Carlos (2004) 

atravessa todas as relações e modifica significativamente o modo de vida das 

pessoas. Nas metrópoles contemporâneas, uma combinação de fatores contribui para 

uma nova relação com o espaço da cidade e da casa. 
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 Na escala da cidade, a tendência à homogeneização da paisagem construída 

com agrupamentos de torres de aparência semelhante e a desorientação que causam; 

o desrespeito à escala humana; a cornubação que produz as cidades contínuas e sem 

identidade; a primazia do automóvel que dificulta a leitura e a vivência do espaço 

urbano pela velocidade e isolamento que impõe aos seus ocupantes; a mobilidade 

dificultada; o pouco contato dos indivíduos com áreas verdes, animais e a natureza 

de um modo geral e a violência, dentre tantos outros fatores, são questões comuns 

às urbes brasileiras. 

 Na escala do bairro, a anterior vivência da vizinhança como intermediadora – 

um espaço familiar de transição entre a casa e a cidade, local de socialização e 

identidade – também tem transformado. A ambiência que o bairro proporcionava a 

seus moradores vem sendo modificada por fatores como a alteração do antigo 

comércio local, a demolição de marcos e referências – importantes orientadores no 

tecido da cidade - assim como a implantação de edifícios de escala impactante, 

aparência padronizada e isolados da vida da rua. 

 Na escala da casa, a padronização de um espaço pensado para ser lucrativo o 

faz inadequado e ineficiente para responder e acolher a diversidade dos indivíduos 

urbanos em sua necessidade de abrigo, proteção, orientação e identidade. O ser 

humano, que vive a cidade, necessita de: 

 

[...] pontos de ancoragem da memória: lugares em que nós reconhecemos, 
em que vivemos experiências do cotidiano ou situações excepcionais, 
territórios muitas vezes percorridos e familiares ou, pelo contrário, espaços 
existentes em um outro tempo e que só têm sentido em nosso espírito porque 
narrados pelos mais antigos, que os percorreram no passado. Esses espaços 
dotados de significado fazem, de cada cidade, um território urbano 
qualificado, a integrar essa comunidade simbólica de sentidos, a que se dá o 
nome de imaginário. Mais do que espaços, ou seja, extensão de superfície, 
eles são territórios, porque apropriados pelo social. (PESAVENTO, 2007. 
Documento online). 

 

 Todo esse processo de perda de significação e as demais questões relativas 

às modificações dos territórios apresentam-se como rupturas que caracterizam uma 

partida, uma mudança, ou seja, uma desterritorialização. 

 Em relação à habitação, o território pode ser identificado tanto como 

materialidade, no sentido de posse do espaço construído/habitado, quanto no sentido 
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subjetivo relacionado à sua construção simbólica. Brandão (2008) entende o território 

como uma esfera de atividades de um indivíduo ou grupo de indivíduos e também 

como sua organização da relação com os outros. 

 A partir do pensamento dos filósofos Gilles Deleuze e Felix Guattari (1992), que 

definiram inicialmente os conceitos de desterritorialização e reterritorialização, vários 

autores (HAESBAERT, 2002, 2004, 2005; BRANDÃO, 2008; dentre outros) vêm 

aprofundando discussões a respeito do território. Dentre esses pensadores, 

Haesbaert (2005) traz o conceito de território em uma escala mais ampla, na qual 

aborda também seu aspecto geopolítico. O autor argumenta que, enquanto “espaço-

tempo vivido”, o território é sempre múltiplo, “diverso e complexo”. Para ele, todo 

território é, ao mesmo tempo e obrigatoriamente, em diferentes combinações, 

funcional e simbólico, pois o indivíduo exerce domínio sobre o espaço tanto para 

realizar “funções” quanto para produzir “significados”. 

 Uma corrente pós-estruturalista da geografia entende que o espaço está 

sempre em processo, pois possui uma flexibilidade que possibilita o permanente 

tornar-se. De acordo com esse pensamento, que também baseia-se em Deleuze e 

Guattari (1992), Brandão (2008) demonstra que os indivíduos vivem um ciclo contínuo 

de formar territórios (territorializar); de abandonar territórios, de querer ou ter que sair 

deles (desterritorializar); e de refazer territórios sobre algo que seja de outra natureza 

(reterritorializar). Haesbaert (2002) ao discorrer sobre a desterritorialização reflete a 

respeito do desenraizamento das pessoas em relação aos seus espaços imediatos de 

vida, segundo ele: [...] “ O que se vê, na realidade, são relações muito complexas. [...] 

A desterritorialização que ocorre numa escala geográfica geralmente implica uma 

reterritorialização em outra. (HAESBAERT, 2002, p. 132-3). 

 Esse desenraizamento de que trata Haesbaert (2002) pode também ser 

aplicado à escala da casa, enquanto território apropriado na cidade. Essa condição 

de desenraizamento, quando relacionado à casa urbana contemporânea, trata de um 

“desligamento” das formas de morar tradicionais existentes nas cidades em um tempo 

de pré-globalização, quando as casas eram majoritariamente térreas e se localizavam 

em bairros onde era possível se estabelecer certa relação de vizinhança. No espaço 

do bairro, onde a casa se inseria, a linguagem, a orientação e a escala de leitura eram 
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mais claras e harmônicas. Enfim, os ritos da cotidianidade, as relações sensoriais com 

o espaço e as relações sociais davam-se de outra maneira (Figura 7).  

 

Figura 7 – Trecho da Rua 20, no Setor Central, em Goiânia: processo de transformação das formas 
sofrido ao longo dos anos. Primeira figura: casas construídas na década de 40. Segunda figura: 

edificações existentes que tomaram seus lugares nos dias atuais 

 

Fonte: Alois-Feichtemberher; Google Earth/Web (respectivamente) 

 

 A cidade transforma-se e apresenta incessantemente novos agenciamentos. 

Dessa forma, a casa, célula dessa cidade, quando se verticaliza ou quando resiste 

térrea entre os edifícios, requer de seus habitantes uma reterritorialização, uma 

readequação a uma realidade imposta, que se apresenta para ser vivenciada.  

 De acordo com o pensamento de Deleuze e Guattari (1992), a 

desterritorialização e a reterritorialização são processos indissociáveis. Se há um 

movimento de desterritorialização, acontecerá também um movimento de 

reterritorialização. A respeito da territorialização, desterritorialização e 

reterritorialização, Guattari e Rolnik (1996) reforçam essa ideia de movimento 

constante. 

 

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”. O território é sinônimo de apropriação, 
de subjetivação fechada sobre si mesma. Ele é o conjunto de projetos e 
representações nos quais vai desembocar, pragmaticamente, toda uma série 
de comportamentos, de investimentos, nos tempos e nos espaços sociais, 
culturais, estéticos, cognitivos. A espécie humana está mergulhada num 
imenso movimento de desterritorialização, no sentido de que seus territórios 
“originais” se desfazem ininterruptamente. [...] A reterritorialização consistirá 
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numa tentativa de recomposição de um território engajado num processo 
desterritorializante. (GUATTARI; ROLNIK, 1996, p. 323. Grifo nosso). 

 

 De acordo com Brandão (2008), pelo fato de que os territórios (as casas, térreas 

ou verticalizadas) estão sempre sendo atravessados por vetores de 

desterritorialização que podem desconfigurá-los, é que se faz necessário pensar em 

flexibilidade no que concerne à mobilidade e às transformações. 

 

 2.2 O caminho da verticalização das cidades no Brasil 

 

 De um modo geral, observou-se, nas últimas décadas, uma profunda 

transformação no processo de produção das cidades brasileiras. A geógrafa Maria 

Adélia de Souza (1994) afirma que a verticalização tem sido considerada um traço 

característico importante da urbanização brasileira. Segundo a autora, aqui esse 

fenômeno se destaca de outras cidades, em outros locais no mundo, tanto pela 

intensidade com que vem sendo implantado – seu ritmo, amplitude e tipologia 

direcionadas para a habitação – como pelo seu formato. A título de exemplo, Souza 

destaca que, enquanto em Londres a maioria das pessoas de classe média não vive 

em edifícios altos, em São Paulo, na última década do século passado, a ocupação 

pela massa verticalizada alcançava, em alguns pontos, até 10 quilômetros do cento 

da cidade.   

 Na prática, o processo da verticalização acontece tanto pela demolição das 

construções antigas e referenciais, com a consequente ruptura do tecido urbano 

preexistente, quanto pela ocupação dos espaços vazios. No caso, esses espaços 

foram, de modo geral, mantidos temporariamente nesse estado pela especulação 

imobiliária do solo, que determina o momento de ocupá-los segundo seus interesses. 
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 2.2.1 O solo como mercadoria 

 

 A cidade é um organismo vivo cuja dinâmica de crescimento está sujeita a 

agentes econômicos, sociais e culturais diversos que atuam simultânea e 

continuamente. 

 Vive-se hoje, no Brasil, um processo de urbanização acelerada26. Com uma 

maior concentração de pessoas e a consequente valorização do solo urbano, conflitos 

de várias naturezas estabelecem-se e agravam-se. Nas cidades contemporâneas e 

no atual panorama da economia, sob a regência da globalização, a cidade, o solo e a 

habitação tornam-se também mercadoria, isto é, tornam-se bens passíveis de 

transações comerciais que visam ao lucro para quem os promove. O consumo e a 

estratégia de comercialização do capital financeiro e imobiliário desses bens delineiam 

hoje a forma de produção e reprodução do espaço urbano, abrigando interesses 

diversos em uma articulação bastante complexa.  

O adensamento das cidades conduz à valorização do solo que, por sua vez, é 

potencializada pela verticalização, trazendo grandes lucros nas transações 

imobiliárias. Esse contexto faz com que a verticalização pareça ser um caminho 

inevitável, todavia, Ramires (1998) adverte para o fato de que a verticalização não 

deve ser considerada consequência natural da urbanização, mas apenas “[...] uma 

das possíveis opções traçadas e definidas pelos diferentes atores sociais e interesses 

econômicos que envolvem a estruturação interna das cidades” (RAMIRES,1998, p. 

98). 

 Carlos (2004) destaca o caráter singular da verticalização brasileira, afirmando 

que aqui a ruptura acontece pelo choque entre o que existe e o que se impõe como 

novo. Na verdade, esse choque instala-se quando as pessoas não reconhecem mais 

                                                

26 Segundo a Organização das Nações Unidas – ONU, em 2025, sessenta e um por cento da população 
mundial estará vivendo em cidades. Em 2014, esse índice foi estimado pela entidade em cinquenta e 
quatro por cento. São números significativos principalmente se comparados aos de 1975, que indicava 
trinta e sete por cento de população urbana. No Brasil, esse índice é atualmente estimado em oitenta 
e quatro por cento, com projeção de oitenta e oito por cento para 2025. (GOHN, 1999). Um dado 
igualmente importante fornecido pela ONU é o de que a maioria das metrópoles contemporâneas, cerca 
de sessenta e sete por cento delas, encontra-se em países menos desenvolvidos, onde existem sérios 
problemas sociais e econômicos, sendo a desigualdade uma realidade. 
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seus percursos e não conseguem de alguma forma fazer uma leitura segura da 

paisagem com as referências materiais ou simbólicas de um espaço antes familiar. 

Cria-se, segundo a autora, um estranhamento.    

 

[...] a rapidez das transformações na metrópole obriga as pessoas a se 
readaptarem, constantemente, às mudanças impostas pela produção 
espacial, obrigando-as a redimensionarem/redirigirem seus passos, impondo 
o aniquilamento das relações de vizinhança, destruindo os lugares de culto, 
transformando os lugares das compras. Os bairros tornam-se mais inóspitos 
para a vida em função das consequências promovidas pelas mudanças, em 
que a forma e a função se modificam rapidamente. (CARLOS, 2004. p. 81). 

 

 Outro estranhamento, esse diretamente relacionado à percepção sensorial, diz 

respeito à escala imposta. Os novos e altos edifícios, instalados com afastamentos 

frontais exíguos em ruas estreitas e pouco arborizadas, isolados da rua com muros e 

grades altas, com pouca ou nenhuma permeabilidade visual, causam a sensação de 

opressão que é bastante intensificada com a presença excessiva de veículos 

estacionados e em movimento. 

 A construção de edifícios isolados da vida das ruas é outro aspecto a ser 

ressaltado por afetar negativamente a percepção do espaço urbano e, 

consequentemente, a qualidade de vida das pessoas nas cidades. A maioria dos 

edifícios comerciais construídos atualmente no Brasil têm seus pavimentos térreos 

ocupados por espaços pouco frequentados, com equipamentos de uso privativo e 

restritos apenas aos seus moradores, tais como salões de festa, de jogos, academias 

e similares. Os muros altos desses edifícios oferecem pouca ou nenhuma visão da 

cidade. Apesar de a alta taxa de criminalidade no país e as demais questões relativas 

à segurança nas cidades serem apontadas como os principais motivos para a adoção 

desse padrão de cercamento, o isolamento acaba por contribuir para o aumento da 

insegurança e o esvaziamento das ruas. 

 A diversidade de usos e funções, que os níveis térreos dos edifícios 

residenciais podem oferecer, provavelmente causaria considerável impacto positivo 

sobre a segurança. Isso é demonstrado por Gehl (2013) ao afirmar que a diversidade 

de funções proporciona mais atividades dentro e nas proximidades das edificações, 

acentuando, por conseguinte, a segurança real e a percebida. O urbanista afirma que, 

se os pavimentos térreos, locais vistos pelos transeuntes que passam pelas ruas, são 
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também locais agradáveis e ocupados pela presença humana, como resultado, as 

atividades sociais podem imbuir de vitalidade as ruas, provocando ainda um 

fortalecimento das relações de troca motivadas pela convivência. 

 A maneira como os edifícios estão sendo implantados, como se elevam do solo, 

como se relacionam com a rua, padroniza a cidade em transformação por “igualar” as 

formas, destruir os marcos27 de referência, dificultando a orientação e suprimindo a 

identidade do cidadão. Barda (2009) adverte que, por motivos de segurança ou 

individualismo exacerbado, muitos dos aspectos que caracterizavam as cidades vão 

se perdendo. A ligação desaparece onde se estabelecem “grades e muros 

psicologicamente intransponíveis” (BARDA, 2009, p. 95). A autora reforça a premissa 

de que interesses políticos e econômicos impediram o surgimento de modelos 

alternativos a essa estrutura. 

 Nesse sentido, os lugares integram-se sob uma nova lógica. A destruição das 

formas estabelecidas da vida das pessoas – as casas com seus portões, varandas e 

jardins, as árvores da rua, os marcos pequenos e grandes, o comércio local e outros 

referenciais físicos e simbólicos que representam os elementos familiares 

constituintes da imagem que os indivíduos e o coletivo constroem do ambiente urbano 

vivenciado – cedem lugar aos novos edifícios verticalizados.  

 Na opinião de alguns pensadores (CISNEIROS, 2014; ROLNIK, 2014), o 

problema da verticalização no Brasil não é o fato em si, mas a forma como ela é feita. 

Além da velocidade com que acontece, a falta de planejamento e de análises de 

impacto na implantação de cada edifício traz graves consequências, entre elas, as 

relacionadas à mobilidade, permeabilidade do solo e preservação de áreas verdes. 

Assim, todo esse movimento reproduz a cidade como exterioridade28, que, segundo 

Carlos (2004), refere-se a uma situação de estranhamento do habitante diante da 

cidade em constante transformação por afetar a vida cotidiana e a identificação com 

o lugar.  

                                                

27 Lynch (1997) define os marcos como elementos pontuais de diversas escalas cuja principal 
característica é a singularidade, algo que seja memorável no contexto. O marco pode ser um elemento 
único visto a partir de muitos lugares ou que estabeleça certo contraste em relação ao seu entorno. 

28 Da mesma maneira, Relph (1980) afirma que essa exterioridade (outsideness) é uma maneira de 
experimentação do espaço onde a pessoa pode se sentir à parte ou alienada de um lugar. 
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 Para Somekh (2012), a ocorrência da verticalização no Brasil, com a 

configuração que essa vem assumindo, pode em parte ser explicada a começar pelo 

entendimento da produção social do espaço urbano, tendo o Estado como agente 

produtor, mas principalmente a partir da evolução e estruturação atual do setor 

imobiliário. A verticalização passa então a realizar, de maneira crescente e cada vez 

mais complexa no país, a reprodução e acumulação do capital. Essa complexidade 

faz com que Souza (1994), ao refletir sobre a produção dos espaços verticalizados, a 

identifique como materializada na produção de edifícios, responsável pela articulação 

do capital em um objeto, em um tempo reduzido, em um mesmo lugar, que é o urbano, 

a cidade. 

 A lógica de mercadoria promove a especulação e, de sobremaneira, acentua 

as desigualdades quando a valorização dos terrenos situados em áreas que passam 

a ser consideradas de centralidade “empurra” para a periferia das cidades as camadas 

sociais menos favorecidas. As áreas com maior valorização recebem então, do poder 

público e da iniciativa privada, tratamento privilegiado, desenhando na metrópole o 

mapa da desigualdade. 

 Lefebvre (2001) aponta essa lógica de reprodução do espaço como promotora 

da criação de um espaço fragmentado e hierarquizado denominado pelo autor como 

espaço abstrato. Segundo Carlos (2007), espaço e tempo realizam a abstração 

quando são quantificados e redefinidos pela possibilidade de geração de lucros, 

causando o que a autora qualifica como espaço amnésico: 

 

Espaço e tempo abstratos redefinem constantemente os usos, e, com isso, 
os processos que criam identidade e acabam destruindo as condições nas 
quais se gesta a memória coletiva. Nesse contexto, a espacialidade das 
relações sociais se inscreve num espaço que se reproduz, tendencialmente, 
sem referências [...]. Um processo que enfoca a ruptura; uma mudança que 
não se apresenta como gradual, mas como produto de uma ruptura brutal, 
“era e não é mais“. Nesse quadro, os referenciais se diluem no espaço da 
metrópole e com ele os traços em que se baseiam a construção da identidade 
produzida pela vida de relações, no interior dos bairros. (CARLOS, 2004, p. 
56). 

 

 Uma vez que solo e cidade passam a ser mercadoria, e esse solo urbano a ser 

efetivamente multiplicado, multiplica-se também o lucro, atendendo dessa maneira a 

uma forte rede de interesses entre os capitais financeiro, fundiário, produtivo e 
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imobiliário. Nessa reprodução do espaço sob a lógica capitalista29, o planejamento 

global da cidade é ignorado, assim como os aspectos imateriais e não objetivos, 

essenciais e inerentes à vida humana, dentre eles, a sociabilidade, a relação com a 

natureza, a memória e a identidade. 

 Ignorar esses fatores traz como consequência uma cidade fragmentada. 

Considerando a fragmentação da cidade contemporânea, Ramires (1997) ressalta 

que essa fragmentação não permite que seu habitante tenha uma visão da cidade 

como um todo, mas apenas dos lugares em que vive e circula, perdendo assim contato 

com pontos tradicionais de referência. Segundo o autor, novas identidades são então 

construídas, tornando a paisagem urbana “uma sucessão de ícones da sociedade de 

consumo” (RAMIRES, 1997, p. 43). Em consequência disso, acontece uma dificuldade 

de se “ler” a cidade, de se enxergar o entrelaçamento de seus aspectos materiais e 

imateriais e de percebê-la como um único ser orgânico, múltiplo e em transformação, 

provocando assim distanciamento e falta de identificação com o espaço onde se vive. 

 Outro fator relacionado à relação de identidade indivíduo-cidade diz respeito à 

memória e à preservação dos marcos e bens históricos presentes no tecido urbano. 

Barda (2009) chama a atenção para o fato de que demolimos ao invés de tentar 

entender o que é necessário preservar, afinal, quando a história da cidade não é 

lembrada, os indivíduos podem perder referências de si mesmos. Fazem parte dessa 

história dos habitantes toda sensorialidade, representação, sentido, afeto, serviços e 

produtos materializados em cada construção, em cada cheio ou vazio, nas relações 

estabelecidas e conservadas no tempo, nas formas e nas funções desenvolvidas por 

todos os elementos constituintes do espaço urbano (Figura 8). 

Por fim, Barda (2009) mostra que se assiste, na contemporaneidade, à consolidação 

do individualismo e à construção de indivíduos desprendidos (interior e exteriormente) 

das formas de vida social, em uma situação na qual os elementos, que poderiam unir 

as pessoas, se confundem todo o tempo com valores materiais e instrumentais que 

são determinados pelo consumismo. 

                                                

29 Lewis Mumford (1998), historiador americano para quem os estudos das cidades não podiam ser 
desassociados do estudo do homem, procurou demonstrar que os propósitos de produção foram 
alterados desde o avanço capitalista no mundo, buscando, em um primeiro momento, atender às 
necessidades dos homens e passando depois a atender aos interesses do dinheiro (ALMEIDA, 2015). 
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Figura 8 – Imagens da demolição de marco histórico consolidado nessa residência construída no 
início da formação da cidade de Goiânia 

 

Fonte: Disponível em< http://portal730.com.br> 

 

  

 2.2.2. Breve história da verticalização no Brasil 

 

 Branzi (2006), ao analisar a modernidade frágil e esparsa nos processos 

projetuais do século XXI, constata que a cidade contemporânea é constituída por um 

conjunto de plâncton de informações, produtos, serviços e relações em contínua 

evolução (BRANZI, 2006). Quando, de alguma forma, o planejamento urbano 

consegue levar em conta os fluxos de difícil gestão que atravessam as estruturas das 

cidades, cria-se um cenário móvel, de evolução orgânica, muitas vezes imaterial, 

http://portal730.com.br/
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bastante diverso da rigidez adotada no planejamento das cidades, bem como na atual 

padronizada e também rígida paisagem da arquitetura dos edifícios contemporâneos 

e seus códigos formais.  

No entanto, foi seguindo uma tipologia rígida que se estabeleceu a verticalização das 

cidades brasileiras, novas experimentações projetuais poderiam trazer uma reflexão 

positiva sobre a própria crise. Como orientado por Branzi (2006), é mister uma reflexão 

capaz de desenvolver questionamentos projetuais não exclusivamente ligada às 

questões construtivas, mas num viés paralelo e independente dela, não preocupada 

em resolver problemas imediatos, e sim em abrir novos caminhos para o futuro, numa 

tentativa de entender melhor o presente complexo, muitas vezes obscuro e mal 

interpretado. 

 A história da verticalização no Brasil reflete, de certo modo, essa crise da 

atualidade em que foram trazidas soluções rígidas para situações orgânicas. Uma 

história que tem seu início, na década de 1920, em São Paulo e no Rio de Janeiro, 

estendendo-se posteriormente a outras cidades de grande e médio porte. A 

verticalização foi impulsionada principalmente pelo desenvolvimento tecnológico e 

industrial, marcado pelo uso do aço na estrutura dos edifícios e pela invenção do 

elevador. A partir de 1926, com o estabelecimento de indústrias de cimento no país, 

o uso do concreto alavancou de sobremaneira a construção de edifícios verticalizados. 

 No início do século XX, surgiram as primeiras empresas especializadas em 

construção civil, e o solo urbano passou a ser objeto de transações lucrativas. Surgem, 

em seguida, as financiadoras, e o setor da construção civil ganha uma forma de 

organização capitalista até então desconhecida. Essa estrutura, voltada 

principalmente para a otimização da produção e do lucro, é composta por vários 

agentes que atuam de forma coordenada, assumindo eventualmente mais de um 

papel na “cadeia de produção” da indústria da construção civil: o empreendedor, o 

incorporador, o agente financeiro, os projetistas, as construtoras, os fornecedores e 

todos os demais prestadores de serviços. 

 Nesse contexto, faz-se necessário compreender algo sobre a história da 

verticalização da cidade de São Paulo que, de uma maneira geral, retrata a evolução 

de um processo em que o capital financeiro dita o caminho e as regras, processo esse 

que se reproduziu em ritmos e tempos diferentes nas outras grandes cidades 
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brasileiras. A princípio foram construídos na capital paulista majoritariamente edifícios 

comerciais, e, mais tarde, com a aceitação da tipologia do apartamento pelas classes 

média e alta, a construção de edifícios residenciais prevaleceu. 

 Segundo Tramontano (2006), em São Paulo, dos anos 1930, uma parcela mais 

culta e mais rica da população começa a se interessar pelo conceito do modo de 

habitar moderno que os apartamentos então sugeriam. Nesse período, muitos 

edifícios residenciais foram construídos como investimento, oferecendo 

principalmente apartamentos para aluguel. A partir dos anos 1940, com a instituição 

da Lei do Inquilinato, que tornava desvantajoso o investimento em imóveis para 

aluguel, alguns investidores passaram a construir objetivando a venda para uma 

camada mais abastada. As edificações para esse público enfatizavam o conforto e 

sofisticação, valorizavam a infraestrutura dos edifícios que, por sua vez, eram 

prioritariamente instalados em bairros onde já existiam uma urbanização e 

infraestrutura consolidadas. 

 Referindo-se à Lei do Inquilinato, Villa (2006) afirma que essa lei assentiu o 

estabelecimento de programas e formas habitacionais que garantissem o lucro dos 

empreendimentos, além de outros fatores que emergiam, tais como: 

 

[...] a incorporação e os condomínios, que independente da classe social a 
que se destinava, ofereciam um modelo de habitação reduzida da tipologia 
burguesa oitocentista com um programa básico de sala, dormitório (2 ou 3), 
banheiro e cozinha, apresentando, na maioria dos casos, cômodos de 
empregados – dormitório e banheiro –, e entradas separadas para as áreas 
social e de serviços. (VILLA, 2006. Documento online). 

 

 Nos anos 1950, ainda em São Paulo, surgiram vários edifícios que mesclavam, 

por vezes, habitação, escritórios e comércio. Nos anos 1960, os apartamentos 

destinados à classe média tiveram sua comercialização facilitada pelos 

financiamentos oferecidos pelo governo através do BNH30. Naquela época, o 

desenvolvimento implementado, sobretudo pelo governo, estimulou o aumento da 

população urbana e a circulação de capital, que, por sua vez, estimulou a produção 

                                                

30 O BNH – Banco Nacional da Habitação –, criado em 1964, era um banco de linha indireta que 
realizava operações de crédito, sobretudo de crédito imobiliário. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dito
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Cr%C3%A9dito_imobili%C3%A1rio&action=edit&redlink=1
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de edifícios de moradia na capital paulista e em outros estados. Os construtores e 

investidores buscam eficiência e produtividade. A construção em série leva à criação 

do edifício e do apartamento tipo31, que passa a ser implantado em diferentes locais 

com pequenas adaptações projetuais (TRAMONTANO, 2006). Vale notar que essa 

tipologia se reproduz nas demais cidades brasileiras. 

 Ramires (1997) atenta para o fato de que a figura do apartamento fica então 

associada às classes média e alta, que foram sendo atraídas por essa nova forma de 

morar. Os projetos, em um primeiro momento, reproduziam, de maneira mais sintética, 

o interior das antigas casas e a organização social de seu espaço. Por exemplo, 

grandes áreas de serviço, dormitórios e dependências para funcionários, metragens 

generosas, pés-direitos altos e setorização de funções bem definidas. 

 A crescente verticalização da capital paulista foi um fenômeno que se observou 

também no Rio de Janeiro e que foi se implantando com o tempo e com a devida 

proporção, em outras cidades de médio e grande porte brasileiras, incluindo Goiânia. 

Essa verticalização, desde o início, tem demonstrado ser uma metáfora formal que se 

limita somente aos códigos figurativos e simbólicos da linguagem arquitetônica e da 

sua função, reproduzidos como mercadoria – de forma a serem lucrativos – em 

oposição às grandes questões da condição urbana contemporânea. Isso quer dizer 

que a construção das edificações das atuais cidades brasileiras, principalmente das 

moradias verticalizadas, realiza-se a partir de códigos de uma tradição construtiva, na 

qual se reproduzem projetos definitivos que não permitem a expressão da 

complexidade.   

 Na (re) produção das urbes contemporâneas e em resposta aos interesses do 

capital financeiro do setor imobiliário, legislações vigentes são alteradas 

tendencialmente, provocando rupturas no tecido da cidade: destrói-se a memória que 

habita nos marcos e edifícios de representação significativa; aumenta-se áreas de 

ocupação; diminui-se afastamentos; sobrecarrega-se, sem planejamento prévio, a 

infraestrutura pré-existente. Ao sofrer, dessa maneira, rupturas impactantes, a urbe 

                                                

31 Apartamento tipo refere-se à unidade padrão, repetida exatamente da mesma forma em todo o 
edifício, com exceção de apartamentos de cobertura, que possuem área e características diferenciadas 
do mesmo. Sua planta geralmente apresenta divisões internas bem definidas: salas, cozinha, 
dormitórios, suítes, banheiros; sendo geralmente classificado pelo número de dormitórios e suítes. 
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transforma-se e cresce como exterioridade, causando o anteriormente citado 

estranhamento que, agravado por fatores de ordem social e econômica, reduzem a 

qualidade de vida dos habitantes. 

 Essa ruptura pode ser observada na grande maioria das metrópoles brasileiras. 

Nos últimos dez anos, de maneira bastante acentuada, também em Goiânia, que 

reflete, desde o início de sua formação, os atropelos que os interesses econômicos 

podem trazer às boas intenções e ao planejamento, destruindo com voracidade a 

identidade e a memória do lugar. O planejamento aqui é também interpretado como 

uma rede complexa de interconexões que permite a troca de ideias, de informações, 

de intermediações em qualquer lugar e em qualquer momento, visando o bem comum 

dos indivíduos. Em Goiânia, o conflito entre os interesses econômicos e as 

necessidades e o bem-estar de seus habitantes teve início nos primórdios de sua 

fundação. 

 

 2.2.3 um olhar sobre a verticalização de Goiânia 

 

 Apresentando um breve panorama da evolução da verticalização de Goiânia, a 

história local conta que a cidade foi planejada para ser a nova capital do estado de 

Goiás e surgiu de um plano original traçado pelo arquiteto Atílio Corrêa Lima, em 1933. 

Corrêa Lima formou-se pela Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro e pelo Institut 

d’Urbanisme de L’Université de Paris. Seu plano para Goiânia apresentava influência 

de vanguardas do urbanismo dos Estados Unidos e da Europa. O contrato firmado 

entre o governo e a empresa da qual arquiteto era representante e sócio, a P. Antunes 

Ribeiro e Cia., previa, segundo Moura (2011), além do traçado urbano, o 

desenvolvimento dos projetos referentes aos edifícios do Centro Cívico e de vinte tipos 

diferentes de casas para funcionários. 

 A cidade foi inicialmente planejada para abrigar uma população de 50.000 

pessoas (Figura 9). Um cinturão verde composto por jardins, park-ways, playgrounds, 

parques e áreas verdes envolveria Goiânia, e, caso a cidade viesse a crescer além do 

previsto, deveriam ser construídas cidades satélites para além desse cinturão, com o 

objetivo de abrigar a população excedente (Figura 09).  
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Figura 9 – Plano original de Goiânia com a localização dos setores (1933) 

 

Fonte: ACKEL (2007, p. 138) 

 

 Ribeiro (2010) afirma que o local escolhido para a implantação da nova cidade 

atendia aos critérios de abundância de água, topografia adequada, bom clima e boa 

localização em relação ao estado e ao país.  

 

O sistema de distribuição de fluxo por rotatórias, pequenas e grandes praças, 
avenidas arborizadas, quadras públicas com áreas internas, park-ways ao 
longo dos rios, parques públicos nas áreas de mata exuberante, além do 
cinturão verde em todo o perímetro do entorno e, portanto, com generosidade 
de áreas verdes urbanas em uma cidade modesta, com edificações bastante 
simples, foi uma proposta que fazia parte de um plano único que demostrava 
profundo respeito à cultura, ao meio ambiente e à paisagem. Tal respeito por 
muitas vezes se repetiu nos projetos posteriores, que, no entanto, em virtude 
de ambições econômicas e políticas, deram lugar a mais uma cidade 
marcada por problemas ambientais e sociais. (RIBEIRO, 2010, p. 11). 

 

 

Em 1935, Corrêa Lima retirou-se do planejamento da nova capital, e a empresa 

Coimbra Bueno e Penna Chaves Ltda., que tinha como sócios os irmãos Coimbra 

Bueno, assumiu as obras da capital e contratou o engenheiro Armando Augusto de 

Godói para dar continuidade ao projeto da cidade. Assim, o plano elaborado por Godói 
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propôs algumas alterações importantes ao plano original e, juntamente com o plano 

de Atílio, foi norteador da ocupação e crescimento da cidade até o final dos anos 1940. 

Figura 10 – Foto aérea de Goiânia (1957) 

 

Fonte: Disponível em: www.skyscrapercity.com 

 

 . O parcelamento do solo e a comercialização de terrenos foram até então de 

competência exclusiva do Estado e seguia seu plano original. Algumas medidas legais 

haviam sido tomadas no intuito de se manter certo controle sobre a especulação 

imobiliária por meio de decretos que coibiam parcelamentos em áreas suburbanas, 

além do código de edificações que deixava sob a responsabilidade dos 

empreendedores a implantação de infraestrutura básica – água, luz, esgoto 

iluminação e pavimentação (Figura 10). 

 Os irmãos Coimbra Bueno eram engenheiros e também empresários, com 

interesses particulares no crescimento da nova capital. Eram figuras influentes na 

política do estado, e vários empreendimentos da empresa de sua propriedade foram 

incluídos no plano de Goiânia, caracterizando assim uma imposição do interesse 

particular sobre o coletivo, revelada desde o início da formação da cidade e exercida 

por indivíduos que deveriam, por cargo e função, cuidar da coletividade. 

 Em 1946, Jerônimo Coimbra Bueno tornou-se governador de Goiás. Em 

desacordo ao planejado inicialmente por Corrêa Lima, e com aval do poder executivo, 

o raio da cidade se estendeu por mais 15 km, caracterizando um total descontrole da 

http://www.skyscrapercity.com/
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situação fundiária na cidade. No início dos anos 1950, o parcelamento do solo passou 

a ser de competência da iniciativa privada, tendo como única exigência a locação e a 

abertura das vias, em desrespeito às diretrizes traçadas pelos planejadores da cidade 

(OLIVEIRA; PEIXOTO, 2009) (Figura 11). 

 

Figura 11 – Zoneamento em desenho elaborado por Atílio Corrêa Lima (em amarelo, a zona 
comercial) 

 

Fonte: Bellorio, 2013 

 

 Entre os anos de 1950 e 1964, foram aprovados cerca de 183 loteamentos na 

cidade sem que o estado exigisse de seus incorporadores qualquer infraestrutura, 

reserva de áreas verdes ou de áreas institucionais. Tampouco existia articulação entre 

os loteamentos ou preocupação com vazios urbanos. Goiânia teve então um 

considerável aumento de área metropolitana, mas com uma baixa densidade 

populacional. 

 Mahler e Oliveira e Silva (2007), referindo-se à arquitetura do Núcleo Pioneiro 

de Goiânia, apontam para um desejo de inovação e um conceito de modernidade 

adotados e presentes na concepção da cidade. A construção da nova capital 
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representava uma quebra em relação às oligarquias políticas dominantes na época e 

sediadas na antiga capital, Vila Boa de Goiás, apresentando-se como rompimento em 

muitos outros aspectos, principalmente no que diz respeito ao modo tradicional de 

habitar do goiano. Esse apresentava comportamentos e soluções estabelecidos 

durante um longo período de tempo no interior do Estado e que eram bastante 

diversos dos que estavam surgindo. Essa modernidade embasava-se, ainda segundo 

os autores, em padrões europeus e vinha de encontro a esse desejo de ruptura com 

o tradicional e de representação do novo. 

 

A ruptura promovida pela nova cidade se daria não somente através do 
traçado e dos novos edifícios oficiais, mas também pelas novas moradias que 
deveriam consolidar os padrões higiênicos e estéticos modernos e 
proporcionar ao povo goiano um novo modo de morar. (MOURA, 2011, p. 09). 

 

 Em um primeiro momento, foram adotados, no espaço edificado da nova 

capital, modelos de arquitetura existentes em outras partes do país – como o Art Déco 

–, mas com a prevalência do ecletismo como linguagem arquitetônica das casas de 

classe média e média-alta (VAZ; ZÀRATE, 2005). 

 

São erigidos edifícios assobradados neocoloniais, chalés suíços ou 
normandos, casas térreas de estilo denominadas missões ou construções 
populares, convencionais de alvenaria com ornamentações variadas em 
massa ou pedra sobre as paredes e relevos e desenhos decorativos 
sobrepostos às portas e/ou presentes nas vidraças. O Art Déco recebe a 
preferência dos edifícios oficiais e comerciais, mas também é assumido, de 
forma mais contida, nas residências das famílias de maior poder aquisitivo, 
moradoras do espaço central da nova cidade. 

Além dessas residências integravam os espaços dos bairros centrais as 
casas de diversos modelos construídas pelo Estado, para os servidores 
públicos de diferentes escalões. Elas eram casas simples, térreas ou 
assobradadas, onde se utilizavam materiais e técnicas convencionais 
seguindo as especificações detalhadas para fundação, alvenaria, 
revestimentos, instalações e equipamentos. Predominavam a alvenaria de 
tijolo e a telha francesa tipo marselha empregada em telhados de múltiplos 
planos. (VAZ; ZÀRATE, 2005, s/p). 

 

 Ainda de acordo com as autoras, os alpendres estavam presentes na maioria 

das casas como lugar de contemplação, descanso e de pequenas reuniões, enquanto 

que as garagens não eram comumente presentes, pois os veículos eram poucos, e, 
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quando necessário, os recuos laterais eram geralmente aproveitados para este fim 

(VAZ; ZÀRATE, 2005). Essas casas eram quase sempre locadas no terreno de forma 

a manter recuos frontais, laterais e de fundo. As residências de então apresentavam, 

de uma maneira geral, permeabilidade visual que possibilitava aos seus habitantes 

uma integração com a vida da rua (Figura 12). 

 

Figura 12 – Algumas casas pertencentes ao núcleo pioneiro de Goiânia 

Fonte: NDD, Núcleo de documentação e divulgação – PUC Goiás 

 

 Os primeiros edifícios residenciais verticalizados da cidade surgiram no Setor 

Central no período entre 1964 e 1975. (Figura 13) A princípio, eles não possuíam 

garagens ou áreas comuns de convivência. Somente mais tarde garagens, e salões 

de festas passaram a fazer parte do programa desses edifícios residenciais. 

 De acordo com Moura (2005), de modo semelhante ao que ocorria nas cidades 

de São Paulo e Rio de Janeiro, nas décadas de 1960 a 1980, financiadas pelo então 

Sistema Nacional de Habitação, houve também em Goiânia uma proliferação de 

loteamentos e conjuntos habitacionais na periferia da cidade. Assim a população de 

baixa renda, paulatinamente, passou a habitar os locais mais distantes, onde o preço 

do solo era menor, mas onde existia carência de infraestrutura básica e serviços 

públicos. 
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 Entre 1960 e 1962, o arquiteto paulista Luís Saia foi contratado para elaborar 

um novo plano para Goiânia. Saia encontrou uma cidade com grandes vazios urbanos 

e com um crescimento desordenado. Seu plano identificava as áreas de atração e de 

polarização, as barreiras urbanas e a estrutura da cidade, e buscou compartimentar o 

território urbano em zona de similaridade para melhor diagnóstico e solução de 

problemas. O arquiteto era favorável à verticalização da cidade em algumas áreas 

onde considerava viável o adensamento. 

 

Acreditava ser essa a alternativa mais econômica em termos de instalação 
de infraestrutura e equipamentos e, por isso, a solução ao problema principal 
de Goiânia, que combinava acelerado crescimento demográfico, expansão 
urbana descontrolada e falta de infraestrutura. Considerava que sem a 
adoção planejada da verticalização, essa ocorreria de modo tumultuado e 
descontrolado, havendo já indícios desse processo no centro da cidade. 
(MOTA, 2002, p. 10). 

 

 Porém, por questões políticas do momento que levaram à deflagração do golpe 

militar de 1964, seu plano não chegou sequer a ser aprovado e se perdeu. Apesar 

disso, algumas de suas medidas foram implementadas, dentre elas as que 

favoreceram o processo de verticalização. A princípio, além do Setor Central, esse 

processo foi introduzido em bairros mais centralizados (Setor Oeste, Setor Bueno e 

Setor Marista) e estendeu-se mais tarde para áreas mais periféricas (Setor Bela Vista) 

– setores esses que contemplam a investigação desta dissertação. 

Oliveira e Peixoto (2009) esclarecem que, paralelamente ao surgimento de 

novos loteamentos, construíram-se edifícios de apartamento que ocupavam os 

terrenos das primeiras casas, aquelas do Núcleo Pioneiro, e a elite que morava no 

centro da cidade começou a mover-se para outros bairros. Não obstante, o comércio 

permaneceu localizado na região central. Por sua vez, segundo as autoras, o Setor 

Oeste começou a sofrer o processo de verticalização no final da década de 1970, com 

edifícios que já apresentavam garagens no subsolo, portarias e salões de festas. 

Entre 1969 e 1975, surgiu o plano de Desenvolvimento Integrado de Goiânia 

(PDIG) com a participação do arquiteto Jorge Wilheim (posteriormente 

complementado por Jaime Lerner e Lubomir Ficinsky), cujo lema era “gerir com 

eficiência a cidade existente”. Esse plano traçou um diagnóstico da cidade, 

identificando problemas de infraestrutura, além de detectar o caráter especulativo de 
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sua ocupação e sua expansão desordenada. Wilheim propôs, então, a suspensão de 

aprovação de loteamentos até a aprovação da lei de parcelamento, e a proibição de 

se construir em fundos de vale. Em contrapartida, apresentou outras medidas que 

viriam a trazer problemas muito graves à cidade, como a implantação de conjuntos 

habitacionais na periferia – fato esse que contribuiu para a formação de vazios 

urbanos e a especulação. 

 

Figura 13 – Quatro tempos da região central de Goiânia: anos 1950 /1960 /1970/ 2000 

Fonte: Foto 1 – Acervo aerofotogramétrico do Centro de Documentação e Biblioteca da Secretaria 

Municipal de Planejamento Urbano e Habitação – Seplanh; Fotos 2, 3 e 4 – Disponível em: 

www.facebook.com/Goiânia-Antiga 

  

 Em 1975, uma lei de uso do solo, de autoria de Jaime Lerner, transformou o 

eixo da Avenida Anhanguera em eixo de serviço e corredor de fluxo do transporte 

urbano no sentido Leste-Oeste; posteriormente, a Avenida Goiás foi transformada em 

eixo complementar de integração do transporte no sentido Norte-Sul. Essas 

mudanças contribuíram, dentre outros fatores, para que o comércio da região 

adquirisse um caráter mais popular (OLIVEIRA E PEIXOTO, 2009). 

http://www.facebook.com/Goiânia-Antiga
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 Como visto, paralelamente houve um aumento da verticalização de bairros 

próximos à região central com edifícios que abrigavam uma camada da população 

economicamente mais favorecida. Por esse motivo que os principais setores a se 

verticalizarem foram aqueles que já possuíam infraestrutura, como o Oeste, o Central, 

o Bueno e o Bela Vista. 

 O Plano Diretor de 1992, implantado pela Lei Complementar n. 015/1992, 

definiu, dentre outras diretrizes, a Lei de Zoneamento (Lei Complementar n. 

031/1994). Essa lei determinou o zoneamento urbano, definindo áreas de 

verticalização e maior adensamento. No entanto, foi aprovada, em 1993, a Lei 7.222 

(Lei de Parcelamento Urbano) que representa um retrocesso na ordenação do 

crescimento urbano de Goiânia, uma vez que marcava novamente a ausência do 

estado na regulação da ocupação do solo, privilegiando os especuladores e 

permitindo a expansão da área urbana. O atual Plano Diretor, elaborado pela 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano Sustentável da Prefeitura (antiga Secretaria 

Municipal de Planejamento), Lei 171, é de 29 de junho de 2007 (BELLORIO, 2013). 

 O Estatuto das cidades define o Plano Diretor como “um conjunto de princípios 

e regras orientadoras da ação dos agentes que constroem e utilizam o espaço 

urbano32”. A implementação de planos urbanísticos dá-se frente a um complexo 

sistema de relações políticas, sociais e econômicas já estabelecidas, deparando-se 

com um contexto de natureza orgânica, diversa e impermanente. O caráter 

predominantemente teórico do planejamento das cidades da atualidade muitas vezes 

o distancia da realidade vivenciada pela urbe em si, em uma dinâmica cotidiana de 

rearranjos, fato esse que causa rupturas e tem contribuído para seu insucesso. 

A forma de ocupação do solo ao longo da história de Goiânia vem sofrendo 

alterações em sua regulamentação, todavia nem sempre essas mudanças visam a 

melhoria de qualidade de vida de seus habitantes. Uma breve análise da evolução da 

regulamentação que rege os recuos mínimos exigidos (quadro 2), por exemplo, revela 

de certa maneira a influência da especulação e supervalorização do solo na formação 

do espaço urbano da cidade. Na década de 70, não havia exigência de afastamento 

                                                

32 Estatuto da Cidade: guia para implementação pelos municípios e cidadãos. 2. ed. Brasília: Câmara 
dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2002. 
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lateral nem frontal para os edifícios; na década de 80, a Lei 5.735/80 estipulava a 

obrigatoriedade de um recuo lateral de dois metros e um recuo frontal de cinco metros; 

já na década de 90, a Lei de Zoneamento 031/94 – a mesma que regulamentou o 

Plano Diretor de 1992 – definiu o afastamento lateral proporcional à altura da 

edificação. Por fim, com a Lei de 171/2000, os recuos laterais foram suprimidos em 

edificações de até seis metros de altura, e aquelas com mais de três andares 

passaram a sofrer aumento de recuo (Quadro 2).  

 

Quadro 2  – Evolução do uso do solo em Goiânia em relação aos afastamentos frontais e 

laterais das edificações 

Fonte: Acervo aerofotogramétrico do Centro de Documentação e Biblioteca da Secretaria Municipal 

de Planejamento Urbano e Habitação – Seplanh 

 

 Na prática, quando não estabelece gabarito33 máximo e afastamentos 

adequados34 às particularidades de cada região específica, a legislação de uso do 

                                                

33 Gabarito corresponde ao padrão de alturas estabelecido para as edificações. 

34 Com adequados aqui se entende o gabarito e os afastamentos que, ao serem estabelecidos, levem 
em consideração a harmonização com a escala humana, com a largura das ruas, que atenda às 
distâncias mínimas entre edificações de modo a garantir privacidade, ventilação e iluminação naturais. 

 Década de 1970  Sem exigência de afastamento. 

 Década de 1980 (Lei 5737/80)  Recuo lateral de 2m. Recuo frontal 5m. 

 Década de 1990 (Lei 031/94) 

 Afastamento lateral proporcional à altura 

– no caso da altura máxima de 16 

pavimentos. Recuo lateral 5m e frontal 5m. 

 Década de 2000 (Lei 171/2000) 

 Até 6m, altura sem recuo lateral e recuo 

frontal 5m. A partir de três pavimentos, 

aumenta-se 20 cm no recuo lateral até 

8,40 m. Recuo frontal entre 5 e 10 metros 

mínimos. 

 



 

85 

 

 

solo acaba por favorecer uma verticalização sem planejamento e a especulação 

imobiliária, ignorando os prejuízos ao conforto ambiental e à ambiência como um todo. 

 Outro exemplo a ser pontuado foi a redução do valor da taxa mínima de 

permeabilidade do solo, implantada com o objetivo de aumentar o índice de ocupação, 

a referida taxa foi reduzida para quinze por cento contrariando novamente cuidados 

com o meio ambiente e o bem-estar da população beneficiando uma vez mais a 

especulação imobiliária. 

 Outra legislação bastante impactante na forma de se ocupar a cidade consiste 

na Lei da Outorga Onerosa. Em 2001, o Estatuto da Cidade, por meio da Lei Federal 

n. 10.25735, autoriza a Outorga Onerosa do Direito de Construir, instrumento de 

política urbana que consiste na permissão de se construir acima do coeficiente de 

aproveitamento básico adotado mediante pagamento de preço público, bens, obras 

ou serviços. Em 2008, a Câmara Municipal de Goiânia aprovou a LEI N. 8618, que 

regulamentou a concessão da Outorga Onerosa no Município de Goiânia. Os setores 

Marista, Bueno, Bela Vista, Oeste e Jardim Goiás, aqui estudados, pertencem ao 

denominado Grupo I, cuja taxa onerosa é a mais alta da cidade. A Lei da Outorga 

Onerosa, cuja justificativa de aplicação se dá pela tentativa de diminuir o adensamento 

em áreas já adensadas, na prática, vem causando o aumento do valor do solo criado 

e exclusão, uma vez que as taxas cobradas pelo poder público são repassadas aos 

futuros moradores, que, nesse caso, serão aqueles indivíduos com maior poder 

aquisitivo. 

  

 2.3. Rupturas e rearranjos: é dinâmico o tecido da cidade 

 

 A metáfora de tecido, que vem sendo adotada para compreensão das 

complexas questões urbanas, entende a cidade como um organismo que se 

desenvolveu ao longo do tempo e que permite construir uma ideia de conjunto, uma 

organização que apresenta, além de uma conexão entre seus elementos, uma 

                                                

35 Estatuto da cidade, Lei n. 10.257, de 10 de julho de 2001. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10257.htm. Acesso em: 15 out. 2014. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10257.htm
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capacidade de se modificar, de se adaptar. O termo tecido urbano evoca 

continuidade e permanência, na mesma medida que propõe renovação e variação 

(PANERAI, 2014). 

 Como observado pelo panorama histórico da verticalização, essa não acontece 

de forma homogênea no contexto da cidade. A lógica de (re) produção do espaço 

urbano segue estratégias de valorização, valendo-se do surgimento de novas 

centralidades. A valorização fundiária está atrelada à dinâmica espacial da metrópole 

e não apenas à do bairro (VOLOCHKO, 2005). Essa variação e renovação acontecem 

de várias formas, e, no caso dos setores objetos deste estudo, é possível perceber 

rupturas significativas nesse tecido (Figura 14). 

 

Figura 14 – Mapa de localização dos bairros objetos deste estudo 

 

Fonte: MUBDG V.2.2 – Sistema de coordenadas geográficas – Datum SIRGAS 2000 / Elaboração: 

MENDONÇA NETO, Wilson. L.; 2016 / Organização: TAVARES, Márcia.G.; 2016 
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 No que tange à composição dos bairros da cidade de Goiânia, Costa (1994) 

observa que o plano diretor deveria ser um instrumento de política urbana a fim de 

contribuir para “a produção de um espaço [...] democrático, ao invés de promover a 

consolidação de estruturas urbanas excludentes, marcadas pela segregação 

socioespacial” (COSTA, 1994, p. 2). Ainda segundo o autor, o plano deveria ser 

flexível em sua abrangência temporal para que, dessa forma, pudesse ajustar-se mais 

facilmente às rápidas mudanças do espaço urbano, as quais, por sua vez, devem ser 

constantemente acompanhadas por planejamento e análises do contexto local. Mas 

não é somente isso, como demonstra Branzi (2006), ao propor uma refuncionalização 

da cidade. 

 

[É necessário] modificar segundo as próprias exigências habitacionais, 
produtivas, comerciais ou promocionais o espaço herdado por precedentes 
processos de funcionalização, [pois] produz uma espécie de metabolismo 
urbano difícil de se prever e governar, porque está ligado aos fluxos de 
descontinuidade de uma nova economia relacional. (BRANZI, 2006, p. 17. 
Tradução livre). 

 

 Alheia ao planejamento ou pela falta dele, a ingovernabilidade da ocupação 

desordenada, alimentada pela especulação imobiliária, vem acompanhada de 

problemas estruturais de difícil solução relacionados à mobilidade, à segurança e ao 

conforto ambiental. Ao permitir o adensamento de uma área específica da cidade, o 

poder público induz transformações locais específicas que são muitas vezes 

ignoradas durante a elaboração de um plano – como por exemplo, o surgimento de 

novas centralidades – provocando rupturas. Além disso, esse adensamento pode 

estar buscando atender a interesses políticos e econômicos que não são os da cidade 

como um todo. 

 

 2.3.1 Novas centralidades, os bairros e a cidade 

 

 De modo espontâneo e indiferente à rigidez dos planos traçados e de suas 

intenções, as grandes cidades contemporâneas crescem desordenadamente e se 

transformam. São cenários para exercício da cidadania, das práticas urbanas e dos 

rituais da vida pública, que oferecem serviços e oportunidades de trabalho, produzem 
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comportamentos e determinam estilos de vida. Na urbe estão presentes os visitantes; 

os moradores (permanentes e os temporários); as minorias; os indivíduos que se 

diferem quanto à orientação sexual, identificação étnica, poder aquisitivo, preferências 

culturais e crenças; e os grupos organizados a favor de diferentes causas ou 

afinidades. Toda essa diversidade não significa fragmentação, mas “possibilidade de 

sistemas de trocas” em uma grande escala, com parceiros improváveis, com 

impensáveis arranjos, iniciativas e experiências (MAGNANE, 2002). 

 A partir dessa dinâmica tecida por tantos e diversos vetores, a urbe constrói-se 

permanentemente e adquire novas configurações. As cidades surgem de um núcleo 

pioneiro, de um centro original, todavia, com seu crescimento, os centros são os 

primeiros a sofrerem transformações. De acordo com o sociólogo Hassenpflug (2007), 

os centros têm grande importância no provimento da forma urbana e de sua coerência, 

visto que eles tornam as cidades distintas e legíveis. Na cidade, os encontros e as 

trocas geram centralidade. 

 

[...] aproximando os elementos da produção uns dos outros. Ela reúne todos 
os mercados (o mercado dos produtos da agricultura e da indústria – os 
mercados locais, regionais, nacionais, mundiais – o mercado dos capitais, o 
do trabalho, o do próprio solo, o dos signos e símbolos). A cidade atrai para 
si tudo o que nasce, da natureza e do trabalho, noutros lugares: frutos e 
objetos, produtos e produtores, obras e criações, atividades e situações. O 
que ela cria? Nada. Ela centraliza as criações. E, no entanto, ela cria tudo. 
Nada existe sem troca, sem aproximação, sem proximidade, isto é, sem 
relações. (LEFEBVRE, 1999b, p. 110-111). 

 

 A história do crescimento de Goiânia revela a multiplicação de suas 

centralidades. No centro, quando do surgimento da nascente cidade de Goiânia, 

instalaram-se o comércio, os serviços, a administração; foi no centro que a elite 

construiu suas casas nos primórdios da nova capital, ícones de uma modernidade que 

se fixava no interior do país. Foi também aí que a verticalização teve início, antes de 

se espalhar para os outros bairros, reproduzindo e deslocando uma centralidade 

original. 

 Uma importante característica das cidades contemporâneas trata-se de sua 

multicentralidade, ou seja, diversamente das cidades do início do século passado, no 

contexto contemporâneo, não existe mais uma centralidade única. Magnane (2002, p. 
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15) sugere que, em vez de se procurar “um princípio de ordem que garanta a dinâmica 

da cidade como um todo, mais acertado é tentar identificar essas diferentes 

centralidades e os múltiplos ordenamentos que nelas e a partir delas ocorrem”. 

 Essa dinâmica é espacial e territorial. Decorre de uma reestruturação que as 

cidades vêm passando como resultado da mercantilização de seus espaços; da 

instalação de novos artefatos no tecido urbano; do crescimento horizontal desse 

tecido e o consequente aumento das distâncias; da crescente diversidade de seus 

habitantes e de seus modos de vida; entre outros fatores. Nesse movimento, as 

centralidades multiplicam-se de forma que essas novas áreas de convergência e, em 

alguns casos, também o centro anterior original (agora transformado) passam a 

expressar centralidade simultânea. É uma reestruturação que oferece uma nova 

leitura de urbanidade.   

 

[...] os atuais grandes centros urbanos não podem ser considerados 
simplesmente como cidades que cresceram demais – daí suas mazelas e 
distorções. A própria escala de uma megacidade impõe uma modificação na 
distribuição e na forma de seus espaços públicos, nas suas relações com o 
espaço privado, no papel dos espaços coletivos e nas diferentes maneiras 
por meio das quais os agentes (moradores, visitantes, trabalhadores, 
funcionários, setores organizados, segmentos excluídos, “desviantes”, etc.) 
usam e se apropriam de cada uma dessas modalidades de relações 
espaciais. (MAGNANE, 2002, documento online). 

 

 A modificação na estrutura das cidades e as relações espaciais que dela 

derivam constroem novas representações físicas, simbólicas/imagéticas que atingem 

diretamente o plano de percepção do espaço da cidade pelos seus habitantes. 

Conforme observa Pallasmaa (2011), a experiência humana na urbe é multissensorial 

graças à interação constante de todas as modalidades de sentidos. 

 No contexto da paisagem urbana, onde a relação entre sentidos, comunicação 

e dimensão é um tema importante (GEHL, 2013), os marcos e os bairros constituem 

referenciais imprescindíveis na orientação e na identidade do indivíduo na cidade. 

Enquanto os marcos estão presentes no espaço urbano em forma de monumentos, 

viadutos, instituições, praças, etc., o bairro constitui importante intermediador entre a 

casa e a cidade, um contexto imediato e, por estar constituído por trajetos e elementos 

familiares, é também fator de identidade, orientação e pertencimento. 
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 Os bairros aqui estudados passaram a ser identificados como novas 

centralidades em Goiânia, tanto em função da localização privilegiada – próxima ao 

centro pioneiro da cidade – como pelo comércio, equipamentos e serviços oferecidos. 

Paulatinamente esses bairros têm-se verticalizado, abrigando edifícios de médio e alto 

padrão e comércio de tipologia variada. 

 Nesse sentido, todos esses bairros eram, em seus primórdios, povoados por 

elementos, edificações e equipamentos que os caracterizavam e lhes imbuíam de 

identidade. Os espaços eram afetivos, peculiares, expressivos em seu modo individual 

de ser, pois as pessoas se conheciam e se relacionam em ambiências de dimensão 

humana. Isso se refletia no comércio local, nas feições arquitetônicas que 

expressavam a cultura do habitar, na arborização, nas bancas de revista, nas praças 

e outros elementos. Eram espaços marcados por usos e fazeres, que revelavam o 

poder afetivo dos lugares instituídos por seus moradores. O Setor Marista, por 

exemplo, era conhecido por suas residências de alto padrão e arborização abundante. 

Também o Setor Oeste, com sua Praça Tamandaré, que reunia, nos anos 1970, a 

juventude local, que passava horas a dar a voltas em seu contorno em um circuito que 

envolvia bares, lanchonetes e similares, constituindo importante ponto de encontro e 

de trocas. Assim como a Praça do Sol, ainda na década de setenta, de onde esta 

mesma juventude se reunia e de onde era possível avistar o sol poente. 

 Vale notar que a dimensão humana tem sido um assunto do planejamento 

urbano esquecido e tratado superficialmente, enquanto outros ganham força, como a 

acomodação desgovernada do tráfego de automóveis ou mesmo o relativo descaso 

dado ao espaço público e ao seu papel como local de encontro dos cidadãos. Por fim, 

essa situação promove a perda das inter-relações, que os espaços expressivos 

geravam outrora, em detrimento dos atuais edifícios individuais, isolados, 

autossuficientes e indiferentes à vida das ruas (GEHL, 2013). 

 Reforçando a ideia das peculiaridades presentes em cada bairro e que os faz 

únicos enquanto expressão de seus habitantes, o conjunto de sensações 

experimentadas ao se viver, observar e perceber determinado ambiente forma, em 

cada indivíduo, uma imagem desse lugar, que é a sobreposição de muitas imagens 

individuais. Lynch (1997) fala sobre as qualidades físicas relacionadas aos atributos 

da identidade e sobre a estrutura da imagem mental que se tem de um lugar, 
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denominada por ele de imaginabilidade, ou seja, “aquela qualidade de um objeto 

físico que lhe dá uma grande probabilidade de evocar uma imagem forte num dado 

observador” (LYNCH, 1997, p. 51) (Figura 15). 

 

Figura 15 – Bosque dos Buritis (Setor Oeste): marco importante no bairro que contribui para sua 
imaginabilidade 

 

Fonte: Disponível em: http://hostel7.com.br/ 

 

 No entanto, a cidade é dinâmica, e as mudanças em seu tecido são reveladoras 

de uma realidade econômica, política e social que parecem apontar direções de mão 

única. Sob a lógica de um sistema econômico globalizado, a cidade transforma-se. 

Em Goiânia, a valorização desses bairros aqui referenciados, considerados como 

novas centralidades, traduziu-se, como em outras cidades do mundo, em uma 

verticalização que se instala com a força e a rudeza dos interesses mercadológicos, 

deixando de lado a dimensão humana. Nesse direcionamento que a destruição de 

marcos referenciais e importantes na identidade dos bairros é seguida pela construção 

de edifícios altos e de arquitetura inexpressiva. 

 

O processo de verticalização da nova capital, iniciado nos primeiros anos de 
1960, intensificou-se nas décadas seguintes, delineando outra dimensão 
para a silhueta da massa de edifícios [...]. De um modo geral, esteticamente 
há uma semipresença de estilo na massa arquitetônica que prevalece no 
tecido urbano de Goiânia hoje [...]: um “amálgama” de edificações ao mesmo 

http://hostel7.com.br/
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tempo desorganizado e inexpressivo, que se repete por toda a cidade. 
(MELLO, 2006, p. 137). 

 

 Vários fatores têm descaracterizado de sobremaneira os antigos bairros 

residenciais, e os “novos”, que nascem a partir de mudanças, ainda não revelam sua 

identidade “escondida” na poeira não assentada das transformações. Desses fatores, 

cita-se a falta de expressividade da arquitetura goianiense nos novos edifícios; sua 

escala discordante da largura das ruas, somada à destruição dos marcos e da 

memória neles impressa; a soberania dos automóveis; a deterioração e o 

esvaziamento das praças e pontos de convívio; e à enorme quantidade de pessoas 

concentradas em pouco espaço sem se conhecerem ou estabelecerem trocas 

significativas. A pergunta que emerge é: os bairros terão uma identidade ou ainda se 

constituirão de um continuum verticalizado de prédios altos e padronizados na cidade? 

 O início da verticalização dos bairros aqui referenciados – Setores: Marista, 

Bueno, Bela Vista, Oeste e Jardim Goiás – sucedeu-se em diferentes momentos, mas 

todos eles tiveram, como detonador desse processo, a valorização do solo e a 

especulação imobiliária, ambas apoiadas em eventuais mudanças na legislação 

(Figura 16). 

 

Figura 16 – Setores mais valorizados de Goiânia (dados referentes a janeiro de 2015) 

 

Fonte: Depami Creci - Go 
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 Conforme visto anteriormente no subitem que trata do panorama da 

verticalização de Goiânia, o Setor Oeste foi o primeiro bairro a se verticalizar após o 

Setor Central, seguido pelos setores Aeroporto e Bueno. O Setor Oeste foi criado 

ainda no plano de Atílio e tinha caráter predominantemente residencial. Sua 

localização, no entanto, fez com que rapidamente se estabelecesse como uma nova 

centralidade, abrigando comércio, prestadores de serviços, clínicas, dentre outros 

estabelecimentos (Figura 17). 

 

Figura 17 – Setor Oeste em dois momentos: final da década de 1970 e década de 2000 

Fontes: Disponível em: www.facebook.com/Goiânia-Antiga/ / Ladoalto imagens aéreas.com 

http://www.facebook.com/Goiânia-Antiga/
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No que concerne à criação de novas centralidades, a Avenida T-63 que 

atravessa vários bairros da capita, entre eles os Setores Bueno e Bela Vista aqui 

referenciados, é um bom exemplo. O plano de 1979 transformou essa avenida em um 

eixo de comércio e serviços, possibilitando a verticalização, tanto para o comércio, 

quanto para as habitações. Isso implicou em uma linha de adensamento e 

verticalização que se estendeu pelos setores: Nova Suíça, Bela Vista, Bueno (alto) e 

Pedro Ludovico. 

 Pelo PDIG/2000, os setores: Marista, Bueno, Oeste e Jardim Goiás, dentre 

outros, caracterizar-se-iam como zona de predominância residencial de baixa 

densidade (ZPR-BD). O plano determinava que a região poderia abrigar residências 

unifamiliares, comércio, serviço, indústria de pequeno porte e usos tolerados já 

existentes, com densidade relativa que previa 250 habitantes por hectare. Porém, 

como visto, esse direcionamento foi alterado em outro momento com a constituição 

de algumas zonas de adensamento, fazendo com que esses bairros continuassem 

com seu processo de verticalização (BELLORIO, 2013). 

 O Setor Bueno, projetado para a implantação de residências unifamiliares com 

ruas e lotes estreitos, sofreu grande impacto com a verticalização que se instalou – e 

que continua em evolução no bairro, tendo o mesmo acontecido com o Setor Marista, 

que, mesmo possuindo terrenos maiores, tem sofrido os impactos de sua 

verticalização (Figura 18). 

 

Figura 18 – Rua originalmente ocupada por habitações unifamiliares no Setor Marista cede terreno 
aos condomínios verticalizados. Setor Marisa: atualmente um bairro em obras 

 

Fonte: Foto – autora  
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Já o bairro Jardim Goiás foi criado em 1950 dentro de terras do empresário 

Lourival Louza. O memorial descritivo do projeto, originalmente desenvolvido pelo 

engenheiro e urbanista Francisco Preste Maia, trazia diretrizes que apontavam para 

ideais de urbanização, os quais, por sua vez, remetiam às cidades jardins. De acordo 

com o que consta no memorial, o projeto tira partido da topografia, seguindo um 

traçado racional para os arruamentos e espaços livres (OLIVEIRA, 2011) (Figura 19). 

 

Figura 19 – Projeto original do Setor Jardim Goiás (Francisco Preste Maia, 1950) 

 

Fonte: Prêmio CREA Goiás de Meio Ambiente-2007 (Jornal O Popular, 1951; OLIVEIRA, 2011) 

 

O proprietário original das terras, hoje representado pelo grupo Jardim Goiás 

empreendimentos, garantiu para si, à época de instituição do bairro, o direito e poder 

de negociação sobre as áreas verdes e espaços livres do setor. Esse poder de 

negociação trouxe ao antigo proprietário a possibilidade de articular, com sucesso, o 

aumento do gabarito construtivo na região que incentivou a verticalização do bairro. 

 O crescimento da ocupação do bairro foi inexpressivo até a década de 1970. 

Em outubro de 1981, inaugurou-se no bairro o primeiro Shopping Center da cidade, 

que contribuiu de sobremaneira para o desenvolvimento do Jardim Goiás. 

Posteriormente, a efetivação do Parque Flamboyant também foi impulsionadora do 

crescimento e valorização do bairro. A construção do parque foi feita mediante 
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recursos de compensação ambiental – aumento do potencial construtivo dos terrenos 

do entorno (OLIVEIRA; PEIXOTO, 2009). O custo dessa negociação tem sido 

altíssimo para a cidade e para o parque, pois os efeitos ambientais de uma ocupação 

desregrada já se fazem sentir (Figura 20). 

 

Figura 20 – Atual cenário do entorno do parque Flamboyant 

 

Fonte: Disponível em: www.ladoaltoimagensaéreas.com.br (2013) 

 

 No seu entorno, onde os terrenos são bastante valorizados, erguem-se hoje 

condomínios verticais de luxo, com alturas excessivas e grande fluxo de carros nas 

suas ruas estreitas. O rebaixamento do lençol freático tem trazido enormes problemas, 

tendo inclusive o Ministério Público estadual movido uma ação contra a Prefeitura e 

algumas construtoras em função do dano ambiental. Constatou-se que algumas das 

edificações do entorno do parque drenam constantemente a água do lençol freático 

que aflora, escoando-a na rede pública de esgoto. Essa postura deixa bastante 

evidente o quanto o lucro imediato movimenta esses empreendedores em detrimento 

ao bem-estar da cidade como um todo. Aliás, valoriza-se excessivamente o solo no 

entorno de parques, os quais estão sujeitos a serem paulatinamente destruídos pelos 

danos ambientais causados e alimentados pela especulação do mercado imobiliário 

que visa unicamente seus interesses financeiros. 

 

http://www.ladoaltoimagensaéreas.com.br/
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 2.3.2 Os agentes imobiliários e a (re) produção das cidades 

 

 A dinâmica de crescimento imprevisível das urbes de países em 

desenvolvimento – entre as quais, Goiânia –, submetida às forças econômicas e 

políticas vigentes, traz sérios problemas de ordem social, de transporte e locomoção, 

de falta de equipamentos urbanos, de diminuição de áreas verdes, da ocupação 

desordenada do solo, da falta de uso da cidade como local de encontros, dentre 

outros. Obviamente, esses fatores têm como consequência a má qualidade de vida 

de seus cidadãos e a descaracterização da identidade dos lugares. 

 No que concerne à Goiânia, Bellorio (2013) aponta reflexos dessas 

consequências ao relatar o fato de que o estado contribui para o adensamento 

desigual e pontual de alguns bairros quando implementa uma política de uso do solo 

na intenção de induzir modificações estruturais e de crescimento. O estado é um 

importante agente responsável pela ordenação e regulamentação da ocupação da 

cidade, mas, diante de sua omissão, falhas de atuação ou conivência com a 

especulação, os agentes imobiliários assumem o papel de importantes propulsores 

de transformação e do crescimento desordenado das cidades contemporâneas no 

Brasil.  

Entretanto, são vários os agentes responsáveis pela produção desgovernada 

do espaço urbano, segundo Souza (1994), eles se confundem no espaço e no tempo, 

assumindo diferentes papéis em diferentes situações. Esses papéis alternam-se ainda 

em importância de acordo com as circunstâncias e as articulações políticas e 

econômicas do momento. A autora classifica os agentes produtores do espaço 

urbano em três grupos: incorporadores, construtores e vendedores – lembrando que 

um ator pode atuar em cada um dos três diferentes grupos. 

Estes agentes, ao exercerem suas funções, contribuem na consolidação de 

uma cidade caótica e alheia a valores humanos. No afã de concretizar seus lucros, 

fazem uso de artifícios de sedução e ignoram as necessidades e vontades das 

populações locais. Alguns desses artifícios são brandos, como a colocação de 

cartazes e de divulgação de folder nas áreas de interesse, e outros são mais 

coercivos, intimidantes, com uma abordagem incisiva aos proprietários de imóveis que 

habitam as áreas de grande valorização comercial. (Figura 21). 
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Figura 21 – Propaganda imobiliária impressa em outdoor utilizando-se de apelo de sedução, cujo 
objetivo é a aquisição do solo 

 

Fonte: Foto – autora (Figura 21). 

   

Segundo Volochko (2005), o processo tem início com os proprietários do solo 

que controlam, por meio da especulação, o preço do terreno, o acesso a determinados 

locais do bairro, baseados em uma valorização relacionada à localização, distribuição, 

circulação e troca de mercadorias e serviços, assim como ligada à infraestrutura 

existente no local e às condições de acessibilidade a outras centralidades e locais 

relevantes. Em seguida, os incorporadores compram o terreno e viabilizam a 

construção do edifício, lançando-o ao mercado, contratando arquitetos e agenciando 

construtoras e financiadores. São eles os agentes que arcam com grande parte dos 

custos do processo de produção e também os que obtêm o maior lucro nessa 

situação. Posteriormente, entram em cena os construtores, que, juntamente com a 

indústria da construção civil (fornecedores e prestadores de serviços), constroem o 

edifício propriamente dito. Encerra-se então a ação dos empreendedores e inicia-se a 

dos agentes imobiliários que se encarregam da comercialização dos apartamentos 

(mercadoria), empreendendo um completo planejamento de vendas36 com a 

intenção de induzir à compra (VOLOCHKO, 2005). 

                                                

36 Planejamento de vendas é o nome dado às estratégias de marketing e vendas que vão, dentre 
outras ações, destacar conceitos como qualidade de vida, localização privilegiada, lazer, estilo de vida, 
status social, etc., com o objetivo de garantir a venda do imóvel de forma lucrativa e eficiente para os 
parâmetros do mercado imobiliário. 
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 Nesse processo, a venda dos apartamentos inicia-se bem antes da construção, 

às vezes, demora anos, pois o dinheiro dos compradores pagará parte dos custos das 

obras. Em Goiânia, por exemplo, o que se observa é que o novo morador só habitará 

o apartamento após três a cinco anos do início do processo de incorporação. 

 Como visto, a valorização do solo determinou a verticalização dos setores 

considerados como novas centralidades, os quais passaram a ser ocupados por 

pessoas mais favorecidas financeiramente, enviando para a periferia aqueles que não 

podiam arcar com os custos de viver nesses bairros. Os setores Oeste, Bueno, Marista 

e Jardim Goiás, aqui delimitados como áreas de pesquisa, caracterizam essas novas 

centralidades, abrigando serviços e comércio que atendem à vizinhança e, por vezes, 

quando existe uma concentração de determinada tipologia, a toda a cidade  

 Segundo informação da Secretaria de Planejamento de Goiânia (SEPLANH, 

2013), de 2010 a 2012, foram aprovados 153 projetos de construção de moradias com 

mais de cinco pavimentos. A maior parte dessas edificações estão localizadas nos 

bairros citados e representam 32% de aprovação de projetos nesse período. (Figura 

22). 

 

Figura 22 – Antiga residência no Setor Oeste e o edifício residencial construído em seu lugar 

 

Fonte: Foto – autora 

 

 Alguns desses setores não estão preparados para o adensamento em curso e 

apresentam deficiência de infraestrutura para atender à demanda. É comum haver, 

nesses locais, estrutura viária com a caixa da rua estreita, trazendo problemas com o 

tráfego local e com o estacionamento; ou, como no caso do Setor Marista, que em 
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seu processo de transformação, além dos edifícios residenciais, têm ali se 

estabelecido muitos escritórios e bares cujo funcionamento sobrecarrega a rede 

elétrica (estruturada originalmente para um bairro residencial), causando frequentes 

falhas no fornecimento de energia. Outro incômodo muito evidente relativo ao 

adensamento desses setores refere-se à proximidade de algumas edificações e o 

alinhamento e confrontação das aberturas (janelas e sacadas) que afetam muito a 

privacidade e o conforto dos moradores dos apartamentos (Figura 23). 

 

Figura 23 – Paisagem vista através de janelas de edifícios localizados nos setores Oeste e Bela Vista 

 

 

Fonte: Foto – autora 

 

 A legislação vigente que delimita a altura da edificação pela área do lote 

juntamente com os afastamentos tem favorecido de sobremaneira a verticalização não 

planejada. A título de exemplo, recentemente foi construído um edifício de 44 andares 

implantado no Bairro Jardim Goiás, na proximidade do Parque Flamboyant (Figura 

24). 

O impacto dessa implantação traz implicações que não se referem apenas à 

percepção sensorial, à noção de escala ou mesmo à sobrecarga do trânsito, mas traz 

também importantes implicações ambientais. Nesse edifício e em outros em situação 

de implantação e de porte semelhantes, pesquisas demonstram que a escavação de 

subsolos – garagens subterrâneas – têm afetado o nível do lençol freático, trazendo 

graves problemas para a vegetação e para as nascentes existentes nos parques 

urbanos. 
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Figura 24 – Etapas de construção de um edifício com 142 metros de altura e 44 andares no Jardim 
Goiás. Na primeira foto, destaque para o afloramento do lençol freático durante escavação para a 

execução da fundação 

 

 

Fonte: Material publicitário. Disponível em: http://tciconstrutora.com.br 

  

 Este fato repete-se em várias regiões da cidade, como por exemplo, no Setor 

Bueno. Em mais uma iniciativa fruto de uma “cooperação” entre o poder público e o 

setor privado, um dos maiores shoppings da cidade, o Goiânia Shopping, foi 

construído em uma área de preservação ambiental, que originalmente era de domínio 

público, englobando também o Parque Vaca Brava. A área teria sido doada em troca 

de uma “limpeza” no parque, que, à época, estava ocupado por entulhos (FERREIRA 

JR., 2007). A supervalorização dos terrenos do entorno do parque fez com que ali se 

instalassem vários condomínios verticais de luxo (Figura 25). 

 Também no Setor Oeste, a área do Bosque dos Buritis, que originalmente 

deveria ter 400.000 m² e destinava-se a preservar uma vereda formada por alagadiços 

e buritizal, foi reduzida a 120.000m² graças a doações feitas pelo estado para 

instalação de loteamentos ilegais e construção de edifícios institucionais. Já em uma 

região localizada entre os setores Marista e Pedro Ludovico, com área aproximada de 

360 mil m², o Parque Areião foi dividido ao meio com a abertura de uma avenida, tendo 

sua parte mais ao norte sido totalmente ocupada por órgãos públicos e por 

http://tciconstrutora.com.br/
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propriedades particulares. A metade restante (sul), onde está localizada a nascente 

do córrego Areião, foi preservada, e seu entorno encontra-se em plena verticalização, 

também com condomínios destinados a indivíduos de classe média alta. Os demais 

edifícios existentes na região, construídos antes da constituição do parque, são de 

construção mais simples e possuem apartamentos com áreas menores construídas 

(FERREIRA JR., 2007). 

 

Figura 25 – Parque Vaca Brava e condomínios verticais em seu entorno 

 

Fonte: Disponível em: http://www.culturamix.com/ 

 

 As áreas limítrofes dos parques urbanos e demais áreas verdes da cidade de 

Goiânia, ou as praças dos bairros que constituem a nova centralidade, são bastantes 

valorizadas pelo mercado imobiliário, locais onde o adensamento e a verticalização 

têm ocorrido com pouco ou nenhum controle. Esse é um mercado que faz uso de 

estratégias, argumentos e apelos, os quais criam imagens falsas com o único objetivo 

de atender a seus interesses financeiros.  

 

 

 

http://www.culturamix.com/
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2.3.3 Marketing e sedução: a imagem criada 

 

 A destruição da identidade refletida nas formas da cidade abre caminho para 

valores artificiais de identificação, os quais têm estabelecido imagens enganosas 

vendidas pela mídia e pelo mercado de consumo. Dessa maneira, necessidades e 

valores não autênticos são criados, uma vez que não emergem de dentro dos 

princípios individuais e culturais das pessoas (RELPH, 1980) (Figura 26). 

 

Figura 26 – Outdoor divulga venda de apartamentos: “Viver é sentir a harmonia. O melhor da vida 
ainda está por vir”. Está instalado no Setor Marista, em terreno onde será construído o edifício em 

substituição às casas que existiam no local 

 

Fonte: Foto – autora  

 

 O arquiteto e pesquisador Marcelo Tramontano (2006), referindo-se à realidade 

da cidade de São Paulo entre os anos 1990 e 2000, afirma que incorporadores, 

construtores e vendedores vinham consolidando um mercado imobiliário agressivo no 

qual o papel do arquiteto foi gradativamente se reduzindo às adaptações de projetos 

elaborados para serem lucrativos ou economicamente interessantes. Segundo o 

autor, nessa realidade, os conceitos de moda são escolhidos por profissionais de 

marketing, e os projetos dos apartamentos apresentam tais conceitos consolidados 

nos stands de venda por profissionais que objetivam, acima de tudo, a 

comercialização de uma mercadoria que, nem sempre, representa as aspirações ou 

as necessidades reais dos compradores. 
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 Da mesma forma, como abordado anteriormente, no contexto atual de Goiânia 

e de outras cidades brasileiras de grande e médio porte, o marketing imobiliário 

aplicado às vendas dos imóveis, que surgem nos setores em verticalização acelerada, 

faz uso de estratégias, argumentos e elementos de sedução. Os apelos são 

direcionados às pessoas, às suas necessidades, aos seus interesses e valores, sejam 

eles autênticos ou cuidadosamente fabricados. Uma ideia é vendida, um conceito é 

idealizado para o habitar na metrópole, construído e reforçado por alguns atributos e 

elementos chaves que podem ser atrativos no contexto da vida urbana 

contemporânea. No entanto, as respostas oferecidas pela arquitetura que contempla 

a divisão interna dos apartamentos não atendem às necessidades reais dos diferentes 

indivíduos que os habitarão. 

 A oferta de unidades habitacionais como bens a serem adquiridos apresenta 

um produto que vai ainda se materializar. Ao comprar o “apartamento na planta”, o 

“cliente” é levado a conhecer uma representação do que será o imóvel. Essa 

representação é construída a partir de classificações rígidas e padronizadas de 

atividades cotidianas e hábitos de uma família considerada de padrão médio 

(AMORIM; GRIZ e LOUREIRO, 2009). Essa família tomada como padrão, no entanto, 

não é mais padrão. Ao buscar atingir um maior número de pessoas, os agentes 

imobiliários, ao menos conceitualmente, criam um denominador comum na oferta dos 

espaços, ou seja, espaços “inventados” com o propósito de atender à maioria desse 

público e assim obter o sucesso almejado nas vendas. 

 Quando nos stands de vendas a estrutura arquitetônica do apartamento é 

apresentada aos possíveis moradores, ela está “vestida” do conceito que se pretende 

vender juntamente com o imóvel. Nessa vitrine temporariamente montada, projetos 

arrojados são apresentados e fazem uso de facilidades oferecidas pela tecnologia, 

novos materiais, iluminação cênica, aromatizadores, som ambiente e ainda outros 

recursos sensoriais utilizados com o objetivo de se construir uma ambiência sedutora, 

eficiente em conquistar um público cada dia mais heterogêneo. 

 Dentre os atributos que despertam o interesse e a consequente valorização de 

um apartamento no contexto da cidade, a localização privilegiada, próxima às áreas 

verdes, centros de serviços, lazer, comércio ou a outros equipamentos, é, sem dúvida, 

um dos mais considerados. Nas metrópoles contemporâneas, onde existem sérios 
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problemas de mobilidade e de carência de espaços públicos de qualidade, estar 

próximo a esses locais, e desobrigado do uso de carros ou transporte público para 

acessá-los, é certamente vantajoso (Quadro 3). 

 

Quadro 3 – Principais chamadas de marketing empregadas pelas incorporadoras para vendas de 
novos apartamentos em Goiânia 

 Localização estratégica. 

 Segurança para investimento. 

 Flexibilidade de personalização da planta. 

 Bom padrão de acabamento. 

 Espaços integrados: “Living, varanda e cozinha com a exclusiva inteligência de espaços 

integrados que proporcionam um ambiente inspirado na liberdade e no conforto de uma casa”. 

 Fachadas com arquitetura e design inovadores / “Arquitetura moderna e arrojada”. 

 Mobilidade, acessibilidade, sustentabilidade. 

 Aplicação do design thinking 37na criação de empreendimentos. 

 “Tendência internacional: apartamentos compactos de alto padrão, com serviços em 

localização estratégica”. 

Fonte: Jornais, materiais promocionais, revistas e sites de venda das incorporadoras (de 2014 a 2016/1) 

 

 Outros elementos e fatores ligados à estética, ao status social, à segurança ou 

a conceitos em voga – à sustentabilidade, por exemplo – também se encontram 

presentes nos apelos publicitários que fazem uso de termos e de expressões, tais 

como “bom gosto”, “design sofisticado”, “fachada elegante”, “estilo de vida moderno”, 

“bem-estar”, “vida saudável”, oferecendo ainda “soluções sustentáveis” ou 

“segurança” com o objetivo de reforçar aqueles conceitos e alavancar as vendas. 

Também a oferta de facilidades – equipamentos de lazer (piscina, sala de vídeo, 

saunas) e serviços (academias, creches, espaços de beleza, mais vagas de garagem 

                                                

37 Literalmente, o termo significa “pensamento do design”. Aplicado, nessa circunstância da venda 
imobiliária, quer se referir à inovação do projeto ou à utilização do design para atender às necessidades 
dos indivíduos, no caso, dos possíveis clientes. 
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e outros) – é apresentada como valores agregados ao apartamento propriamente dito. 

Naturalmente, essas facilidades tornam-se ainda mais sedutoras quando são 

colocadas em contraponto com a cidade e com seus problemas de mobilidade, 

segurança e vida pública esvaziada. 

 As mudanças ocorridas no modo de vida contemporâneo e as necessidades 

que elas geram são analisadas de maneira superficial. Assim, na intenção de atingir 

o maior número possível de consumidores para seus produtos, pretensas respostas e 

soluções são divulgadas nas imagens e na linguagem das campanhas publicitárias, 

mas, na distribuição interna dos espaços do apartamento, pouca mudança tem 

acontecido. 

 Em um curso destinado à formação em planejamento de vendas ocorrido em 

201038, o palestrante apresentou os novos “nichos” de mercado. O objetivo era 

classificar o público consumidor, isto é, os indivíduos de padrão financeiro médio a 

alto que, atualmente, consomem apartamentos em áreas valorizadas. Segundo o 

conteúdo apresentado, o público é assim discriminado: a família denominada 

“vermelha” representa a tradição; a “amarela” representa a emancipação feminina 

(sic); a “verde” é a denominada “geração única” e se refere aos casais sem filhos; a 

“azul” representa os de “independência solitária”; a “anil” a terceira idade (ali 

denominada melhor idade); e, finalmente, a “laranja”, representando a diversidade 

(Figura 27). 

Toda essa diversidade faz Amorim, Griz e Loureiro (2011) notarem que é realmente 

tarefa difícil para os agentes envolvidos no processo de produção da habitação 

verticalizada alcançar um padrão de conformidade de habitação. Porém, esse 

produto, o apartamento, é projetado primeiramente objetivando alcançar maior 

lucratividade. Desse modo, a preocupação com o “público consumidor” é, antes de 

qualquer outra, aquela voltada à garantia da venda e não ao indivíduo e suas distintas 

necessidades. Vale lembrar que esse “corpo social de consumo” é formado por seres 

humanos que necessitam estar inseridos em um processo constituído por uma 

                                                

38 Palestra sobre planejamento em marketing imobiliário proferida pelo consultor em estratégia 
financeira Helio Korehisa. São Paulo: 04 Jul. 2010. Disponível em: 
<http://pt.slideshare.net/heliokorehisa/planejamento-em-marketing-imobilirio>. Acesso em maio 2016. 

http://pt.slideshare.net/heliokorehisa/planejamento-em-marketing-imobilirio
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constante análise da cultura do habitar e de suas adaptações. Via de regra, ela é 

interpretada como um conjunto em contínua transformação de comportamentos e de 

necessidades, os quais se expressam em um sistema aberto que contempla aspectos 

econômicos, sociais, culturais e, sobretudo, sensoriais. 

 

Figura 27 – Slide apresentado em curso de planejamento  
em marketing imobiliário ministrado em 2010 

 

Fonte: Disponível em: <http://pt.slideshare.net/heliokorehisa/planejamento-em-marketing-imobilirio>. 
Acesso em maio 2016. 

 

  Segundo Villa (2006), sob a alegação de alcançar resultados 

economicamente viáveis, os idealizadores dos edifícios de apartamentos, no início 

deste século, juntamente com os incorporadores e vendedores, respondem de 

maneira incipiente às demandas reais da diversidade de perfis de grupos domésticos 

e nas múltiplas e constantes alterações de seus modos de vida. Os apartamentos, a 

não ser pela notável redução de área construída e pela introdução de alguns 

modismos, apontados mais adiante nesta pesquisa, oferecem espaços internos muito 

semelhantes aos do início da verticalização das moradias brasileiras, isto é, toda a 

transformação vivida, desde então pela sociedade, não se vê refletida no espaço 

desta casa produzida e comercializada. 

 Dados censitários (IBGE, 2009) revelam uma grande mudança no perfil dos 

indivíduos ou dos grupos de indivíduos que compartilham uma casa na cidade 

contemporânea, ou seja, existem diferentes perfis de indivíduos que ocupam de forma 

diferente seus espaços, e eles variam de acordo com vários fatores como 

http://pt.slideshare.net/heliokorehisa/planejamento-em-marketing-imobilirio
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[...] origem social, escolaridade, associação às chamadas culturas urbanas, 
etc., além da crescente indução [das] estratégias de marketing, da 
necessidade de personalizar – customizar39 – seu ambiente doméstico. 
(GRIZ; AMORIM; LOUREIRO, 2011. Documento online). 
 
 
 

 Villa (2006) destaca ainda que possivelmente a principal alteração familiar deva 

ser a conquista da privacidade, na qual a família seja lida como um encontro de 

indivíduos com vidas individuais. Não obstante, os espaços da casa verticalizada 

também não atendem a  essa demanda. De acordo com a autora, o mercado, dizendo 

saber o que querem seus clientes, pratica uma arquitetura de fachada que estimula o 

gosto pela constante inovação sem apresentar alterações reais de conceito e projeto 

(VILLA, 2006). 

 Uma importante sinalização da inadequação desses espaços é a frequência e 

o volume de reformas apresentadas nos apartamentos vendidos (GRIZ; AMORIM; 

LOUREIRO, 2009). Essas alterações acontecem quando o apartamento está ainda 

“na planta”, e a construtora/incorporadora opta pela flexibilização do projeto, 

permitindo personalizações ou quando o proprietário efetua a reforma após a entrega 

do imóvel. 

O projeto de reforma, ainda que igualmente desenvolvido por um profissional, 
[...] pode ser entendido como uma aproximação a uma agenda de eventos 
mais coerente com a vida real de diversas famílias, agora proprietárias. 
(GRIZ; AMORIM; LOUREIRO, 2009, p. 4). 

 

As transformações a serem buscadas só se apresentarão como realmente 

efetivas se a diversidade do indivíduo urbano contemporâneo e suas necessidades 

forem consideradas sem estereótipos ou padrões rígidos. Hoje a casa é vivida 

plenamente por todos os seus habitantes, e ela precisa ser flexível em modo fluído de 

maneira a abrigar ‘construções’ advindas das apropriações feitas por diferentes 

sujeitos em seus interiores. 

 

                                                

39 Customizar tem sua origem na palavra em inglês custom, que significa feito sob encomenda, 
elaborado sob a medida, tendo seu significado, nesse contexto, relacionado à adaptação solicitada ou 
empreendida pelo futuro morador no sentido de modificar, adaptar ou personalizar o apartamento 
adquirido de modo a adaptá-lo às suas necessidades. 
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 2.3.4 Algumas configurações da “nova” casa verticalizada em bairros de grande 

valorização imobiliária em Goiânia 

 

 Apartamentos com ambientes reduzidos e divisões internas – ainda submetidas 

a padrões antigos e estanques de distribuição – dificilmente poderiam responder 

satisfatoriamente às necessidades e expectativas de indivíduos tão diversos e com 

modo de vida em constante alteração. Essas mudanças no modo de vida acontecem 

com mais intensidade sob a forte influência cultural das metrópoles e são 

incrementadas pela maior circulação de informações disponibilizadas pela 

comunicação em novos meios, além do crescente deslocamento e migração da 

população (VILLA, 2004). 

 Na tentativa, ao menos conceitualmente, de responder a essa nova demanda, 

o mercado imobiliário vem oferecendo certa possibilidade de personalização, que é, 

na prática, bastante restrita. Ele também tem incorporado alguns “novos” 

equipamentos e elementos, prioritariamente, nos condomínios verticais dos bairros 

estudados e que se destinam à população mais favorecida economicamente. As 

maiores novidades aparecem na área comum dos edifícios e condomínios (Figura 28). 

 

                              Figura 28 – Material publicitário com oferta de flexibilização 

 

Fonte: Encarte publicitário distribuído pela incorporadora de um novo empreendimento 

 

 Já no interior dos apartamentos, as mudanças são menos significativas. Nesse 

caso, uma ênfase maior é dada à dimensão das áreas de lazer e na diversidade de 

equipamentos oferecidos para o uso de todos os condôminos, como os observados 

nos itens oferecidos pelos incorporadores e expressos nos quadros 4 e 5.  
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Quadro 4 – Equipamentos e facilidades oferecidos pelos agentes imobiliários nos novos           
condomínios residenciais verticalizados (áreas externas comuns) 

Áreas comuns dos condomínios 

Setor Equipamentos 

Lazer / Esporte 
Estar 

Mini-quadra footsal e street ball; Mini futebol de grama; Varanda/salão 
de jogos; Pub/salão de jogos; Playground/recreação descoberta; 
Brinquedoteca/atelier infantil (sic); Cinema; Churrasqueira/forno pizza e 
espaço gourmet; Quiosque; Adega gourmet; Salão de festas adulto e 
infantil; Redário. 

Complexo aquático 
Espelho d’agua; Piscinas: adulto e infantil; Piscina com raia 25m; Deck 
molhado; Piscina coberta; SPA; Solarium; Sauna úmida; Sauna seca; 
Biribol. 

Serviço / Apoio 

Bicicletário/bike sharing40; Lavanderia coletiva; Academia (fitness); 
Lobby decorado; Pet Care; Espaço mulher41; Espaço de 
conveniência42; Sala de correspondências; Serviços extras: wi-fi nas 
áreas comuns; Gerador de emergência; Serviços pay-per-use43: 
Limpeza e arrumação: /lavanderia/ sapateiro/ costureira/ chaveiro/ 
personal trainner. Serviços de reparo e manutenção 
dog-walker/ babysitter/; Serviços de estética-manicure; cabelereiro; 
massagista; 
 Port-cochère – entrada coberta de veículos-área de desembarque 
coberta. 

Segurança 

Possibilidade de parceria com empresas de segurança; proteção 
perimetral com sensores ativos monitorados 24 horas; 
Circuito interno de TV; Botão de pânico; 
Controle de acesso com fotos digitalizadas; 
Controle de guarda (monitorando se o vigia está dormindo ou rendido 
por marginais); 
Guarita com passa volume, evitando a entrada de entregadores do 
empreendimento; “Pulmão social” 44; Pulmão de veículos com entrada 
e saída independentes de veículos;Elevadores sociais com biometria. 

Fonte: Fonte: Jornais, materiais promocionais, revistas e sites de venda das incorporadoras (de 2014 

a 2016/1) 

 

 

                                                

40 Sistema de compartilhamento de bicicletas, do qual o condomínio adquire algumas unidades, e elas 
podem ser compartilhadas entre os condôminos. 

41 Espaço destinado aos cuidados com a beleza feminina. 

42 Pequena loja com venda de itens básicos de alimentação e limpeza. 

43 Serviços oferecidos pelo condomínio e pagos pelo morador à medida que o usar. 

44 Ou “Pulmão de segurança”. Na arquitetura, utiliza-se o termo para o conjunto de dois portões, 
geralmente instalados próximos e paralelos, junto ao acesso de pedestres e/ou veículos de um 
empreendimento. O sistema visa identificação com maior segurança dos funcionários, moradores, 
visitantes e prestadores de serviços do condomínio, antes deles adentrarem, de fato, à edificação. O 
primeiro portão é aberto para o pré-acesso, mas a abertura do segundo portão somente é liberada após 
a identificação do morador ou visitante e mediante a permissão de entrada. Disponível em: 
http://www.cyrela.com.br/sobre/publicacoes/dicionario-imobiliario#tabs-p. 

http://www.cyrela.com.br/sobre/publicacoes/dicionario-imobiliario#tabs-p
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Quadro 5 – Equipamentos e facilidades oferecidos pelos agentes imobiliários nos novos condomínios 
residenciais verticalizados (áreas internas privativas) 

Áreas privativas 

Estrutura 

arquitetônica 

Ambientes integrados; Sala open space; 

Varanda gourmet ligada à cozinha e ao estar; 

Homeoffice; 

Terraço descoberto; 

Banho máster com 2 cubas 2 chuveiros e banheira de hidromassagem. 

Facilidades 

Equipamento para aspiração de pó central e aquecedor; 

Previsão para automação via wireless (Automação para persianas, ar 

condicionado, iluminação, som e imagem); 

Tomadas USB. 

Personalização 
Opção de reversibilidade de plantas; 

Personality Way: o cliente define como será a personalização. 

Sustentabilidade 

Tomada green fuel45; 

Disponibilidade de bicicleta de uso comum; 

Prede verde para cultivo de jardim na fachada. 

Conforto 

térmico/lumínico/ 

acústico 

Piso dos apartamentos com tratamento acústico; 

Preocupação com insolação. 

Serviços / 

administração 
Conciergerie 46. 

Fonte: Jornais, materiais promocionais, revistas e sites de venda das incorporadoras (de 2014 a 2016/1) 

 

 Em meio a essas inovações, nomes são dados aos novos ambientes, 

geralmente em língua inglesa, buscando transmitir certa sofisticação ao edifício. 

Desse modo, um terraço com vista agradável torna-se um sky lounge, a academia é 

chamada de Fitness by movement (sic), a brinquedoteca passa a ser denominada 

“atelier infantil” ou, ainda, um jardim com flores recebe o nome de “estação dos 

perfumes”. Alguns apelos relacionados ao chamado green-washing47 também se 

                                                

45 Ponto para abastecimento de carros elétricos. 

46 Assistente pessoal, a ser contratado pela administração do condomínio, com diversas atribuições: 
recepção de visitantes e acompanhamentos de prestadores de serviço, suporte e atendimento 
diferenciado aos condôminos e visitantes, quase um “mordomo”. 

47 Expressão em inglês cuja tradução literal seria “lavagem verde”, indicando as estratégias de 
marketing exercidas por empresas, organizações ou governos com a apropriação de conceitos de 
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fazem presentes, como a oferta de garagens com tomada green fuel para 

abastecimento de carros elétricos, quando esses ainda não fazem parte da vida 

metropolitana local. Concomitante a outros similares, esses elementos são 

introduzidos com a intenção de criar uma imagem favorável do empreendimento junto 

ao público consumidor e, consequentemente, alavancar as vendas. Por fim, no interior 

dos apartamentos foram encontradas alterações ainda menos significativas e quase 

sempre padronizadas, onde se procurava copiar fórmulas previamente aprovadas em 

outros empreendimentos (Figura 29). 

 

Figura 29 – Área de lazer em área comum localizada em um condomínio vertical no Jardim Goiás 
junto ao Parque Flamboyant 

 

Fonte: Disponível em: 

<www.cyrela.com.br/imovel/reservagrannparcapartamentojardimgoiasgoianiago>. Acesso: abril 2016. 

 

 Outras inovações curiosas encontram-se na oferta de apartamentos na capital 

de Goiânia. Uma delas é o “apartamento High Tech de luxo” por possuir elevadores 

privativos que estão entre os principais atrativos do marketing do produto. Aliás, esse 

apartamento permite ao habitante estacionar seu carro luxuoso na sala de estar, além 

das outras quatro vagas no estacionamento (Figura 30). 

                                                

sustentabilidade, ou de virtudes ambientalistas, com intenções outras que não a real preocupação com 
a sustentabilidade ambiental. 

http://www.cyrela.com.br/imovel/reservagrannparcapartamentojardimgoiasgoianiago


 

113 

 

 

 

Figura 30 – Perspectiva artística de apartamento no Setor Marista, que oferece ao morador a 
possibilidade de estacionar o carro ao lado da sala de estar 

 

Fonte: Disponível em: <http://g1.globo.com/goias/mercado-imobiliario/noticia/2016/05/>. Acesso maio 

2016. 

 

 O prédio está localizado no Setor Marista, e, a essa inovação, dá-se o nome de 

SkyDrive, ou seja, querem dizer, com isso, “elevador de carros”48. Outras unidades 

também de luxo têm mais de 700 metros quadrados de área privativa com vista 

pitoresca, como a do Parque Vaca Brava localizado no Setor Bueno. Segundo 

noticiado no G1 (globo.com), a construção de apartamentos com mais de 500 metros 

quadrados, em frente a parques e cartões postais da cidade, tem ganhado cada vez 

mais espaço no mercado de luxo goianiense. Além dos ambientes com metragem 

muito acima da média, facilidades relacionadas à tecnologia de ponta são diferenciais 

oferecidos por esses empreendimentos. É o caso da automação da iluminação,  da 

climatização e do som ambiente, por exemplo. 

 Tal realidade não reflete o que ocorre com a oferta de apartamentos menores, 

destinados ao comprador de padrão econômico médio e que também habita nesses 

setores. Nesse caso, comparados aos primeiros apartamentos surgidos ainda na 

década de 1970 na cidade, é notável a redução da área útil geral das unidades. Os 

dormitórios estão entre os ambientes que mais sofreram diminuição de tamanho, mas 

                                                

48 Disponível em: http://g1.globo.com/ 

http://g1.globo.com/goias/mercado-imobiliario/noticia/2016/05/
http://g1.globo.com/
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as cozinhas também se estreitaram, resumindo-se, muitas vezes, a corredores em 

apartamentos de três quartos. Quando se trata de apartamentos de um ou dois 

quartos, as cozinhas tornaram-se exíguas e integradas ao estar. Os pés-direitos 

adotados, na maioria dos casos, seguem a altura mínima permitida por lei49. As áreas 

de convívio, ou sociais, no entanto, estão mais valorizadas e eventualmente maiores. 

A introdução da varanda gourmet, um local onde é possível cozinhar e receber 

visitas, integrada muitas vezes ao estar e à cozinha, trouxe uma ampliação 

significativa à área social dos apartamentos (Figura 31). 

 

Figura 31 – Apartamentos com 80 m² (Setor Bueno) e 280 m² (Setor Marista), respectivamente, 
ambos com varanda gourmet 

 

Fonte: Encartes publicitários distribuídos pelas incorporadoras dos empreendimentos 

 

 As mudanças observadas no interior da arquitetura do apartamento refletem a 

importância conferida às áreas de convivência. Por outro lado, surgem, em 

concomitância, algumas alterações que favorecem a privacidade e a individualidade 

no setor íntimo da habitação. Destaca-se aqui as sacadas individuais, a transformação 

de todos (ou quase todos) os quartos em suíte, o uso de cuba dupla e, em alguns 

casos, chuveiros e bacias sanitárias duplas na suíte máster. Todavia, essa forma de 

                                                

49 O Código de edificações de Goiânia, de 1975, vigente ainda em 2016, estabelece o pé-direito mínimo 
de 2,50m para ambientes de maior permanência. 
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divisão sinaliza certa hierarquia na divisão dos espaços interiores do apartamento, 

o que faz com que eles percam a flexibilidade que permitiria acolher a diversidade. 

 O edifício de apartamentos é uma mercadoria de consumo e, como tal, está 

sujeito a ser produzido com o objetivo primordial de ser vendável e possibilitar o 

lucro. É uma prática limitadora porque tem ocorrido em detrimento da qualidade 

arquitetônica e de desempenho do espaço como um todo. No papel de mercadoria 

rentável, ele é comercializado a partir de uma imagem mascarada que impõe “um 

jeito contemporâneo de morar”. Isso influencia os futuros habitantes que, no final das 

contas, acabam por adquirir imagens falsas, distante de suas necessidades e 

expectativas reais, uma vez que apoiadas em valores que não lhes pertencem. 
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“Pela luz da casa distante, a casa vê, vela, vigia, espera. 

Quando me deixo levar pela embriaguez das inversões entre o 

devaneio e a realidade, ocorre-me esta imagem: a casa 

distante e sua luz é para mim, diante de mim, a casa que olha 

para fora – agora é a vez dela! – Pelo buraco da fechadura. 

Sim, na casa há alguém que vela, um homem está trabalhando 

ali enquanto eu sonho, é uma existência obstinada enquanto 

eu persigo sonhos fúteis. Por sua luz, a casa é humana. Ela vê 

como um homem. É um olho aberto para a noite. ” 

(BACHELARD, 1978, p. 50) 
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CAPITULO 3 – A SUBJETIVIDADE E A SENSORIALIDADE COMO 

FERRAMENTAS PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA CASA  

 

 3.1 A casa longe do chão: estudo de casos 

 

 Nos bairros aqui estudados a verticalização vem acontecendo há algum tempo 

em função da valorização do solo, incrementada pela ação dos agentes imobiliários. 

Esses bairros, antes predominantemente residenciais e horizontais, vêm 

transformando-se paulatinamente em uma massa verticalizada de edifícios parecidos, 

que, implantados de maneira a se isolarem das ruas, trazem consigo muitas 

transformações. Além do grande número de novos moradores alheios à memória do 

bairro e, portanto, em um primeiro momento, desvinculados afetivamente do mesmo, 

acontece um significativo aumento do movimento de veículos e uma marcante 

descaracterização do comercio local. Acontece ainda, como consequência destes 

fatores, uma alteração de percepção da paisagem urbana da vida do bairro como um 

todo. 

 Os habitantes antigos desses bairros, quando não se mudaram por diversos 

motivos no início do aumento da valorização da região, acabaram por sofrer certa 

pressão dos agentes imobiliários no sentido de que vendessem seus imóveis térreos 

para que no seu local fossem construídos edifícios que abrigariam não uma, mas 

dezenas de famílias, gerando aos incorporadores grandes lucros. Nesse sentido, a 

oferta de compra dos imóveis feita por esses agentes financeiros foi recebida de 

diferentes formas pelos habitantes das áreas em questão. Uns, já incomodados com 

as mudanças sofridas pelo bairro e temerosos quanto a fatores como violência, por 

exemplo, receberam a proposta de venda de bom grado e se dispuseram a negociar. 

Outros, diante da pressão, às vezes desrespeitosa, desses agentes, negaram-se a 

vender suas casas e seguiram resistindo, optando por permanecer nelas mesmo com 

o entorno sendo ocupado por edifícios (Figura 32). 
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Figura 32 – Aviso pintado no muro de uma casa no Setor Bueno adverte quanto à decisão de não se 
vender o imóvel 

 

Fonte: Foto – Neo Ferreira 

 

 Neste trabalho, com o objetivo de compreender como na pratica essas 

mudanças vêm ocorrendo, além do impacto trazido à vida dos habitantes em relação 

à sua percepção do bairro e também, de maneira especial, como atingiu sua 

percepção em relação ao interior da casa, térrea ou verticalizada; foram realizadas 

entrevistas com pessoas que vivenciaram diretamente esse processo, seja mudando-

se para um apartamento construído no local da própria casa, seja permanecendo na 

casa em meio a um bairro em verticalização. 

 Para as entrevistas foram escolhidos dois grupos distintos de famílias, todos 

eles moradores e proprietários de casas ou apartamentos localizados em ruas que 

apresentam verticalização significativa, estabelecida ou ainda em andamento: 

 Grupo 1: aqueles que, habitando uma casa no solo, recebem proposta para 

vendê-la em troca de um apartamento no mesmo local e aceitam a proposta; 

 Grupo 2: aqueles indivíduos que, recebendo a mesma proposta, a recusam e 

permanecem morando na antiga casa. 
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 Quanto aos critérios de recrutamento, foi adotado o sistema de “bola de neve”, 

em que um indivíduo conduz outro dentro do universo estabelecido na pesquisa. 

Assim, as entrevistas trouxeram muitos elementos importantes para esse trabalho, 

revelando aspectos da mudança vivida nos bairros e no interior das casas pelas 

pessoas. De uma maneira geral, em todas as entrevistas feitas, notou-se que as 

pessoas vivenciam essas mudanças e encontram maneiras próprias de se adaptarem 

a elas, “construindo” a nova casa, traçando novos trajetos e constituindo novos hábitos 

e modos de fazer no “novo” bairro e na cidade em transformação. 

 A opção de permanecer na casa térrea tanto quanto a de se mudar para uma 

casa no alto traz uma série de implicações, algumas de ordem material e, portanto, 

mais evidentes, e outras de caráter mais subjetivo, não tão explícitas. As mudanças 

suscitam ainda questões de âmbito econômico e social a serem solucionadas. 

 Nesse contexto, quando uma incorporadora decide investir em determinada 

região são elaboradas estratégias de compra e convencimento a serem aplicadas 

junto aos proprietários dos terrenos almejados. Na maioria das vezes, a compra diz 

respeito a um agrupamento de terrenos vizinhos, pois um edifício exige grande área 

para sua implantação. A venda simultânea desses lotes implica em longas 

negociações com famílias e indivíduos que têm necessidades e expectativas 

diferentes em relação às vendas. Os agentes então propõem a princípio, 

individualmente a cada família, o que seria o escopo do negócio. Após a negociação 

e concordância dos demais proprietários dos terrenos onde se pretende instalar o 

“empreendimento”, as discussões quanto aos detalhes do processo de construção do 

novo edifício passam, em algumas situações, a ser feitas em grupo. Um terreno pode 

tanto chegar a valer quatro apartamentos construídos com bons materiais de 

acabamento no novo edifício, por exemplo, quanto, em negociações menos 

vantajosas, o proprietário pode ser prejudicado ao adquirir apenas um imóvel de 

qualidade inferior ou de tamanho reduzido. 

 Ainda nesse direcionamento, pode ainda acontecer de um dos vizinhos não se 

interessar pela negociação, ocasião em que os agentes podem chegar a ser bastante 

agressivos em suas abordagens. No afã de realização do negócio, como foi relatado 
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por Moradora I (relato oral)50, do Setor Bela vista51, chegam a faltar com a verdade, 

afirmando que toda a vizinhança já está de acordo com a negociação com intuito de 

forçar uma decisão. Outras vezes, podem surgir desavenças, entre antigos vizinhos, 

intermediadas pelos “consultores imobiliários”. 

 Se concretizada a venda do terreno, depois de um intervalo variado de tempo, 

inicia-se a demolição dos imóveis. Muitas vezes a incorporadora permite ao antigo 

proprietário retirar materiais ou elementos como portas, janelas ou outros da casa a 

ser demolida (Figura 33). 

 

Figura 33 – Demolição de casa em rua predominantemente residencial no Setor Marista para dar 
lugar a um edifício 

 

Fonte: Autora 

 

 

                                                

50 MORADORA I: Habitante. Entrevista I – Grupo 2. Setor Bela Vista [set. / 2015]. Entrevistadora: 
Márcia G. Tavares. Goiânia, 2015. 1 arquivo. mp3 (26 min.). A transcrição da entrevista encontra-se no 
Apêndice D desta dissertação. 

51 Todos os entrevistados citados constam nas referências e estão referidos por codinomes para que 
sejam preservadas suas identidades. As entrevistas que possuem citação no corpo do trabalho 
encontram-se transcritas nos apêndices deste. 
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 3.1.1 O direito de ficar: a resistência 

 

 A resistência, ou seja, a decisão de não vender o imóvel e permanecer morando 

nele não significa estabilidade e continuação da vida como ela era. A “desinstalação 

(ou desterritorialização) faz-se presente quando edifícios vão sendo implantados ao 

redor e muita coisa começa a mudar. Segundo o dicionário Aulete52, instalar significa 

“colocar algo em algum lugar, de maneira segura e estável”. No sentido aqui utilizado, 

desinstalar refere-se à retirada do indivíduo de uma situação familiar e cotidiana de 

ambiente, hábitos, eventos e percursos. Os vetores desterritorializantes podem-se 

apresentar para o habitante de um lugar sob vários aspectos, desde incômodos 

sonoros, visuais ou olfativos, quanto em forma de problemas de ordem social, como 

o aumento da violência, por exemplo. Somado a esses fatores, a descaracterização 

do bairro é um vetor de desinstalação muito impactante, uma vez que atinge os 

indivíduos em sua memória e leitura da cidade. 

 Outro vetor de desterritorialização muito evidente quando da implantação de 

edifícios em áreas residenciais horizontalizadas é a falta de privacidade. “Tem sempre 

alguém em alguma janela olhando para cá. Deixei essas árvores bem grandes na 

frente para dar um pouco de privacidade” (Informação verbal)53. Também há o risco 

de objetos atirados do alto por algum morador dos prédios e barulhos de diversas 

naturezas (música alta, equipamentos domésticos, etc.) (Figura 34). 

  

                                                

52 Disponível em:  http://www.aulete.com.br/instalar. Acesso em: 12 jun. 2016. 

53 MORADORA I: Habitante. Entrevista I – Grupo 2. Setor Bela Vista [set. / 2015]. Entrevistadora: Márcia 
G. Tavares. Goiânia, 2015. 1 arquivo. mp3 (26 min.). A transcrição da entrevista encontra-se no 
Apêndice D desta dissertação. 

http://www.aulete.com.br/instalar
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Figura 34 – Vista de dois quintais de entrevistados dos setores Bela Vista e Bueno: a instalação de 
edifícios na vizinhança compromete a privacidade de quem decide por permanecer. 

 

Fonte: Foto autora. 

 

Esses vetores desterritorializantes podem ainda se apresentarem como 

excesso de ruídos, excesso de automóveis e a circulação de muitas pessoas 

desconhecidas onde antes era tudo calmo e familiar. A presença dos edifícios também 

elimina parte do antigo comércio vicinal que fica de certa forma impraticável com a 

supervalorização do solo (Figura 35). 

 

Figura 35 – A valorização do solo pode provocar diminuição ou mudança de tipologia do comércio de 
vizinhança (Setor Oeste) 

 

Fonte: Foto –autora 
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Uma matéria publicada no jornal local54 parte de uma série de reportagens 

sobre planejamento e urbanismo na cidade, traz entrevistas com moradores dos 

setores Bueno, Oeste e Jardim Goiás que, na ocasião, reclamavam de problemas, 

tais como excesso de ruídos e falta de privacidade. Tais incômodos, segundo os 

depoimentos, são provocados principalmente pela proximidade entre edificações, que 

acarreta ainda problemas com ruídos e falta de ventilação e insolação adequadas.  

 A decisão de permanência na residência original pode ser tomada após várias 

tentativas frustradas de negociação com os agentes imobiliários ou como uma 

reivindicação do direito de viver onde se tenciona. Conforme declara o Morador I 

(informação verbal)55 , a princípio, quando ele e a família receberam a primeira 

proposta, pensaram em vender, pois, segundo ele, “temiamos ficar sozinhos, isolados 

no meio dos prédios; até hoje ainda tenho este temor, mas agora decidimos ficar, 

mesmo que venham (os prédios)”. Apesar de a primeira proposta ter sido muito 

boa,segundo a Moradora I (informação verbal)56 – “dez vezes o valor pago pela casa 

em 1996” –, optaram por ficar no imóvel para ter a vida que desejaram usufruir quando 

a compraram, com jardins e plantas, além da sensação de espaço e “ar livre”. Outro 

motivo declarado foi o fato de a negociação com os agentes ser muito desgastante, 

pois, além do jogo de inverdades quanto à aceitação da negociação pelos outros 

vizinhos, esses agentes fazem propostas desiguais aos moradores, gerando 

desentendimentos. 

 Já para Morador II (informação verbal)57, residente no Setor Bueno, o motivo 

de permanência se deve ao fato de ele ter construido a casa que mora há 33 anos 

com o fruto de seu trabalho e nela ter criado seus filhos. A ligação afetiva com o 

                                                

54 Borges, C. Prédios levam à falta de privacidade. O Popular, Goiânia, 02 maio 2011. p. 3. 

55 MORADOR I, Habitante. Entrevista I – Grupo 2. [set. 2015]. Entrevistador: Márcia G. Tavares. 
Goiânia, 2015. 1 arquivo. mp3 (26 min.). A transcrição da entrevista encontra-se no Apêndice D desta 
dissertação. 

56 MORADORA I, Habitante. Entrevista I – Grupo 2. [set. 2015]. Entrevistador: Márcia G. Tavares. 
Goiânia, 2015. 1 arquivo. mp3 (26 min.). A transcrição da entrevista encontra-se no Apêndice D desta 
dissertação. 

57 MORADOR II, Habitante. Entrevista II – Grupo 2. [nov. 2015]. Entrevistador: Márcia G. Tavares. 
Goiânia, 2015. 1 arquivo. mp3 (51 min.). A transcrição da entrevista encontra-se no Apêndice E desta 
dissertação. 
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espaço os mantêm lá, apesar de sua esposa58 manifestar certo desejo de mudar em 

função da segurança e dos desníveis existentes na casa, que dificultam a locomoção 

de ambos, que são idosos, favorecendo quedas e gerando preocupação aos filhos. 

 De uma maneira geral, o que se constatou nas entrevistas feitas ao grupo de 

moradores que optou por permanecer morando em suas casas térreas foi um evidente 

afeto para com a casa ou para com o que ela representa, bem como o já citado apreço 

pelo direito de optar pelo lugar de morar. Foram ainda os entrevistados unânimes em 

constatar a mudança na relação de vizinhança – que, segundo alguns deles, era mais 

cordial e acolhedora – e também foi concordância geral a declaração da falta que 

sentem daquela antiga situação de vivência. 

 

Figura 36 – Detalhes do quintal da casa de casal entrevistado que optou por permanecer na casa 
(Setor Bueno) 

 

Fonte: Foto – autora 

 

 O casal P. e G. Osório, moradores de uma casa localizada em terreno de mil 

metros quadrados de área, próximo ao Bosque dos Buritis, revelam a intenção de  não 

mudar. Como esperado, devido à enorme valorização do local, receberam inúmeras 

                                                

58 MORADORA II, Habitante. Entrevista II – Grupo 2. [nov. 2015]. Entrevistador: Márcia G. Tavares. 
Goiânia, 2015. 1 arquivo. mp3 (51 min.). A transcrição da entrevista encontra-se no Apêndice E desta 
dissertação. 
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propostas pelo terreno. Em depoimento a um jornal local59, a Sra. G. Osório revela 

sua relação com a casa, desenhada por seu marido e costruída em 1943 : “Eu aqui 

me sinto como numa igreja. Esta casa é o oratório de nossa família, onde cuidei dos 

meus filhos, dos meus netos, minhas pedras preciosas”. 

 

 3.1.2. Aceitando a mudança 

 

 As mudanças da casa localizada do chão para a casa verticalizada 

representam alterações radicais na relação com o espaço da nova casa, com a rua, 

com vizinhos, com o bairro e com a cidade. Toda mudança implica alteração de 

hábitos e rotinas, mas, até que ponto o indivíduo que sai de sua casa térrea e passa 

a morar no alto de um edifício tem sua vida e a percepção de seu espaço de morar 

alterada? Como se apropria do novo espaço? Transporta de imediato sua “casa 

interior” para a nova casa? 

 As entrevistas feitas com grupo de moradores que aceitaram a mudança 

revelam uma adaptação relativamente satisfatória ao novo modo de vida e à casa 

verticalizada. De alguma forma, os entrevistados parecem “reconstruir” sua casa 

antiga no novo apartamento. Parte do depoimento da entrevistada Moradora III 

(depoimento oral)60, que está com setenta e nove anos, dos quais quarenta e dois 

anos viveu em uma casa no Setor Oeste, construída para eles no terreno onde agora 

se ergue o prédio onde mora com o marido, revela suscintamente o seu processo de 

adaptação à mudança. 

 

Quando mudei para o Setor Oeste, aqui não tinha nada, nem energia, nem 
Saneago61; os postes eram de madeira; não tinha asfalto; tinha uma cisterna 
na casa, e o mato era muito alto para todo o lado. Eu saía para passear com 
meus filhos, buscava flor no mato, ia na padaria buscar lanche para a 
“mulecada". Eu nasci em Goiânia e vi Goiânia crescer, nasci na Rua 20, perto 

                                                

59 BORGES, R. Meu pedaço de chão. O Popular, Goiânia, 24 ago. 2014. Magazine, p. 1. 

60 MORADORA III, Habitante. Entrevista III – Grupo 1. Setor Oeste [mar. 2016]. Entrevistadora: Márcia 
G. Tavares. Goiânia, 2016. 1 arquivo. mp3 (21 min.). A transcrição da entrevista encontra-se no 
Apêndice F desta dissertação. 

61 Companhia Saneamento de Goiás S/A. 
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da Catedral. E a mudança para hoje é muito grande. [...] Eu conhecia todos 
os meus vizinhos, graças a Deus, criei meus filhos junto com amigos e 
parentes. Meus filhos jogavam bola com as outras crianças da vizinhança. 
[...] Alguns vizinhos mudaram para o prédio onde moro hoje, outros não, mas 
ainda mantenho contato com todos eles. (MORADORA III, Entrevista III – 
Grupo 1, mar. 2016). 

 

 Suas recordações trazem sorrisos enquanto fala; depois, quando passa a falar 

do processo da venda e de mudanças, fica reflexiva, voltando a se alegrar no final, 

quando avalia o que está vivendo. 

 

[...] Eles (os agentes imobiliários) ofereceram há muito tempo atrás e ninguém 
queria vender, nem nós e nem nossos vizinhos. Mas aí os vizinhos foram 
vendendo as casas, foram derrubando tudo até que sobrou apenas a nossa 
casa. Nunca tínhamos pensado em sair daqui, meu marido não queria de jeito 
nenhum, mas, com a venda de todas as casas vizinhas, ele foi vendo que não 
tinha jeito, e acabamos aceitando. A casa era muito antiga e já estava dando 
muitos problemas também. No final achamos muito boa a mudança. 

Cheguei aqui um dia, e estavam demolindo o resto da casa [...]. Não tive 
apego de ficar triste, de chorar, acho que a fé ajudou neste momento. [...] 
(Quanto à mudança de volta ao bairro para o novo apartamento). Achei ótimo, 
estamos de volta ao nosso bairro, estamos no mesmo lugar da nossa antiga 
casa, o apartamento tem uma vista muito boa, é muito ventilado, uma 
maravilha. Tem tudo perto, tem o Extra Supermercado que dá para ir a pé, o 
lugar é muito bem localizado [...]. Não comprei nada de novo quando 
mudamos para cá, o que não coube doamos, e levei algumas coisas para a 
fazenda, compramos apenas uma geladeira nova [...]. Nossos vizinhos da 
casa antiga têm alguns que moram no prédio também. E temos mais três 
apartamentos, onde nossos filhos moram e ficam mais perto de nós. [...] Sim. 
Gosto muito do apartamento, é tudo novinho. Sinto falta das plantas da casa, 
levei algumas plantas para a nossa fazenda, e, quando vou lá, mato a 
saudade de regar as plantas. (MORADORA III, Entrevista III – Grupo 1, mar. 
2016). 

 

 Evidentemente a adaptação depende de cada indivíduo e dos mecanismos que 

possui para lidar com mudanças e apegos. Grande parte dos entrevistados recebeu 

em troca mais de um apartamento onde pôde alojar filhos ou parentes, o que lhe 

facilitou de alguma maneira a adaptação. Outros entrevistados, ainda, mudaram para 

os prédios juntamente com antigos vizinhos que também aceitaram as ofertas dos 

agentes imobiliários, o que, também nesse caso, foi fator de ajuda na melhor aceitação 

do espaço como um todo. A sensação de se estar protegido da violência da cidade 

pela segurança que um condomínio vertical parece representar, assim como a 

possibilidade de se ver a cidade do alto, são outros fatores importantes para essa 

aceitação. 
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 Moradora III (Entrevista III – Grupo 1, mar. 2016) conclui a entrevista 

declarando: “Da janela, agora eu vejo o sol, a lua, as estrelas, o céu, as nuvens; durmo 

com a janela aberta. Parece que vejo a natureza mais de perto”, diz isso apontando 

para o céu (Figura 37). 

 

Figura 37 – Edifício localizado no antigo terreno da família de Moradora III e de seus vizinhos, quando 
ainda em construção, e vista da sacada de seu novo apartamento.  

 

Fonte: Foto – Google Maps (2014) e autora, respectivamente 

 

 No entanto, problemas de várias naturezas apresentam-se nesses novos 

bairros. A título de exemplo, no lugar onde habitava a entrevistada Moradora III e mais 

três famílias vizinhas, hoje habitam cento e vinte famílias – levando em conta que cada 

família deva ter, pelo menos, dois membros fixos, esse aumento populacional é, no 

mínimo, um impacto considerável para a infraestrutura do local. A relação de 

vizinhança também adquire outra conotação, como atesta Moradora IV (relato 

verbal)62: 

(Quando criança) brincávamos na rua, conhecíamos os vizinhos. Sinto falta 
das árvores, a rua era bastante arborizada. [...] sinto falta das pessoas. 
Acabava a luz naquela época muito mais do que acaba hoje, e a gente ia para 
a porta (da rua) conversar. Queimar o lixo do jardim (em uma fogueira). Muda 
tudo né? A rua hoje é muito movimentada, não tem nem lugar de estacionar... 
(MORADORA IV, Entrevista IV – Grupo1, abr. 2016). 

                                                

62 MORADORA IV, Habitante. Entrevista IV – Grupo1. Setor Bueno [abr. 2016]. Entrevistadora: Márcia 
G. Tavares. Goiânia, 2016. 1 arquivo. mp3 (16 min.). A transcrição da entrevista encontra-se no 
Apêndice G desta dissertação. 
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 Conforme relato (verbal) da mesma entrevistada, outras “vantagens” 

apresentam-se. 

 

Mas aí tem as coisas boas também, né? Porque chegou mais comércio, 
agora tem um empório lá em baixo do prédio, não no prédio, na rua do prédio, 
que eu ligo e eles sobem com as coisas, tem um salão de beleza [...]. O prédio 
tem academia, tem piscina, uma área de lazer muito boa no prédio. A 
segurança que é muito maior no prédio do que era na casa, porque naquela 
época já tinha começado a ter coisa. Minha mãe já tinha sido assaltada, [...] 
então a segurança hoje é melhor. (MORADORA IV, Entrevista IV – Grupo1, 
abr. 2016). 

 

 Quando questionada se mantêm ainda algum objeto da casa antiga, a 

Moradora IV responde que sim, que levaram tudo e que está tudo na casa nova.  

 

 3.2 A casa nova e a casa velha: imaginário, ideias e relações 

 

O habitat interno – a que se refere o analista Alberto Eiguer (2000) 

anteriormente citado – e que representa a síntese das representações compartilhadas 

no espaço da casa pelo corpo e pelo grupo, pode ser compreendido como uma 

metáfora e como uma estrutura, que facilita a instalação no espaço e que, segundo o 

autor, se liga e desliga com as mudanças. Esse habitat interno pertence à dimensão 

simbólica e representa um mundo construído ou, como demonstrado anteriormente 

nas palavras de Eliade (1993), uma cosmogonia, pois, de acordo com o autor, toda 

consagração de um espaço tem uma equivalência cosmológica.  

 Ao habitar a nova casa e para ela levar seus objetos, seus símbolos, sua rotina, 

suas ideias e seus valores, o indivíduo reinstala um corpo de significados, uma 

estrutura invisível que instaura no espaço seu centro de mundo. Nesse sentido, de 

acordo com Ribeiro (2001, p. 197), “o espaço habitado, enquanto mediador simbólico, 

configura-se como um apoio existencial do homem, reafirmando que o propósito de 

fundamento da arquitetura transcende suas dimensões concretas”. 

 Poderia isso significar que o homem “construirá” sua casa sobre qualquer base 

concreta? Tudo parece indicar que ele tentará. Uma vez que a “construção” de uma 
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imago mundi é fundamental para habitar o mundo, provavelmente o habitante da nova 

casa tentará construí-la sobre a base que tiver disponível, mesmo que essa base seja 

originalmente vazia de significados, padronizada ou “uma caixa inerte”63. Algumas 

casas construídas em situações adversas, em caráter provisório, espontâneo ou 

emergencial podem servir como exemplo de como o homem é capaz de povoar de 

significados mesmo locais inóspitos (Figura 38). 

 

Figura 38 – Casa construída por seu habitante na calçada de um shopping center em Goiânia e 
posteriormente demolida pela administração municipal. Ela tem jardim com flores, varanda, quadros 

na parede e casa de cachorro, dentre outros elementos 

 

Fonte: Foto – autora, 2016 

 

 Das mudanças e das necessárias adaptações necessárias para a 

reterritorialização dos indivíduos na cidade transformada, surge ainda uma outra 

questão – poderia a  casa do homem urbano proporcionar-lhe melhor qualidade de 

vida se fosse constituída por estruturas menos rígidas e mais acolhedoras da 

impermanência e da diversidade que a contemporaneidade apresenta? No entanto, a 

arquitetura da casa urbana verticalizada contemporânea – o apartamento 

padronizado, maquiado por roupagens artificialmente criadas – é mercadoria de 

consumo, produto da atual economia globalizada e busca atender a interesses 

financeiros de um mercado voltado para a obtenção de lucros, não se pauta em 

                                                

63 Expressão usada por Bachelard em “A poética do espaço” (1978, p. 227). 
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necessidades reais e valores de quem o habitará. Nesse contexto, uma arquitetura 

atenta aos valores humanos tem um tom de utopia. 

 Mahfuz (2003) denuncia a mudança nos caminhos da arquitetura atual que 

passou a ser vista e projetada como objeto de consumo. 

 

O programa de muitos edifícios atuais está dividido em dois componentes 
independentes: um tem a ver com comunicação; o outro, com aspectos 
funcionais e estruturais. O papel do arquiteto, em muitos casos, está limitado 
a resolver o segundo programa e a tentar compatibilizar os dois. (MAHFUZ, 
2003, p. 703). 

 

 Para possibilitar um acolhimento satisfatório da diversidade representada pelo 

indivíduo urbano contemporâneo, a arquitetura e o design deverão buscar o novo, o 

flexível, o espaço neutro e aberto às manifestações e à construção interior da casa 

deste habitante de perfil desconhecido. Abandonar o personagem do usuário 

perseguido pela arquitetura moderna, então focada na funcionalidade do espaço, e 

ser capaz de conceber o espaço novo, multifuncional e multifacetado, passível de 

acolher muitas e variadas formas de habitar. Nesse âmbito, seria preciso “olhar sobre 

o objeto arquitetônico – o espaço, ampliando-o e incluindo outros ângulos, como a 

dimensão simbólica, capazes de considerar e incluir o ponto de vista de seu habitante” 

(RIBEIRO, 2001, p. 198). 

Norberg-Schulz (1976), refletindo acerca da diversidade a ser acolhida na casa, traz 

suas considerações. 

 

Na contemporaneidade [...] “ocupar um lugar” é entendido de maneira 
funcional e quantitativa, uma vez que é relacionado à distribuição espacial e 
dimensionamento. Mas as funções relacionadas ao fazer do homem não são 
iguais, mesmo as funções mais básicas, como dormir e comer, acontecem de 
diferentes maneiras em diferentes indivíduos e demandam lugares com 
características de agenciamento diversas, com tradições culturais e 
condições ambientais também diversas. (NORBERG-SCHULZ, 1976, p. 8. 
Tradução livre). 

 

 O filósofo francês Jacques Derrida (2013), em uma entrevista concedida a Eva 

Meyer para a revista Domus, de 1986, compara o fazer arquitetônico com a escritura 

no papel. A ativação do espaço branco do papel seria, no caso da arquitetura, a do 
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espaço a ser constituído. Ao tratar da arquitetura enquanto suporte, Derrida (1995) 

retoma o conceito de Khôra, que, segundo o autor, foi inicialmente apresentado por 

Platão no diálogo Timeu. O filósofo afirma que Khôra não pertence nem ao terreno da 

sensível nem do inteligível, transpondo a lógica quando outras vezes pertencem 

simultaneamente aos dois terrenos. Trata-se do invólucro, do útero onde a vida 

acontece, o espaço vazio pronto para ser ocupado pela vida que se inscreverá nele, 

um receptáculo isento e hospitaleiro ao que poderá vir. A essência desse pensamento 

de Derrida concebe a arquitetura como um suporte para as expressões de quem usa 

o espaço, permitindo que nele se faça uma atuação criativa, tornando-o objeto de 

experimentação além do puramente visual. Isto é, um campo para ações imprevistas 

e vetores múltiplos e simultâneos, uma arquitetura “sempre aberta ao vir a ser”, lugar 

de imprevistas e momentâneas habitabilidades e de “hospitalidade incondicional”, 

aberta a “novas humanidades possíveis” (DERRIDA, 2013). Os significados da 

arquitetura viriam então das diferentes apropriações possíveis do espaço, e sua 

“escritura” basear-se-ia na busca de um espaço não hierarquizado e múltiplo.  

 De acordo com esse pensamento de um espaço não hierarquizado, Muxi 

Martinez (2010) acredita que a solução para atender à diversidade necessária a 

diferentes formas de habitar encontra-se em desenvolver mecanismos de flexibilidade. 

Segundo a autora, a primeira regra para tanto é a existência de espaços com 

hierarquia mínima, ou seja, que possam ser apropriados por todos os habitantes do 

grupo da mesma forma. A arquiteta sugere que o espaço da casa deveria favorecer, 

ao mesmo tempo, a vida comunitária e a individual de cada componente do grupo. 

 Moles (1995) observa que, por sua complexidade e por articular e abranger 

simultaneamente elementos de ordem subjetiva e objetiva, o estudo da arquitetura 

deve vincular-se ao estudo do homem e suas contingências de vida. O filósofo aponta 

o fato de que as imaterialidades, como as sensações, os sentimentos e a percepção, 

por serem impalpáveis e imprecisas, foram excluídas das análises científicas. Essa 

reflexão de Moles aplica-se igualmente à arquitetura exercida na concepção dos 

espaços atuais do morar. 

 Considerada uma ciência social aplicada, a arquitetura, submetida às 

imposições do capital, tem priorizado a técnica e a razão. O papel do simbólico na 

vida do homem deveria ser contemplado na feitura da estrutura arquitetônica de sua 
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casa e, talvez ainda com mais urgência, na contingência da vida do homem que habita 

na aridez da cidade. A filósofa Susanne Langer (2006 apud PULS), ao refletir sobre a 

relação do simbólico na arquitetura, afirma: 

 

A expressão simbólica é algo que está a milhas de distância do planejamento 
previdente ou do bom arranjo. Ela não sugere coisas a fazer, mas encarna o 
sentimento, o ritmo, a paixão ou a sobriedade, a frivolidade ou o medo de que 
todas as coisas são compostas. (LANGER, 2006 apud PULS, p. 494). 

 

 Da mesma maneira que a necessidade de expressão do simbólico se faz 

presente e é favorecida por um ambiente e invólucro acolhedor às suas 

manifestações, também o espaço social e o material – que juntamente com o 

simbólico compõem a trilogia das dimensões do espaço presente na casa indígena64 

e também na casa do homem urbano contemporâneo – devem ser observados e 

respeitados na concepção da casa (Figura 39).  

De acordo com Muxi Martinez (2010), a flexibilidade e a não hierarquização dos 

espaços favorecem a dimensão social da arquitetura da casa. Da mesma maneira, o 

respeito ao homem enquanto ser sensorial necessita estar expresso nas formas do 

artefato arquitetônico. O espaço material da casa pode constituir obstáculo ou, ao 

contrário, oferecer estímulos positivos à percepção humana ao oferecer cheios e 

vazios, luzes, sombras, cores e texturas envolventes, espaço de acolhimento onde 

diversos eventos e manifestações de usos e fazeres possam ser exercidos. 

A vivência dos espaços da casa e a manifestação simbólica impressa em seu universo 

concretizam a fundação de um território apropriado – a territorialização que situa e 

orienta o indivíduo no mundo. 

 

 

 

 

                                                

64 Apontados por Badan (2010-b) e anteriormente citados no Capítulo 1, p.47, desta pesquisa. 
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Figura 39 – Representação das três dimensões presentes na casa indígena que analogamente 
também se fazem presentes na casa do homem urbano 

 

Fonte: Figura elaborada pela autora a partir de afirmação de Badan (2010) / Fotos de Ricardo Beliel 

(Disponíveis em: <http://povosindigenas.com/ricardo-belie>l. Acesso em: 21 jun. 2016) 

  

 3.3 Territorialização, desterritorialização e reterritorialização 

 

 Na contemporaneidade, devido à frequência, velocidade e intensidade com que 

alguns fenômenos desterritorializantes se apresentam, o indivíduo urbano vê-se 

frequentemente desafiado a adaptar-se a novos contextos e a novas situações, 

inclusive quanto à sua forma de habitar. Torna-se então imprescindível, sob essas 

circunstâncias, adquirir uma certa flexibilidade ou adaptabilidade a um contexto em 

constante transformação. Para essa adaptação, lança mão, quase sempre 

http://povosindigenas.com/ricardo-beliel
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inconscientemente, de ferramentas que o reinstalam ou o “reterritorializam” em um 

novo contexto.  

 Em termos figurados, ferramenta quer dizer um instrumento, um meio, uma 

estratégia ou um dispositivo do qual se utiliza para realizar determinada tarefa ou 

atingir determinado objetivo. Nesse sentido, a dimensão simbólica, que estabelece no 

espaço uma conexão cósmica e que “funda” um território de identidade e orientação 

no mundo, conforme apontado anteriormente por Eiguer (2000), instala-se também 

dentro do indivíduo, ou em um grupo de indivíduos unidos por afinidade ou pela 

convivência. Uma vez instalada interiormente, a dimensão simbólica volta a ser 

expressa em novos espaços juntamente com quem a gerou, sem que a ideia de centro 

do mundo (estabelecida por essa dimensão simbólica) seja rompida. No processo de 

reinstalação de território, ela pode eventualmente apresentar alguma avaria ou 

alteração, mas não se rompe. 

 A compreensão desse processo está ligada à constatação da complexidade a 

ele vinculada – o corpo, a casa e a cidade são estruturas, sistemas abertos em 

constantes trocas e rearranjos. É nesse sentido que Corrêa (2007) alerta para o 

dinamismo presente na objetividade e na subjetividade inscritas no espaço da casa e 

para a necessidade de se adotar múltiplos olhares ou uma transdisciplinaridade que 

permita uma abertura à complexidade. 

 Por ser dinâmico e multifacetado, o intercâmbio entre essas estruturas produz 

resultados imprevisíveis, caracterizando novos contextos que se apresentam em um 

movimento sem fim. Guattari (1992), ao tratar dos territórios contemporâneos, 

denuncia uma certa condição de nomadismo do homem urbano. 

 

O ser humano contemporâneo é fundamentalmente desterritorializado. Com 
isso quero dizer que seus territórios etológicos originários – corpo, da aldeia, 
culto, corporação [...] – não estão mais dispostos em um ponto preciso da 
terra, mas se incrustam, no essencial, em universos incorporais. (GUATTARI, 
1992, p. 169).  
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 De acordo com a teoria dos sistemas65 – que também pode ser aplicada à 

relação entre o indivíduo urbano a casa e a cidade –, os sistemas abertos apresentam 

interdependência e características de adaptação úteis para a sobrevivência do 

ecossistema como um todo. Segundo essa teoria, todas as formas de organização 

tendem à desordem (entropia) e, para que o sistema continue existindo, ele tem que 

desenvolver forças contrárias à entropia (entropia negativa). Sistemas abertos tendem 

à adaptação, pois podem e necessitam de adaptar-se às mudanças ocorridas em seus 

ambientes de forma a procurar garantir a sua própria existência (homeostase). 

Uhlmann (2002) considera o sistema como um processo, em função do que sua 

estrutura vem a ser sua organização (ou reorganização) e é no tempo um fluxo, um 

contínuo tornar-se. Esse ponto de vista está de acordo com o pensamento de Morin 

(2011, p. 22) quando afirma que “as leis de organização da vida não são de equilíbrio, 

mas de desequilíbrio, recuperado ou compensado e de dinamismo estabilizado”. 

 Tratando-se da casa, sua estrutura, isto é, suas três dimensões (material, social 

e simbólica) consistem na sua organização e permitem que ela se inscreva nesse 

continuo a tornar-se sem que haja rupturas definitivas (Figura 40). 

Norberg-Schulz (1976) afirma que “ter um lugar” pressupõe que lugares 

conservem a identidade por algum tempo, de modo que coloca a estabilidade – 

stabilitas loci – como necessidade humana. Ele completa que, para conciliar 

“estabilidade e mudança, os lugares deveriam permitir, ou ter a capacidade de 

receber, diferentes ‘conteúdos’. Seria como possibilitar o genius loci em contextos 

históricos sempre novos” (NORBERG-SCHULZ, 1976, p. 454). Stabilitas loci 

representaria assim estabilidade, não como uma estabilidade rígida, mas sim 

referente a um grande senso de movimento e de resistência às forças do entorno. 

 

 

 

                                                

65 A teoria de sistemas (igualmente conhecida como teoria geral de sistemas ou TGS) foi inicialmente 
desenvolvida pelo biólogo austríaco Ludwig von Bertalanffy (1901-1972) e tem sido aplicada em 
diferentes áreas do conhecimento para compreensão dos sistemas abertos ou fechados. Neste 
trabalho, são citados os conceitos explicados por Uhlmann (2002). 
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Figura 40 – Figura representativa da dinâmica estabelecida em relação ao homem e seu território 

 

Fonte: Desenho elaborado a partir da constatação da ciclicidade do movimento de vivência do 

território 

  

 Essa flexibilidade, que possibilita a reterritorialização e o constante torna-se, 

precisa estar presente nos espaços construídos de forma a possibilitar o acolhimento 

do inesperado, da diversidade trazida por quem vier habitá-lo. Ao tomar posse de um 

território onde é possível expressar-se com liberdade, ao territorializar-se, o indivíduo 

dota de sentido o lugar e então, a partir dele, habita o mundo. Langer (apud PULS, 

2006) enfatiza a força e a concretude que a estrutura de significados de um lugar 

estabelecido apresenta quando afirma que  

  

Culturas nômades, ou fenômenos culturais, como a vida dos navegantes, não 
se inscrevem em nenhum lugar fixo da terra. Contudo um navio, 
constantemente mudando sua localização, é, não menos, um lugar contido 
em si mesmo, e o mesmo acontece com um acampamento de ciganos, de 
índios ou de um circo, por mais frequente que mudem suas referências 
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geodésicas. Literalmente, dizemos que o acampamento está em um lugar; 
culturalmente, ele é um lugar. (LANGER, apud PULS, 2006, p. 491). 

 

 Antes de estar em um lugar, a casa é um lugar. No vazio da casa, dentro das 

dimensões constitutivas de sua estrutura, o homem habita e a dota de significados. 

Atribui à casa sua alma, a essência que lhe permite cumprir com êxito seu papel de 

centro de mundo.  
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“Trinta raios convergentes unem-se formando uma roda 

Mas é o vazio entre os raios que faculta o seu movimento. 

Modelai o barro para fazer um jarro. 

O oleiro faz um vaso, manipulando a argila. 

Mas é o oco do vaso que lhe dá utilidade. 

Recortai no espaço vazio das paredes portas e janelas 

a fim de que um quarto possa ser usado. 

Paredes são massas com portas e janelas 

mas somente os vazios entre as massas  

lhes dão utilidade. 

Dessa forma o ser produz o útil 

mas é o não-ser que o torna eficaz.” 

 

Tao Te King (ou O Livro do Caminho e da Virtude) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

 Artefato material dotado de formas, cheios e vazios, luzes e sombras, povoado 

por pessoas e objetos, a casa é lugar das relações, da convivência, dos usos, das 

práticas e dos fazeres, bem como das representações impressas em todas essas 

coisas. Esse universo, material e subjetivo, faz desse lugar uma imago mundi – 

espaço místico e centro do mundo –, um microcosmo construído na cotidianidade e 

inserido no macrocosmo, aqui representado pela cidade em transformação. 

 A ideia de que as pessoas, as casas e as cidades são sistemas abertos que se 

relacionam e se influenciam mutuamente conduz à reflexão no que concerne à 

complexidade do mundo contemporâneo. Cardoso (2012, p. 25) afirma que “a 

complexidade de um sistema está ligada ao grau de dificuldade de prever as inter-

relações potenciais entre suas partes”. Isso porque esses sistemas são compostos 

por muitas e diversas estruturas e camadas que, ao se relacionarem, condicionam e 

redefinem continuamente o funcionamento do todo.  

 A complexidade do mundo contemporâneo remete a uma dinâmica que se vê 

refletida nas metrópoles superpovoadas e de crescimento desordenado, marcadas 

pela diversidade, pelo adensamento, pela verticalidade e pela exclusão. Essa 

dinâmica é também visível nas novas formas de habitar, que mudaram não só porque 

as imposições de um mundo globalizado fizeram com que solo e cidade virassem 

mercadoria, e que assim as casas se empilhassem nas regiões valorizadas ou se 

espalhassem desordenadamente pela periferia da metrópole; mas também porque as 

trocas que a mundialização permitiu mudaram as pessoas e seus modos de vida.  

 É uma dinâmica que coloca o homem em um contínuo movimento de 

territorialização, desterritorialização e reterritorialização. No entanto, essa dinâmica 

não está apenas no domínio da contemporaneidade; é um movimento orgânico que 

faz parte da vida do homem desde que fundou seu primeiro território. Durante toda a 

história do homem aconteceram vetores desterritorializante que o obrigaram a se 

mover e a refazer sua casa sob novas condições. Estes vetores assumiram no tempo 
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diferentes formas, intensidades e duração e se fizeram sempre presentes, alternando 

períodos de relativa estabilidade com períodos de transformações na forma de habitar. 

 Nesse sentido, esse “contínuo torna-se” é caracterizado por diferentes etapas 

de um processo de renovação. A cidade enquanto organismo vivo e sistema aberto, 

se transforma constantemente e por sua vez é habitada por indivíduos que são 

sistemas e se transformam.  Para Abraham Moles (1995), a cidade é como um labirinto 

vivido e eternamente renovável, onde o indivíduo que nele adentra é alguém que lida 

com a memória e a sensação, a experiência e a bagagem intelectual, recolhendo os 

micro estímulos da cidade que apresentam caminhos que se abrem e que se fecham. 

(MOLES apud PESAVENTO, 1995). 

 Tanto na cidade como na casa, o indivíduo urbano dispõe de ferramentas que 

o provêm de condições para vivenciar as transformações apresentadas pela 

contemporaneidade e expressas nos espaços vividos. Os resultados da pesquisa 

tendem a indicar que essas ferramentas de enfrentamento das mudanças são 

caracterizadas pela sensorialidade, que conecta o homem com o ambiente que o 

envolve e por toda a subjetividade, permitindo-o criar seu “lugar sagrado” em meio à 

profanidade do mundo exterior. 

 A casa, na medida em que se revela como universo criado a refletir e abrigar 

seu habitante, é para ele referência e representa um porto seguro em um mundo em 

transformação. Esta conotação de lugar seguro, no entanto, conforme visto no 

capítulo anterior, não se refere a uma estabilidade rígida, mas a uma estabilidade no 

movimento, aquela a que Norberg-Schulz (1976) refere-se como ‘stabilitas loci’, a que 

possibilita o estabelecimento do ‘genius loci’, ou a alma da casa, em novos contextos. 

A estabilidade aqui representa então a habilidade de manter-se em equilíbrio ou de 

retornar à sua posição de equilíbrio (não de rigidez) depois de um ‘deslocamento’ 

provocado por forças desterritorializantes – como acontece com um bambu que se 

dobra ao vento forte mas retorna sempre à sua posição de equilíbrio – ou, trazendo 

para o contexto aqui apresentado, estabilidade seria a capacidade de reterritorializar-

se ou seja, de manter a estabilidade no movimento. 

 A dissertação demonstra que essa capacidade de reterritorialização está 

presente nos indivíduos que vivenciam, na realidade da cidade contemporânea, as 

mudanças que lhe são impostas. Na habitação do homem urbano, como ocorre na 



 

141 

 

 

habitação indígena, estão presentes as três dimensões do espaço: a material (da 

prática, do uso, do fazer), a social (do convívio) e a cósmica (do simbólico),  dimensões 

essas já citadas anteriormente66. Ao se reterritorializar, o homem urbano institui 

espontaneamente no novo espaço, a dimensão simbólica e, de modo similar ao 

comportamento cosmológico indígena, a institui com a mesma força que 

intencionalmente institui as demais dimensões – material e social. Ou seja, tudo leva 

a crer que também nas cidades atuais a dimensão simbólica constitui uma importante 

ferramenta que o homem possui para se reterritorializar quando atingido pelos vetores 

desterritorializantes do mundo contemporâneo. Isso pode ser constatado nas 

entrevistas, quando as pessoas que aceitaram mudar de suas casas para um 

apartamento levaram consigo referências físicas, ritualísticas e de hábitos cotidianos 

relacionados às suas crenças e modos de viver. Esse comportamento demonstrou ser 

o responsável pela aceitação da transferência da “casa-ninho” para um novo lugar. 

 Constatou-se também uma predisposição de, sob a influência do 

comportamento consumista estabelecido pela globalização, a casa estar articulada ao 

status, à moda e ao prestígio. Isso é um comportamento recorrente, observado nos 

indivíduos que consomem a nova casa verticalizada nos bairros mais valorizados de 

Goiânia e também em outras cidades brasileiras da contemporaneidade. As ofertas 

de apartamentos ligadas a uma imagem construída e distante dos desejos, 

necessidades e aspirações reais das pessoas contribuem para que os indivíduos se 

distanciem de valores de identidade e culturais autênticos, submetendo-se ainda mais 

ao consumo e à mercantilização da vida. De certa maneira, isso contribui para certa 

condição de impermanência e desprendimento afetivo em relação aos espaços 

vividos. 

 Valores culturais e de identidade são responsáveis pela afetividade que vincula 

as pessoas aos lugares e se fazem reconhecíveis no espaço da casa, assim como na 

cidade e em seus marcos. Todavia, o crescimento da cidade e a especulação 

imobiliária vêm destruindo importantes marcos da memória de Goiânia e de outras 

cidades brasileiras. Goiânia, talvez por ser uma cidade jovem e de história recente, de 

                                                

66 Analogamente a Badan (2010), citada anteriormente no primeiro capítulo deste trabalho, Relph 
(1980) aponta a configuração física, as atividades e os significados como os três principais elementos 
da relação do indivíduo com o lugar. 
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certa forma tem seus monumentos desconsiderados pela população. Por 

consequência, a memória impressa neles se perde. As pessoas tendem a não 

enxergar nesses edifícios patrimoniais um relato histórico de suas origens. 

Igualmente, os bairros têm sido descaracterizados pela verticalização e pelo 

adensamento. Isso reforça aquela condição de impermanência, uma vez que os 

indivíduos não se encontram mais tão vinculados afetivamente aos espaços que 

ocupam. É lícito ressaltar que, apesar da padronização, as pessoas se vinculam à 

casa melhor do que à cidade, pois a domesticidade da casa que promove a 

privacidade e abriga hábitos, ritos e objetos pessoais, responde mais eficazmente a 

uma ligação de identidade em relação ao que acontece com o espaço urbano público. 

 Nas condições de diversidade da vida contemporânea tratada ao longo do 

manuscrito da pesquisa, como deveria ser a casa capaz de abrigar a diversidade? 

Diferentemente do que vem acontecendo com os espaços padronizados e reduzidos 

oferecidos pelo mercado imobiliário, a expectativa é que a casa favoreça uma 

ocupação “verdadeira”, no sentido de ser autêntica, de ser uma expressão real das 

pessoas, ou seja, uma condição que permeia o ser e o estar. Para isso ocorrer, a casa 

precisa ser flexível, um receptáculo neutro, capaz de abrigar o inesperado e a 

diversidade, o verdadeiro espaço útero mencionado por Derrida (1995). Enfim, é 

preciso, ao pensar na construção do artefato casa, térrea ou verticalizada, olhar para 

o homem e suas necessidades, mas não apenas para atender questões de ordem 

material. São as necessidades de caráter imaterial que dialogam com elementos 

sensoriais, com o subjetivo, com o percebido e enaltecem o componente cósmico do 

lugar de morar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

143 

 

 

REFERÊNCIAS 

ACKEL, L. G. M. Attílio Corrêa Lima: uma trajetória para a modernidade. 2007. Tese 

(Doutorado em Projeto de Arquitetura). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. 

ALMEIDA, F. W.; YAMASHITA, A. C. Arquitetura indígena. Revista de Ciências 
Exatas e da Terra UNIGRAN, v. 2, n. 2, 2013. Disponível em: 

<http://www.unigran.br/ciencias_exatas/conteudo/ed3/artigos/02.pdf>. Acesso em: 05 
mar. 2016. 

ALMEIDA, R. M. de. Breves considerações sobre a (re) produção capitalista do 
espaço urbano na visão de Henri Lefebvre e Lewis Mumford. In: XVI ENANPUR, Belo 
Horizonte, 2015. Anais... Belo Horizonte: XVI ENANPUR, 2015. p. 01-17 Disponível 
em: <http://xvienanpur.com.br/anais/?wpfb_dl=618>. Acesso em: 12 jan. 2016. 

AMORIM, L. A casa, espaços e narrativas. IN: AMORIM, L.; LEITÃO, L. (Org.). A casa 
nossa de cada dia. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2007. p. 85-112. 

AMORIM, L.; GRIZ, C.; LOUREIRO, C. A casa deles, a casa minha. In: IV PROJETAR, 
São Paulo, 2009. Anais... São Paulo: IV PROJETAR, 2009. Disponível em: 

<http://projedata.grupoprojetar.ufrn.br/dspace/bitstream/123456789/1532/1/%23454.
pdf>. Acesso em: 23 abr. 2015. 

AMORIM, L.; GRIZ, C.; LOUREIRO, C. É permitido permitir: das alterações no 
produto imobiliário e dos modos de morar contemporâneos no Recife. VIRUS, São 

Carlos, n. 5, jun./ 2011. Disponível em: 
<http://www.nomads.usp.br/virus/virus05/?sec=4&item=1&lang=pt>. Acesso em: 
maio 2015. 

ANZIEU, Didieu. O pensar do eu pele ao eu-pensante. São Paulo: Casa do 

Psicólogo, 2002. p. 169-170. 

AULETE, C.; VALENTE, A. L. S. Dicionário online Caldas Aulete. Lexikon Editora 

Digital. Disponível em: <http://www.aulete.com.br>. Acesso em: 14 ago. 2014; 10 maio 
2016. 

BACHELARD, G. A poética do espaço. São Paulo: Abril Cultural, 1978. 

BADAN, R. C. A complexidade dos espaços habitados na contemporaneidade. In: 
CONPEEX, 2010, Goiânia. Anais do VII Congresso de Pesquisa, Ensino e 
Extensão da Universidade Federal de Goiás, 2010-a. 

______________. La relazione tra la cultura sciamanica ed il design: analisi del 

fenomeno brasiliano. 2010. 188 f. Tese (Dottorato di Ricerca in Disegno Industriale e 
Comunicazione Multimediale) – INDACO, Politecnico di Milano, Milano (Itália), 2010-
b. 

BAKER, S. J. Stabilitas or mobilitas? The Institute for Sacred Architecture, v. 26, 

2014. Disponível em: 

http://www.unigran.br/ciencias_exatas/conteudo/ed3/artigos/02.pdf
http://xvienanpur.com.br/anais/?wpfb_dl=618
http://projedata.grupoprojetar.ufrn.br/dspace/bitstream/123456789/1532/1/%23454.pdf
http://projedata.grupoprojetar.ufrn.br/dspace/bitstream/123456789/1532/1/%23454.pdf
http://www.nomads.usp.br/virus/virus05/?sec=4&item=1&lang=pt
http://www.aulete.com.br/


 

144 

 

 

<http://www.sacredarchitecture.org/articles/stabilitas_or_mobilitas>. Acesso em: 14 
maio 2016. 

BARDA, M. Espaço (meta) vernacular na cidade contemporânea. São Paulo: 
Perspectiva, 2009. 

BARDI, L. B. Na Europa, a casa do homem ruiu. In: RUBINO, S.; GRINOVER, M. 
(Org.). Lina por escrito. São Paulo: Cosac Naify, 2009 (Publicado originalmente em 
Rio, Rio de Janeiro, n. 92, p. 53-56 e 95, fev.1947). 

BAUMAN, Z. Confiança e medo na cidade. Rio de Janeiro: Zahar, 2009. 

BELLORIO, G. B. Adensamento e verticalização em Goiânia nos planos diretores 
(1968-2007). 2013. 179 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e 

Planejamento Territorial) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Pontifícia 
Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2013. Disponível em: 
<http://tede.biblioteca.ucg.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1418>. Acesso em: 
30 maio 2104. 

BRANDÃO, L. de L. B. A casa subjetiva: matérias, afetos e espaços domésticos. 
São Paulo: Perspectiva, 2008. 

BRANZI, A.  Modernità debole e difusa: il mondo del progetto all’ìnizio del XXI secolo. 
Milano: Skira, 2006. 

CARLOS, Ana Fani. A. O espaço urbano: novos escritos sobre a cidade. São Paulo: 
Contexto, 2004. 

CARDOSO, R. Design para um mundo complexo. São Paulo: Cosac Naify, 2012. 

CERTEAU, M. de. A invenção do cotidiano: artes de fazer. Petrópolis: Vozes, 1998. 

CISNEIROS, L. Qual o problema da verticalização? Direitos Urbanos | Recife, 2014. 
Disponível em: <https://direitosurbanos.wordpress.com/2014/03/23/qual-o-problema-
da-verticalizacao>. Acesso em: 10 fev. 2015. 

CORRÊA, J. de A. Em torno da dinâmica espaço-tempo. In: LEITÃO, L.; AMORIM, L. 
(Org.). A casa nossa de cada dia. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2007. p. 23-45. 

COSTA, G. M. Planejamento urbano: conceitos, princípios e perspectivas. In: 5º 
Congresso Brasileiro de Geógrafos. Anais... São Paulo: Associação de Geógrafos do 
Brasil. Disponível em: 
<http://www.sbsociologia.com.br/portal/index.php?option=com_docman&task=doc_d
ownload&gid=416&Itemid=170>. Acesso em: 21 dez. 2015. 

DA MATTA, R. A casa & a rua. Rio de Janeiro: Rocco. 1997. 

DE JEAN, J. O século do conforto: quando os parisienses descobriram o casual e 

criaram o moderno. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012. 

http://www.sacredarchitecture.org/articles/stabilitas_or_mobilitas
http://tede.biblioteca.ucg.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1418
https://direitosurbanos.wordpress.com/2014/03/23/qual-o-problema-da-verticalizacao/
https://direitosurbanos.wordpress.com/2014/03/23/qual-o-problema-da-verticalizacao/
http://www.sbsociologia.com.br/portal/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=416&Itemid=170
http://www.sbsociologia.com.br/portal/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=416&Itemid=170


 

145 

 

 

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Felix. O que é a filosofia? Rio de Janeiro: Editora 
34,1992. 

DERRIDA, J. Khôra. Tradução de N. A. Bonati. Campinas: Papirus. 1995. 

______. Uma arquitetura onde o desejo pode morar. Entrevista de Eva Meyer a 
Jacques Derrida In: NESBITT, K. (Org.). Uma nova agenda para a arquitetura: 
antologia teórica. São Paulo: Cosac Naify, 2013. p. 165-171. 

EIGUER, A. A apropriação do espaço da casa. Revista Interações – estudos e 
pesquisas em psicologia, São Paulo, v. 5, n. 10, p. 11-24, julho/dez. 2000. 

ELIADE, M. O sagrado e o profano: a essência das religiões. São Paulo: Martins 
Fontes, 1992. 

_________. Tratado de história das religiões. São Paulo: Martins Fontes, 1993. 

FAULHABER, P. A fronteira na antropologia social: as diferentes faces de um 
problema. BIB, São Paulo, n. 51, p. 105-125, 2001. 

FELIPPE, M. L. Casa: uma poética da terceira pele. Psicologia & Sociedade, v. 22, 

n. 2, p. 299-308, 2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/psoc/v22n2/10.pdf>. 
Acesso em; 24 maio 2014. 

FERRARA, L. D’. Do mundo como imagem à imagem do mundo. In: SANTOS, M.; 
SOUZA, M. A. A.; SILVEIRA, M. L. (Org.). Território: globalização e fragmentação. 

São Paulo: Hucitec / ANP, 1998. 

FERREIRA, A. B. de H. Dicionário Eletrônico Aurélio Século XXI. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira / Lexikon Informática, 1999. Versão 3.0. 1 CD-ROM. 

FERREIRA JR., L. de C. B. Reflexos do processo de ocupação, apropriação e uso 
do espaço intraurbano em Goiânia: um caso do Setor Bueno. 2007. Dissertação 
(Mestrado em Desenvolvimento Sustentável). UNB, Brasília, 2007. 

FERREIRA, L. F. Acepções recentes do conceito de lugar e sua importância para o 
mundo contemporâneo. Revista Território, Rio de Janeiro, ano V, n. 9, p. 65-83, jul. 

/dez. 2000. 

GEHL, J. Cidades para pessoas. São Paulo: Perspectiva, 2013. 

GOHN, M. da G. O futuro das cidades. Revista Eletrônica do Laboratório 
Interdisciplinar de Tecnologias Educacionais da Unicamp. Jul. 1999. Disponível em: 
<http://www.lite.fae.unicamp.br/revista/gohn.html>. Acesso em: 15 out. 2014. 

GREGOTTI, V. Território e arquitetura. In: NESBITT, K. (Org.). Uma nova agenda 
para a arquitetura: antologia teórica. São Paulo: Cosac Naify, 2013. p. 371-376. 

GRIFFERO, T. Atmospheres: aesthetics of emotional spaces. Rome: Ashgate, 2014. 

GUATTARI, Felix. Caosmose: um novo paradigma estético. São Paulo: Editora 34, 
1992. 

http://www.scielo.br/pdf/psoc/v22n2/10.pdf
http://www.lite.fae.unicamp.br/revista/gohn.html


 

146 

 

 

____________; ROLNIK, S. Micropolítica: cartografias do desejo. Petrópolis: Vozes, 
1996. 

HAESBAERT, R. Territórios alternativos. São Paulo: Contexto, 2002. 

HAESBAERT, R.; BRUCE, G. A desterritorialização na obra de Deleuze e Guattari. 

Niterói-RJ: GEOgraphia, 2002. 

_______________. O mito da desterritorialização: do “fim dos territórios” à 

multiterritorialidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004. 

_______________. Da desterritorialização à multiterritorialidade. In: Encontro de 
Geógrafos da América Latina, 2005, São Paulo. Anais do X Encontro de Geógrafos 
da América Latina, USP, Departamento de Geografia, 20-26 de março de 2005. 

Disponível em: <http://planificacion.geoamerica.org/textos/haesbaert_multi.pdf>. 
Acesso em: 02 jun. 2015. 

HASSENPFLUG, Dieter. Sobre centralidade urbana. Arquitextos, São Paulo, ano 08, 
n. 085.00, Vitruvius, jun. 2007. Disponível em: 
<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/08.085/235>. Acesso em 
março 2016. 

HEIDEGGER, M. Identidade e diferença. In: Coleção Os pensadores. Tradução de 
E. Stein. São Paulo: Abril Cultural, 1999. 

______________. Ensaios e conferências. Tradução de E. C. Leão, G. Fogel e M. 
S. C. Schuback. 8. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. 

LEFEBVRE, Henri. A revolução urbana. Tradução: Sergio Martins. Belo Horizonte: 
Editora UFMG,1999. 

______________. O direito à cidade. São Paulo: Centauro, 2001. 

LIMA, Felipe de A. Abreu e. Mito e realidade na arquitetura. In: VEREDAS FAVIP – 
Revista Eletrônica de Ciências –v. 4, n. 1 – jan. a jun. 2011. Disponível em: 
<http://veredas.favip.edu.br/ojs/index.php/veredas1/article/view/78/189>. Acesso em: 
14 maio 2016. 

LYNCH, K. A imagem da cidade. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 

MAGNANI, J. Guilherme Cantor. De perto e de dentro: notas para uma etnografia 
urbana. São Paulo: Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol.17 no.49, junho 2002. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
69092002000200002>. Acesso em junho 2016. 

_________________________Antropologia urbana: desafios e perspectivas. São 
Paulo: Rev. antropol. Online, v. 59 n. 3: 174-203, USP, 2016. Disponível em:< 
www.revistas.usp.br/ra/article/download/124814/121506 >. Acesso em: setembro 
2016. 

http://planificacion.geoamerica.org/textos/haesbaert_multi.pdf
http://veredas.favip.edu.br/ojs/index.php/veredas1/article/view/78/189


 

147 

 

 

MAHFUZ, E. ISO 9000: o novo fetiche dos arquitetos. Arquitextos, São Paulo, ano 
03, n. 034.06, Vitruvius, mar./ 2003. Disponível em: 
<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/03.034/703>. Acesso em: 14 
fev. 2016. 

MAHLER, C. R.; OLIVEIRA e SILVA, C. A. de. Conceitos estilos e formas 
arquitetônicas. In: LIMA FILHO, M.; MACHADO, L. A. (Org.). Formas e tempos da 
cidade. Goiânia: Cânone Editorial / Editora UCG, 2007. 

MALPAS, J. E. Place and experience: a philosophical topography. Cambridge 

University Press, 1999. 

MELLO, M. M. de. Goiânia: cidade de pedras e de palavras. Goiânia: Ed. da UFG, 

2006. 

MIGUEL, J. M. C. Casa e lar: a essência da arquitetura. Arquitextos, São Paulo, 

ano 03, n. 143.00, Vitruvius, outubro, 2002. Disponível em: 
<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/03.029/746>. Acesso em: 05 
de ago. 2014. 

MOLES, Ab. As ciências do impreciso. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1995. 

MONTANER, J. M. A modernidade superada. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 
2012. 

MORIN, E. Introdução ao pensamento complexo. Porto Alegre: Sulina, 2011. 

MOTA, J. C. A atuação urbanística de Luís Saia: análise do Plano Diretor de 

Goiânia (1959-1963). 2002. Disponível em: 
<http://unuhospedagem.com.br/revista/rbeur/index.php/shcu/article/view/897>. 
Acesso em: 17 jan. 2015. 

MOURA, A. A. Arquitetura residencial em Goiânia (1935-1940): a modernidade 

revelada. 2011. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Brasília, Brasília. 

MOURA, C. P. Visionários da cidade: considerações sobre o ideal de modernidade 
em diferentes tempos de produção do espaço urbano goianiense. REVISTA 
PLURAIS, Anápolis, UEG, v. 1, n. 2, 2005. 

MUXÍ MARTÍNEZ, Z. Revisar y repensar el habitar contemporáneo. Revista 
Iberoamericana de Urbanismo, v. 1, n. 3, p. 4-9, março/ 2010. Disponível em: 
<http://upcommons.upc.edu/handle/2099/12263>. Acesso em: 08 jul. 2014. 

MUMFORD, L. A cidade na história: suas origens, transformações e perspectivas. 
São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

NESBITT, K. (Org.). Uma nova agenda para a arquitetura: antologia teórica. São 
Paulo: Cosac Naify, 2013. 

http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/03.034/703
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/03.029/746
http://unuhospedagem.com.br/revista/rbeur/index.php/shcu/article/view/897
http://upcommons.upc.edu/handle/2099/12263


 

148 

 

 

NORBERG-SCHULZ, C. O fenômeno do lugar. In: NESBITT, K. (Org.). Uma nova 
agenda para a arquitetura: antologia teórica. São Paulo: Cosac Naify, 2013. p. 444-

460.  

___________________. Genius Loci: towards a phenomenology of Architecture. 

New York: Rizzoli, 1976. 

OLIVEIRA, A. M. V. de. Fazendas goianas: a casa como universo de fronteira. 

Goiânia: Editora da UFG, 2010. 

__________________; PEIXOTO, E. R. Estudo de bairros: entre a arquitetura e a 
história. Revista Mosaico, Goiânia, v. 2, n. 1, p. 59-67, jan./jun. 2009. 

OLIVEIRA, A. A casa compreensiva: um percurso sobre a concepção arquitectónica 

das tipologias de habitação. Casal de Cambra: Caleidoscópio, 2015. 

OLIVEIRA, M. A. de. Parque Flamboyant: transformação da paisagem urbana em 

Goiânia/Goiás. 2011. 111 f. Dissertação (Mestrado em Ecologia e Produção 
Sustentável) – Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia/GO, 2011. 

PACCOLA, M. K. Leitura e diferenciação do mito. São Paulo: Summus, 1994. 

PALLASMAA, J. Os olhos da pele: a arquitetura e os sentidos. Porto Alegre: Ed. 

Bookman, 2011. 

_____________. A imagem corporificada: imaginação e imaginário na arquitetura. 

Porto Alegre: Bookman, 2013-a. 

_____________. A geometria do sentimento: um olhar sobre a fenomenologia da 
arquitetura. In: NESBITT, K. (Org.). Uma nova agenda para a arquitetura: antologia 
teórica. São Paulo: Cosac Naify, 2013-b. p. 482-489. 

PANERAI, P. Análise urbana. Brasília: Ed. Universidade de Brasília, 2014. 

PESAVENTO, Sandra. Espaço, território e lugar: a casa, de um Brasil ao outro – 
diálogos de Gilberto Freyre com Érico Veríssimo. In: IX SEMINÁRIO DE HISTÓRIA 
DA CIDADE E DO URBANISMO. São Paulo, v. 9, n. 3, 2006. Disponível em: 

<http://www.anpur.org.br/revista/rbeur/index.php/shcu/article/view/1165/1140>. 
Acesso em: 23 jul. 2014. 

______________. História, memória e centralidade urbana. Nuevo Mundo Mundos 
Nuevos [Online], Debates, 05 jan. 2007, Disponível em: 

http://nuevomundo.revues.org/3212. Acesso em: 11 jul. 2014. 

______________. Muito além do espaço: por uma história do cultural urbano. Rio de 
Janeiro: Estudos históricos, v. 8, n. 16, p.279-290,1995. 

PROST, A. Fronteiras e espaços privados. In: PROST, A.; VICENT, G. (Org.). História 
da vida privada: da Primeira Guerra a nossos dias. 5. vol. Tradução de D. Bottmann 
e D. de Bruchard (posfácio). São Paulo: Companhia de Bolso, 2009. 

http://www.anpur.org.br/revista/rbeur/index.php/shcu/article/view/1165/1140
http://nuevomundo.revues.org/3212


 

149 

 

 

PULS, M. Arquitetura e filosofia. São Paulo: Anna Blume, 2006. 

RAPOPORT, A. House, form and culture. Wisconsin: Prentice-Hall, 1969. 

_____________. Using culture in housing design. H&S, v. 25, n. 1-2, 1998. Disponível 
em: <http://www.housingeducators.org/Journals/H%26S_Vol_25_No_1-
2_Using_Culture_in_Housing_Design.pdf>. Acesso em: 14 jun. 2016. 

RAMIRES, J. C. de L. A cultura do consumo e a produção simbólica dos espaços 
verticalizados nas cidades brasileiras. Boletim Goiano de Geografia. v. 17, n. 2, 
1997. 

RELPH, E. Place and placelessness. London: Pion, 1980. 

RIBEIRO, C. V. A dimensão simbólica da arquitetura: considerações a respeito do 
habitante, do lugar geográfico e do espaço habitado. Caderno de Arquitetura e 
Urbanismo, v. 8, n. 9, p. 195-214, 2001. 

RIBEIRO, M. E. J. Infraestrutura verde, uma estratégia de conexão entre pessoas 
e lugares: por um planejamento urbano ecológico para Goiânia. 2010. 374 f. Tese 

(Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

ROLNIK, R. Verticalização: para além do debate do sim e do não. 2014. Disponível 
em: <https://raquelrolnik.wordpress.com/2014/03/27/verticalizacao-para-alem-do-
debate-do-sim-ou-nao/>. Acesso em: 14 ago. 2014. 

RYBCZYNSKI, W. Casa: pequena história de uma ideia. Tradução de B. Von Staa. 

Rio de Janeiro: Record, 1996. 

RYKWERT, J. A casa de Adão no paraíso: a ideia da cabana primitiva na história da 

arquitetura. São Paulo: Perspectiva, 2009. 

SÁ, C. Observações sobre a habitação em três grupos indígenas brasileiros. In: 
NOVAES, S. C. (Org.). Habitações indígenas. São Paulo: Nobel, 1983. 

SENNET, R. O declínio do homem público: as tiranias da intimidade. Tradução de 

L. A. Watanabe. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. 

SILVA, N. A indefinição dos contornos das coisas ou a relação dedans-dehors em 
L’ceil et l’espirit de Merleau-Ponty. In: ANGHEL, G.; PELLEJERO, E. (Org.). <<Fora>> 
da filosofia: da fenomenologia à desconstrução. v. II. Lisboa: FCT, 2010. Disponível 

em: <http://docslide.com.br/documents/eduardo-pellejero-golgona-anghel-fora-da-
filosofia-ii-da-fenomenologia.html>. Acesso em 12 abr. 2016. 

SOMEKH, N. Trinta anos de urbanismo em São Paulo: teoria e ação. Arquitextos, 
São Paulo, ano 12, n. 143.00, Vitruvius, abr./ 2012. Disponível em: 
<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/12.143/4324>. Acesso em: 15 
jun. 2014. 

http://www.housingeducators.org/Journals/H%26S_Vol_25_No_1-2_Using_Culture_in_Housing_Design.pdf
http://www.housingeducators.org/Journals/H%26S_Vol_25_No_1-2_Using_Culture_in_Housing_Design.pdf
https://raquelrolnik.wordpress.com/2014/03/27/verticalizacao-para-alem-do-debate-do-sim-ou-nao/
https://raquelrolnik.wordpress.com/2014/03/27/verticalizacao-para-alem-do-debate-do-sim-ou-nao/
http://docslide.com.br/documents/eduardo-pellejero-golgona-anghel-fora-da-filosofia-ii-da-fenomenologia.html
http://docslide.com.br/documents/eduardo-pellejero-golgona-anghel-fora-da-filosofia-ii-da-fenomenologia.html
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/12.143/4324


 

150 

 

 

SOUZA, Maria Adélia. A identidade da metrópole: a verticalização em São Paulo. 
São Paulo: HUCITEC/ EDUSP, 1994. 

THOMPSON, J. B. Fronteiras cambiantes da vida pública e privada. Matrizes, São 
Paulo, ano 4, n. 1, p. 11-36, jul./dez. 2010. Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/matrizes/article/viewFile/38273/41082>. Acesso em: 15 
fev. 2014. 

TRAMONTANO, M. Apartamentos, arquitetura e mercado: estado das coisas. In: 
Oficina verticalização das cidades brasileiras. São Paulo: 2006. Disponível em: 

<http://www.nomads.usp.br/documentos/livraria/A06-arq_aptos_mercado.pdf.> 
Acesso em: 15 ago. 2014. 

TSCHUMI, B. Concepto, contexto, contenido. Arquine, Revista Internacional de 
Arquitectura y Diseño. v. 34, 2005. Disponível em: 

<http://nova.fau.ufrj.br/material_didatico/FAW240-Txt2.pdf>. Acesso em: 19 maio 
2014. 

___________ Arquitetura e limites I, II e III. In: NESBITT, K. (Org.). Uma nova agenda 
para a arquitetura: antologia teórica. São Paulo: Cosac Naify, 2013. p. 172-187. 

TUAN, Yi-Fu. Espaço e lugar: a perspectiva da experiência. Tradução de L. de 
Oliveira. São Paulo: Difel, 1983. 

UHLMANN, G. W. Teoria geral dos sistemas: do atomismo ao sistemismo. São 
Paulo: Instituto Siegen, 2012. Disponível em: 
<http://www.institutosiegen.com.br/documentos/guhl.1344895192484.pdf>. Acesso 
em fevereiro de 2016. 

VAZ, M. D. A. C.; ZÁRATE, M. H. V. e. A experiência moderna no cerrado goiano. 
Arquitextos, São Paulo, ano 06, n. 067.05, Vitruvius, dez./ 2005. Disponível em: 

http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/06.067/399. Acesso em: 14 jun. 
2015. 

VILLA, S. B. Mercado imobiliário e edifícios de apartamentos: produção do espaço 
habitável no século XX. Arquitextos, São Paulo, ano 07, n. 78, Vitruvius, nov./ 2006. 

Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/07.078/297>. 
Acesso em: 02 ago. 2015 

VOLOCHKO, D. A produção dos novos espaços residenciais na Metrópole de São 
Paulo: o caso do Panamby. In: X Encontro de Geógrafos da América Latina, 2005, 
São Paulo. Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina, São Paulo, 
2005. p.16422-16435. 

WEIMER, G. Arquitetura popular brasileira. São Paulo: Martins Fontes, 2012. 

 

LEGISLAÇÃO  

 

http://www.revistas.usp.br/matrizes/article/viewFile/38273/41082
http://www.nomads.usp.br/documentos/livraria/A06-arq_aptos_mercado.pdf
http://nova.fau.ufrj.br/material_didatico/FAW240-Txt2.pdf
http://www.institutosiegen.com.br/documentos/guhl.1344895192484.pdf
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/06.067/399
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/07.078/297


 

151 

 

 

GOIÂNIA. Lei Complementar n. 31, de 29 de dezembro de 1994. Dispõe sobre o uso 
e a ocupação do solo nas zonas urbanas e de expansão urbana do Município de 
Goiânia e estabelece outras providências urbanísticas. Goiânia, GO, 29 dez. 1994. 
Disponível em: 
<https://Attilio.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/1994/lc_199412
29_000000031.html>. Acesso em: 07 jan. 2016. 

GOIÂNIA. Lei n. 171 (Plano Diretor de Goiânia), de 29 de maio de 2007. Diário Oficial 
[do] Município de Goiânia, Goiânia, GO, n. 4.147, 26 jun. 2007. 

ESTATUTO DA CIDADE. Lei n. 10.257, de 10 de julho de 2001. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10257.htm>. Acesso em: 07 
jan. 2016. 

LEI USO DO SOLO 1975. Disponível em: 

<https://leismunicipais.com.br/a/go/g/goiania/lei-ordinaria/1975/502/5019/lei-
ordinaria-n-5019-1975-altera-dispositivo-da-lei-n-4523-de-31-de-dezembro-de-1971-
que-aprova-o-plano-de-desenvolvimento-integrado-de-goiania>. Acesso em: 07 jan. 
2016. 

Lei 031/94. Disponível em: 
<https://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/1994/lc_199412
29_000000031.html>. Acesso em: 07 jan. 2016. 

 

PERIÓDICOS 

 

ALMEIDA, B. de. De repente a cidade explodiu. Folha De Goiás, Goiânia, 23 ago. 
1981. 

ALVES, L. Setor Bueno: o colapso vertical. Jornal Opção, Goiânia, 6 a 12 mar. 1994. 
p. 20. 

ASSIS, D. Comércio muda cara de bairros. O Popular, Goiânia, 14 mar. 2004. 
Urbanismo, p. 03. 

 

BORGES, C. Prédios levam à falta de privacidade. O Popular, Goiânia, 02 maio 2011. 

p. 03. 

BORGES, R. Meu pedaço de chão. O Popular, Goiânia, 24 ago. 2014. Magazine, p. 

01. 

CARLA, C. A metrópole do ano 2000. Diário Da Manhã, Goiânia, 25 dez. 1988. p. 3B. 

FERREIRA, S. 5 bairros lideram venda de imóveis. O Popular, Goiânia, 25 nov. 2008. 
Economia, p. 13. 

https://attilio.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/1994/lc_19941229_000000031.html
https://attilio.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/1994/lc_19941229_000000031.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10257.htm
https://leismunicipais.com.br/a/go/g/goiania/lei-ordinaria/1975/502/5019/lei-ordinaria-n-5019-1975-altera-dispositivo-da-lei-n-4523-de-31-de-dezembro-de-1971-que-aprova-o-plano-de-desenvolvimento-integrado-de-goiania
https://leismunicipais.com.br/a/go/g/goiania/lei-ordinaria/1975/502/5019/lei-ordinaria-n-5019-1975-altera-dispositivo-da-lei-n-4523-de-31-de-dezembro-de-1971-que-aprova-o-plano-de-desenvolvimento-integrado-de-goiania
https://leismunicipais.com.br/a/go/g/goiania/lei-ordinaria/1975/502/5019/lei-ordinaria-n-5019-1975-altera-dispositivo-da-lei-n-4523-de-31-de-dezembro-de-1971-que-aprova-o-plano-de-desenvolvimento-integrado-de-goiania
https://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/1994/lc_19941229_000000031.html
https://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/1994/lc_19941229_000000031.html


 

152 

 

 

JUNIOR, D. A explosão do contraste. O Popular, Goiânia, 17 out. 1993. p. 3B. 

LONGO, M. Um olhar sobre a cidade. O Popular, Goiânia, 17 set. 2015. Urbanismo. 

MONTEIRO, L. Mercado volta a investir em bairros mais centralizados. O Popular, 
Goiânia, 20 abr. 2014. Economia. Urbanismo, p. 13. 

MONTEIRO, L. Tendência de prédios cada vez mais altos. O Popular, Goiânia, 20 
abr. 2014. Urbanismo, p. 13. 

RODRIGUES, W. A nova Goiânia verticalizada. O Hoje, Goiânia, 17 set. 2012. Tema 
do dia. 

SANTANA, M. Setor oeste tem o metro quadrado mais caro. O Popular, Goiânia, 20 
nov. 2008. Economia, p. 15. 

SOUZA, I. Expansão urbana, loteamento e a especulação imobiliária. Jornal de 
Brasília, Brasília, 24 out.1974. p. 05. 

SOUZA, I. Expansão urbana serve à especulação. Jornal de Brasília, Brasília, 19 
dez. 1999. 

 

ARQUIVOS SEPLANH – ACERVO AEROFOTOGRAMÉTRICO DO CENTRO DE 
DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOTECA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO 

 

A cidade e os problemas dos anos 80. O Popular, Goiânia, 24 out. 1982. Caderno 

Especial. 

A especulação continua planejando Goiânia. Top News, Goiânia, 17 a 23 nov. 1998. 

Cidades, Planejamento, p. 03. 

Antes de ser aprovada, lei do uso do solo já cria controvérsias. Jornal 05 De Março, 

Goiânia, 26 maio 1980. 

 

Áreas verdes sofreram redução de até 70% num período de 12 anos. Diário da 
Manhã, Goiânia, 16 ago.1987. 

Muito trabalho a fazer pela qualidade de vida na capital: Goiânia cresce, mas não 
melhora. Jornal Opção, Goiânia, 20 out. 2015. 

Os vários centros de Goiânia. O Popular, Goiânia, 22 fev. 2015. 

Rumo ao alto Goiânia. Folha De Goiás, Goiânia, 23 fev. 1965. 

 



 

153 

 

 

 

 

SITES 

 

Goiânia Antiga. Página de entretenimento, curiosidade e resgate da memória 
fotográfica da paisagem urbana da cidade de Goiânia. Disponível 
em:<https://www.facebook.com/Goi%C3%A2nia-Antiga-341979389305855/>. 
Acesso em: 22 jul.  2015. 

GOOGLE STREET VIEW. Rua 20 – Setor Central, 2015. Disponível em: 
<https://www.google.com/maps/@-16.6775593,-
49.2524752,3a,75y,6.25h,92.87t/data=!3m6!1e1!3m4!1sc_Hzzt4KL0Swxp_Y0IssAg!
2e0!7i13312!8i6656>. Acesso em: 22 jan. 2016. 

SITE de fotos de Ricardo Beliel. Disponível em: <http://povosindigenas.com/ricardo-
beliel/>. Acesso em: 14 jun. 2016. 

 

OUTRAS FONTES  

 

IBGE. Síntese de Indicadores Sociais 2009. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresmini
mos/sinteseindicsociais2009/>. Acesso em: 10 maio 2014. 

DEPAMI CRECI-GO. Gráfico de valorização dos terrenos em setores de Goiânia. 
Disponível em: <http://www.crecigo.gov.br/images/anexo/goiania.jan2015.pdf>. 
Acesso em: 14 set. 2015. 

SEPLANH – Acervo aerofotogramétrico do Centro de Documentação e Biblioteca da 

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação. 

NDD – Núcleo de documentação e divulgação – PUC Goiás. 

 

 

ENTREVISTAS 

 

MORADORA I, Habitante. Entrevista I – Grupo 2. Setor Bela Vista [set. 2015]. 
Entrevistadora: Márcia G. Tavares. Goiânia, 2015. 1 arquivo. mp3 (26 min.). A 
transcrição da entrevista encontra-se no Apêndice D desta dissertação. 

https://www.facebook.com/Goi%C3%A2nia-Antiga-341979389305855/
https://www.google.com/maps/@-16.6775593,-49.2524752,3a,75y,6.25h,92.87t/data=!3m6!1e1!3m4!1sc_Hzzt4KL0Swxp_Y0IssAg!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@-16.6775593,-49.2524752,3a,75y,6.25h,92.87t/data=!3m6!1e1!3m4!1sc_Hzzt4KL0Swxp_Y0IssAg!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@-16.6775593,-49.2524752,3a,75y,6.25h,92.87t/data=!3m6!1e1!3m4!1sc_Hzzt4KL0Swxp_Y0IssAg!2e0!7i13312!8i6656
http://povosindigenas.com/ricardo-beliel/
http://povosindigenas.com/ricardo-beliel/
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindicsociais2009/
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindicsociais2009/
http://www.crecigo.gov.br/images/anexo/goiania.jan2015.pdf


 

154 

 

 

MORADOR I, Habitante. Entrevista I – Grupo 2. Setor Bela Vista [set. 2015]. 
Entrevistadora: Márcia G. Tavares. Goiânia, 2015. 1 arquivo. mp3 (26 min.). A 
transcrição da entrevista encontra-se no Apêndice D desta dissertação. 

MORADOR II, Habitante. Entrevista II – Grupo 2. Setor Bueno [nov. 2015]. 

Entrevistadora: Márcia G. Tavares. Goiânia, 2015. 1 arquivo. mp3 (51 min.). A 
transcrição da entrevista encontra-se no Apêndice E desta dissertação. 

MORADORA II, Habitante. Entrevista II – Grupo 2. Setor Bueno [nov. 2015]. 
Entrevistadora: Márcia G. Tavares. Goiânia, 2015. 1 arquivo. mp3 (51 min.). A 
transcrição da entrevista encontra-se no Apêndice E desta dissertação. 

MORADORA III, Habitante. Entrevista III – Grupo 1. Setor Oeste [mar. 2016]. 

Entrevistadora: Márcia G. Tavares. Goiânia, 2016. 1 arquivo. mp3 (21 min.). A 
transcrição da entrevista encontra-se no Apêndice F desta dissertação. 

MORADORA IV, Habitante. Entrevista IV – Grupo1. Setor Bueno [abr. 2016]. 
Entrevistadora: Márcia G. Tavares. Goiânia, 2016. 1 arquivo. mp3 (16 min.). A 
transcrição da entrevista encontra-se no Apêndice G desta dissertação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

155 

 

 

APÊNDICES 

 

APÊNDICE A: Gráfico com crescimento populacional de Goiânia no período de 

1940 a 2010 (data do último censo realizado até o momento). 

 

 

Fonte: Gráfico elaborado à partir dos dados censitários do IBGE67 

 

 

 

 

 

 

                                                

67Dados disponíveis no site do IBGE:  

http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=6&uf=00. 

http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=6&uf=00
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APÊNDICE B: Formulário-base para entrevista não estruturada – Grupo I 
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APÊNDICE C: Formulário-base para entrevista não estruturada – Grupo II 
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APÊNDICE D – ENTREVISTA: 

 

Data da entrevista: 01 set. 2015 (Lucia Maia e Zé Carlos) 

Transcrição de entrevista 

PESQUISA SEMI-ESTRUTURADA 

Entrevistados: 

 

MORADORA I, Habitante. Entrevista I – Grupo 2. Setor Bela Vista [set. 2015]. 

Entrevistadora: Márcia G. Tavares. Goiânia, 2015. 1 arquivo. mp3 (26 min). 

MORADOR I, Habitante. Entrevista I – Grupo 2. Setor Bela Vista [set. 2015]. 

Entrevistadora: Márcia G. Tavares. Goiânia, 2015. 1 arquivo. mp3 (26 min). 

 

Data da entrevista: 23 nov. 2015 

PESQUISA SEMI-ESTRUTURADA 

 

GRUPO 02 

Indivíduos ou grupo de indivíduos que, vivendo inicialmente em uma casa térrea, 

foram convidados a vender seu imóvel para a construção de um edifício no local. 

Recusaram a venda e “resistem” habitando em suas casas térreas localizadas em 

bairros agora verticalizados. 

ENTREVISTA n. 01 

Perfil dos entrevistados:  

Casal de meia idade, funcionários públicos, com dois filhos, apenas um deles vive na 

casa. Essa residência onde os dois moram atualmente, cuja venda se recusam 

aceitar, foi adquirida em 1986. Nessa casa criaram seus filhos e se mostram satisfeitos 

em viver nela. Eles têm recebido constantes ofertas de compra da casa. No início, 
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cogitaram vendê-la, mas, por fim, decidiram reformar a casa e ficar morando nela 

mesmo com a possibilidade de verticalização do entorno. 

Transcrição sintética da entrevista 

 Pergunta raiz Outras colocações 

1 

▪ Há quanto tempo vivem nesta casa?  

Morador I: Vivemos aqui há 19 anos 

2 

▪ Vocês a construíram? 

▪ Fizeram muitas reformas desde que passaram 

a habitar esta casa?  

▪ A casa foi feita para atendê-los 

ou a compraram pronta? 

▪ Que mudanças físicas 

significativas a casa sofreu até o 

momento. 

Morador I: Compraram pronta. 

Pesquisadora: Vocês fizeram alguma reforma? 

Moradora I: Fizemos uma até boa. 

Pesquisadora: O que vocês mudaram? 

Moradora I: Mudamos a cozinha, que não tinha, aquela tipo americana, né? 

Tiramos algumas janelas, tiramos uma porta ali mais para trás. 

Morador I: Trocamos o telhado, essa parte da frente foi toda trocada. 

Moradora I: Me apaixonei, apesar de uma casa mal dividida, não era uma casa 

conforme os moldes mesmo, mas ela é uma casa ampla. Isso me chamou atenção, 

muito ampla, os cômodos amplos, apesar que é um pouco escura. 

Pesquisadora: Mas o que te chamou atenção nela que você gostou? 

Moradora I: Tinha muito verde 

Pesquisadora: Você gosta muito de planta? 

Moradora I: Gosto muito de planta, então esse jardim foi que me chamou atenção. 

Sabe, com essa garagem, muito ar, você vê que a gente fica aqui, e eu não sinto 
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calor nessa casa, sempre está ventando. Às vezes eu tenho que fechar essa janela 

aqui porque derruba os quadros o vento que tem aqui, porque aqui é alto. Outra 

coisa, ela é do lado da sombra, então à tarde é muito gostoso de ficar ali na 

garagem, então tudo isso me chamou a atenção. 

3 

 Quando vocês mudaram para cá, como era o 

aspecto de Goiânia? Se lembra como era? Esse 

setor era mais tranquilo? 

▪ impressões visuais 

▪ emoções 

▪ interlocuções 

▪ deslocamentos 

Moradora I: Era mais tranquilo, inclusive, quando eu vim aqui à primeira vez, 

quando eu vi o anúncio do jornal, e era um anúncio bem isolado porque aqui nunca 

tinha casa para vender, que eu olhei, que eu passei aqui antes para ver o local, eu 

vi todo mundo sentado nas portas porque aqui era um bairro eminentemente de 

vizinhança, tinha casa de um lado e do outro, os meninos brincando no meio da 

rua e o pessoal com as cadeirinhas na calçada conversando quando eu mudei para 

cá. 

Pesquisadora: Isso foi que ano, mais ou menos? 

Morador I: Em 1986. 

Moradora I: Ah é, em 1986, aí era assim bom para criança brincar, tinha a fulana 

criança ainda, ela tinha 10 anos quando mudamos para cá, então era um bairro 

que eu falei: “é isso que eu quero”! Era um bairro central, mas que tem aquele ar 

de bairro de interior mesmo, pessoal sentado tudo nas portas, era uma “menineira”, 

um tanto de menino na porta, ai eu falei: “nossa, fulano, é aqui mesmo que eu 

quero”. 

Pesquisadora: E vocês conheciam seus vizinhos? 

Moradora I: Não muito. 

Pesquisadora: Vocês eram amigos depois de um tempo? 

Moradora I: Não, nunca tivemos muita amizade até hoje. 

Pesquisadora: E por que vocês acham isso? As pessoas são mais fechadas? 
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Moradora I: Fechadas, acho que as pessoas são fechadas. 

Morador I: Existe um muito bom relacionamento com os vizinhos, mas não tem 

intimidade e nem muita liberdade. 

Moradora I: Nunca entrei em nenhuma casa de um vizinho aqui, entrei só naquele 

ali, pois teve uma reunião para essa coisa do prédio. 

Morador I: Para vender, nós nos reunimos na casa dele, muito simpático tudo, mas 

não ficamos íntimos. 

Pesquisadora: E lá tinha muita gente que não se conhecia? 

Moradora I: Não, as pessoas que foram eram vizinhos antigos, que foram os que 

sobraram, a gente via que aqui do lado, e do outro eles eram muito amigos, muito 

conhecidos, tanto é que essa vizinha, antes dela mudar, que eu converso muito 

com a filha dela, ela até foi casada com o filho do vizinho que conheceu aqui, 

parece que é um bairro que começou todo mundo junto. Aquele bairro que era mais 

“fraco” (comentário da Pesquisadora: “mais afastado”). Eu noto que tem uns que 

são muito amigos, parece que a gente era meio estranho, pois mudamos depois, 

mas tem pessoas que são muito amigas, trata pelo apelido. 

Pesquisadora: Como é que começou a mudança no bairro? A gente sabe que essa 

mudança do bairro vem acontecendo junto com a cidade, mas como que aconteceu 

aqui na sua rua, veio um prédio depois foi mudando para comércio ou foi tudo de 

uma vez? 

Moradora I: Não foi mais ou menos de uma vez, porque, na verdade, quando nós 

mudamos para cá, era proibido, como fala, o gabarito, não tinha gabarito, aí o 

prefeito liberou e foi divulgado até na impressa que tava liberando o gabarito para 

vários lugares da cidade, e aqui foi um dos lugares. Foi quando eu fiquei muito 

chateada porque nunca tive a intenção de comprar minha casa para vender, era 

minha casa, tipo assim, para minha casa até morrer, nunca fui muito de mudar. Nós 

temos quase 30 anos de casados e mudamos duas vezes. Tem casal que gosta 

de mudar; gente, não, né? Foi quando veio a história do prédio em frente, nós nem 

estávamos sabendo e, quando ficamos sabendo, já estavam derrubando as casas, 

quando fiquei sabendo que ia construir esse prédio aí em frente. 
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Pesquisadora: Não perguntaram [...]. 

Moradora I: Nada, não ficamos sabendo.   

O processo de verticalização do entorno 

1  Pesquisadora: E como vocês receberam a 

primeira vez a proposta da venda? Não o que 

eles falaram, mas o que vocês sentiram? Vocês 

ficaram muito tentados a trocar? Vocês pensaram 

no assunto ou nem pensaram? 

 

Morador I: A princípio, nós pensamos no assunto, ficamos com medo de ficarmos 

sozinhos, isolado do lado de um prédio, até hoje a gente tem esse temor, mas 

agora a gente espera mesmo que venha agora a gente resolver não vender. 

Moradora I: A primeira vez nós ficamos tentados, até porque a oferta foi a melhor 

das ofertas, uma oferta muito boa, e, na época, já estamos passando por isso há 

mais de 10 anos. Esse prédio deve ter uns 10 anos? 

Morador I: Isso, uns 10 anos. 

Moradora I: Ele foi uma oferta que assim foi a primeira vez que recebemos uma 

oferta que era 10 vezes que nós pagamos aqui, que nos pagou aqui hoje se for ver 

foi barato. 

Pesquisadora: Mesmo assim, vocês avaliaram que não era a saída para vocês, não 

ia trazer a vida que vocês queriam? 

Moradora I: Não, porque aí a dor de cabeça em relação à própria negociação com 

as construtoras é muito desgastante. 

Pesquisadora: Lúcia, você me falou inclusive que eles fazem trabalho na 

vizinhança de convencimento, de sair convencendo os vizinhos. 

Moradora I: Fazem e faz, de certa forma, uma intriga, tipo assim, o fulano já aceitou, 

é meio que assim eles fazem um pregão entre os vizinhos. Se você não se 

comunicar com seus vizinhos, você fica pensando assim: “ah meu vizinho está me 

traindo, e, às vezes, nem quer vender. Dali, de 6, tem 1 ou 2 só que quer vender. 
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Pesquisadora: No caso de sua rua é assim? 

Morador I: Um dia aconteceu da gente, o vizinho primeiro de cima, tava quase 

vendendo, tava negociando, e não informou para a gente. Descobrimos por um 

deles, lá da frente, que falou para agente “estamos quase vendido aqui”, daí 

ficamos meio chateado porque ele nem comunicou para a gente e nada. 

Pesquisadora: E vocês começaram trabalhando juntos, né? 

Morador I: E as construtoras estavam trabalhando ao contrário, trabalhando dele 

para frente, geralmente eles trabalham da esquina para cá, porque nós somos o 

centro, né? Esse estava fazendo, e nós nem ficamos sabendo. Aí foi a única vez 

que ficamos meio chateado. Eles fizeram propostas mirabolantes que [...] (a esposa 

interrompeu a fala) 

Moradora I: Tem aqui as construtoras, elas fazem as propostas diferenciadas, 

mesmo tamanho do lote, porque elas vão valorizar só o lote. Eles fazem propostas 

diferenciadas, porque já pegamos propostas, e eles mentem que estão fazendo a 

mesma proposta, e, você quando começa a conversar mais a fundo e tal, você 

descobre que as propostas são diferenciadas, não é a mesma coisa. 

2 

 Por que optaram por permanecer na casa 

mesmo sabendo que a vizinhança poderia ser 

composta de edifícios de apartamento? 

  

3 

 Pesquisadora: Quando a rua começou a 

mudar com prédio, comércio, o quê que mudou 

na rua que vocês sentem? Quando chegou esse 

prédio, por exemplo, o quê que mudou 

visualmente ou de relação com a rua, o que que 

incomodou? 

▪ impressões visuais 

▪ emoções 

▪ vizinhança 

 Moradora I: Ficou uma rua mais fria, né? Distante, o pessoal mais resguardado, 

porque como é um flat, são pessoas mais diferenciadas. Direto então você sente 

aquela sensação de desconfiança. 
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Morador I: E os vizinhos não saem mais na rua, você não vê mais vizinho na rua 

mais, acabou aquilo que tinha antigamente, não tem mais o pessoal conversando, 

nunca mais vi. 

Moradora I: O lado positivo foi que, como é um prédio, sempre tá iluminado. A gente 

acha que dá uma segurançazinha, né? Mais, por outro lado, é essa sensação de 

que você não tem vizinho, porque todo dia são pessoas diferentes que estão 

desfilando na sua porta. 

4 

 Quando vocês mudaram para cá, tinha 

comércio aqui perto? Por exemplo, se vocês 

precisavam comprar um açúcar, uma farinha, 

tinha pertinho, vocês tinham que se deslocar?  

 

Moradora I: Não, tinha o supermercado Marcos, muito grande aqui perto, depois 

virou aquele supermercado Moreira, que não é aquele lá debaixo, Casa Moreira, 

era outro e depois o Extra. Aqui sempre foi bem servido de comércio. 

Pesquisadora: E hospital, farmácia, essas coisas? 

Moradora I: Tinha [...] (interrompida pelo esposo). 

Morador I: Tem e aumentou muito, não tinha tanto farmácia perto. Agora, se eu for, 

eu pego a Pague Menos; se eu voltar aqui, eu pego a Pacheco; se eu descer mais 

2 quarteirões, eu pego a Drogasil. 

Moradora I: Aqui farmácia é bem servido, farmácia e salão toda esquina tem um, 

eu falo aqui: “a mulher é feia se quiser” (risadas). 

Relações de vizinhança anterior x atual 

1 

▪ Como eram seus vizinhos? 

▪ Como são agora? Vocês os conhecem ou os 

reconhecem visualmente? 

▪ Eram amigos? Frequentavam 

sua casa e vocês as deles? 

Sabiam o nome e a história 

deles? Os via com frequência? 

▪ E agora? 
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A casa e os edifícios 

 Pesquisadora: O que vocês acham que o que 

aconteceu na rua, prédios chegando, de 

vizinhança mudando, afetou vocês aqui dentro 

da casa? A sensação que vocês têm de dentro 

da casa para a rua, vocês se sentem mais 

invadidos a privacidade, tem a questão do 

barulho? O que que isso incomoda vocês aqui 

dentro? 

▪ privacidade; 

▪ ruídos. 

 

 Moradora I: É isso que você falou, a falta de privacidade. Como o prédio é vertical, 

o que que acontece, eles ficam vendo a gente aqui dentro, então tem uma falta de 

privacidade, até como você vai se sentar, porque, lá de cima, vê tudo. 

Morador I: A gente pensou em podar essa arvore, e a prefeitura vem e quer cortar, 

a gente não quer cortar, são gigantescas, tipo, pedem para podar, até para podar 

a gente pensa, pois vamos perder privacidade porque ela protege bem. 

Moradora I: Privacidade é o primordial que a gente pede, quem mora em casa. 

Você tá invadido, você sai na porta da sua casa no seu jardim tem um ser humano 

olhando para você. 

Morador I: Sempre tem alguém, em algum lugar, olhando para você. 

Moradora I: Se você ficar procurando, eu não procuro mais porque eu procuro 

sempre abstrair das coisas, viver bem, e a gente vai ficando velha, e a vantagem 

é essa, sabe? Eu procuro focar em uma música, e, no prédio, a mesma coisa. 

Antigamente, logo no começo, ficava muito procurando. Hoje eu não procuro, tiver 

me olhando, olha, beleza. 

Morador I: Nesse prédio, no começo, tinha vários jogadores de time de futebol que 

faziam umas festas e jogaram uma pet de 2 litros no telhado, que quebrou meu 

telhado, amassou meu carro. Fui lá reclamar, e falaram que não foi de lá. Como 

você vai provar, de madrugada? A gente acordou, precisa ver a bagunça. Fez um 

buraco assim, ó, de quase um metro, veio com uma velocidade doida, lá de cima 

né. 
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Moradora I: O caco de telha raspou no carro. A gente tinha um carro preto, 

arranhou o carro, e o tanto que nós assustamos, acordamos com aquele buraco 

aqui. Escutei o barulho e não ia abrir para ir lá olhar, pois é lógico que fez um 

barulho estrondoso de madrugada. Eu falei: “não vou lá olhar”, aí ficou tudo quieto. 

Depois fomos olhar, era isso, eles tinham jogado lá de cima uma garrafa de Coca-

Cola em cima de nossa garagem. Pensa na força que esse povo jogou, pois tem a 

rua no meio. 

Pesquisadora: Vocês querem falar alguma coisa mais dessas mudanças? 

Moradora I/Morador I: Não. 

Pesquisadora: Agradecimentos finais. 

 

Goiânia, 23 de novembro de 2015. 

Pesquisadora: Márcia Guerrante Tavares  
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APÊNDICE E: 

 

Transcrição de entrevista 

PESQUISA SEMI-ESTRUTURADA II 

Entrevistados: 

 

Esposo-II, Habitante. Entrevista II. [nov. 2015]. Entrevistador: Márcia G. Tavares. 

Goiânia, 2015. 1 arquivo. mp3 (51 min.). A transcrição da entrevista encontra-se no 

Apêndice A desta dissertação. 

Esposa-II, Habitante. Entrevista II. [nov. 2015]. Entrevistador: Márcia G. Tavares. 

Goiânia, 2015. 1 arquivo. mp3 (51 min.). A transcrição da entrevista encontra-se no 

Apêndice A desta dissertação. 

Data da entrevista: 23 nov. 2015. 

GRUPO 02 

Indivíduos ou grupo de indivíduos que, vivendo inicialmente em uma casa térrea, 

foram convidados a vender seu imóvel para a construção de um edifício no local. 

Recusaram a venda e “resistem” habitando em suas casas térreas localizadas em 

bairros agora verticalizados. 

ENTREVISTA n. 02 

Perfil dos entrevistados: 

Casal de senhores aposentados, cujos filhos já casados não vivem mais na casa. A 

residência onde moram atualmente, cuja venda eles se recusam aceitar, foi construída 

especialmente para eles e sua família há 33 anos por uma arquiteta amiga. 

Nessa casa criaram seus filhos e viveram grande parte de suas vidas. Apesar de 

estarem cercados por edifícios residenciais e comerciais, a maioria de seus vizinhos 

e amigos terem-se mudado da região para apartamentos ou casas em condomínios, 

e, ainda, apesar de o terreno onde está construída a casa ter valorizado muito nos 

últimos anos, eles preferem continuar onde estão. 
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Transcrição sintética da entrevista 

 Pergunta raiz Outras colocações 

1 

▪ Há quanto tempo vivem nesta casa?  

Esposo II: Vivemos aqui há 33 anos, desde 1972. 

2 

▪ Vocês a construíram? Fizeram muitas 

reformas desde que passaram a habitar esta 

casa?  

▪ A casa foi feita para 

atendê-los ou a compraram 

pronta? Que mudanças 

físicas significativas a casa 

sofreu até o momento? 

Esposo II: Sim, nós a construímos. Quatro anos de construção. 

Sabíamos o que queríamos, procuramos a arquiteta [...] que era recém-

formada. Foi a segunda casa que ela fez. 

A casa do pai da arquiteta, o Sr. Fulano era em frente à nossa. Nossos filhos 

cresceram juntos. Nem sabíamos quem era filho de quem (risos), era uma 

mistura danada. 

Ela fez a planta, mas fez pequenininha. Eu disse “não quero assim não”, queria 

grande. 

Ela chegou e me perguntou onde eu faria financiamento para construir isto. Eu 

disse: “No Hotel Beira Rio” (risos). Graças a Deus deu certo, o engenheiro [...] 

disse que ia ficar um pouco caro. O terreno ficou cheio de pedra que os 

funcionários quebravam com a marreta para fazer os alicerces. Quatro anos de 

obra sem parar e não foi preciso tirar dinheiro emprestado de ninguém, graças 

a Deus. 

[...]. Eu assisti isto aqui subir, vinha aqui todo dia, eu não posso mudar daqui. 

Esposa II: 

A casa tem trinta e três anos e continua muito boa. 

Aqui embaixo no subsolo tem uma sauna. 
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Pesquisadora: A casa sofreu reformas desde então? 

Morador II: 

Apenas pintura, manutenção. Está precisando agora de uma reforma geral. 

Esposa II: 

A última foi em 2000. 

3 

 Como era a rua e a cidade quando mudaram 

para cá? 

▪ impressões visuais 

▪ emoções 

▪ interlocuções 

▪ deslocamentos 

Morador II: Era uma rua só de terra. Não tinha asfalto. 

Não tinha esgoto, o esgoto ia apenas até a rua de trás que é a T-30 [...]. Aí eu 

fui até à Saneago68, e o rapaz me mostrou no mapa até onde ia a rede de 

esgoto e me disse que, se eu comprasse o material, ele instalava para mim, e 

assim eu fiz [...]. Beneficiou todos daquela rua ali e desta daqui. O engenheiro 

de lá me aconselhou a conversar com meus vizinhos para dividir as despesas. 

Eles (Saneago) restituem depois em forma de fornecimento [...]. Fiquei muito 

tempo sem pagar água e esgoto. 

[Pausa]. Isto aqui era uma pobreza terrível, só tinha esta casa aqui ao lado que 

foi demolida agora, depois começaram a construir aquela de lá, e aqui de frente 

tinha uma casinha também [...]. Tinha luz na rua. 

4 

 Porque escolheram esta região? 

Morador II: Eu tinha alguns terrenos em Goiânia e construí aqui por causa de 

um amigo que trabalhava no cartório [...]. Ele encontrou o lote e me passou a 

escritura em um domingo aqui na casa dele. Ele trouxe os livros e assinamos 

aqui (risos) [...]. 

                                                

68 Companhia Estadual de Saneamento. 
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Ele agora mora em um apartamento. 

Moradora II: Aqui à nossa esquerda tinham dois lotes vagos e depois um 

compadre nosso. 

Sobre amizade na vizinhança: 

Nossos vizinhos “sequestravam” nossos filhos e sumiam de carro com eles 

(risos). Estes vizinhos construíram uma casa, e agora eles estão mudando para 

um apartamento também. 

Sobre a possibilidade de mudança para apartamento: 

Morador II: Eu que bato o pé (para ficar), ela quer. 

Moradora II: Para mim, tanto faz, mas queria mudar porque ficaria mais fácil 

para os meninos, eles preocupam com a gente aqui, mas ele (o esposo) não 

quer. Teríamos mais segurança no apartamento. Eles preocupam no tirar o 

carro, em uma avenida movimentada como esta [...]. 

A casa também tem muita escada. Mas aqui criamos nossos filhos, são cinco 

filhos, treze netos e um bisneto. 

5 

 

 Como era a cidade quando mudaram para esta casa? 

Morador II: Vou te dar um relato certinho. Goiânia  tinha Campinas, Campinas 

já tem duzentos e dez anos. Goiânia consistia na Avenida Tocantins e 

Araguaia, Praça Cívica e Paranaíba. A cidade em si era só aquilo ali, e a 

Paranaíba não tinha asfalto, só tinha asfalto na Anhanguera até onde é o 

Jóquei Clube, depois não tinha mais nada. O aeroporto era onde é hoje o Setor 

Aeroporto. [...] A estação era onde é hoje ali na Paranaíba o serviço de 

meteorologia; a primeira casa abaixo era a estação de passageiros. 

Sabe onde é o Grande Hotel, não é? O pessoal ia tudo a pé do aeroporto para 

o hotel (Risos). 

Goiânia não tinha nada, tinha só umas casinhas. 

Moradora II: Eu tinha que ir lá em Goiânia, não é? Na época morávamos no 

Setor Coimbra, a gente pegava umas “piruinhas”, sabe? Como chamava? 
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Esposo II: Era uma jardineira, mas uma jardineirinha pequena. Era de madeira. 

[...] não tinha ponto de ônibus, as pessoas paravam o ônibus e desciam onde 

queriam. 

Moradora II: Para fazer ligação telefônica, eu pegava as minhas filhas e saía 

às cinco da manhã de casa, pegava uma “piruinha” e ia ao posto telefônico, e 

ficava esperando até umas duas horas da tarde para conseguir falar no telefone 

com minha mãe que morava em Anápolis. 

O processo de verticalização do entorno 

1  Como receberam, pela primeira vez, a proposta 

da venda da casa? 

▪ Chegaram a cogitar a 

venda? O que levariam se 

mudassem da casa? 

Morador II: Toda hora tem gente querendo comprar a casa, já recebemos 

muitas propostas. Só que eles querem pagar só o preço do terreno, que está 

em R$ 2.000,00 o metro quadrado, e o terreno tem 750 metros, ficaria em torno 

de R$ 1,5 milhão de reais, mas eu não vendo esta casa nem por quatro 

milhões. 

Eu acompanhei toda a construção desta casa, não quero vender. O tempo que 

já moramos aqui, a gente não dá conta de sair dela para ir morar em um 

apartamento. Mas tenho vontade de mudar para a roça, em Corumbazul69, no 

Lago das Brisas. Lá temos uma casa grande também, com 22 camas de 

alvenaria, 8 banheiros, muito boa a casa. Se mudasse da casa de Goiânia, não 

levaria nada, porque só mudaria para a roça, e na casa da roça já tem tudo. 

Moradora II: Mas, se precisar mudar, a gente muda. Se nos mudássemos daqui 

eu levaria os móveis, a decoração que ganhei dos meus filhos, da minha mãe. 

Levaria também meus quadros e principalmente minhas fotografias e bilhetes 

de recordação que ganhei dos meus filhos e netos. 

                                                

69 Cerca de 200 km de distância de Goiânia. 
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2 

 Porque optaram por permanecer na casa 

mesmo sabendo que a vizinhança poderia ser 

composta de edifícios de apartamento? 

  

Morador II: é o amor pela casa, adoro este lugar. A casa é muito boa e nunca 

precisou ser arrumada. A estrutura dela é muito boa. 

Moradora II: Como diz o ditado: “Não se transplanta uma árvore idosa, porque 

ela não resiste”. A mudança é uma coisa que eu não vivi, fico com medo do 

desconhecido. 

3 

 O que mudou na sua rua com a chegada do 

primeiro prédio ou comércio? 

▪ impressões visuais 

▪ emoções 

▪ vizinhança 

Morador II: Era só residência no começo, depois vieram os comércios. Tinha 

um mercadinho de um português no final da rua e só, com o tempo foram sendo 

construídas as casas e os comércios vizinhos. 

E faz aproximadamente quinze anos que começaram a construir os prédios. E, 

de lá para cá, olha a quantidade de prédios que foram construídos. 

4 

 Que mudança ocorrida com a chegada dos 

prédios lhe incomoda mais?  

 

Morador II: Para mim, os prédios dão mais segurança e não me incomodam 

em nada. 

Moradora II: O prédio ao lado vai ter comércio, fico preocupada com que tipo 

de comércio vão colocar lá. 

Relações de vizinhança anterior x atual 

1 

▪ Como eram seus vizinhos? 

▪ Como são agora? Vocês os conhecem ou os 

reconhecem visualmente? 

▪ Eram amigos? 

Frequentavam sua casa e 

vocês a deles? Sabiam o 

nome e a história deles? Os 
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via com frequência?▪ E 

agora? 

Morador II: Mudamos para Goiânia em 1956. Vim para cá pela empresa que 

trabalhava na época e fomos morar no Setor Coimbra. Lá tínhamos uma 

vizinhança muito boa, com muitos amigos. Construímos uma casa lá, mas o 

bairro ficou muito ruim e mudamos para cá. 

Moradora II: Quando mudamos para esta casa na Av. T-02, demorou para 

fazermos amizade. Tinha uma tia que morava perto, e depois fomos 

conhecendo os vizinhos aos poucos, até que fizemos muitos amigos. Se um 

vizinho era assaltado, o meu esposo ia ajudar. Se eu ouvia algum barulho 

estranho, já ligava para o vizinho. Hoje não tem mais isso, os vizinhos estão 

morando em apartamentos, e nossos filhos ficam preocupados, querem que 

mudemos para um condomínio, porque é mais seguro. 

A casa e os edifícios 

1 

De que forma a proximidade de tantas pessoas 

afetou sua rotina dentro de casa? 

▪ privacidade 

▪ ruídos 

Morador II: Não senti mudanças com a chegada dos prédios. 

Moradora II: Senti falta dos vizinhos que eram muito amigos, e que agora quase 

não visitam por causa da distância. 

2 

 Gostaria de fazer alguma observação que 

considera importante sobre a verticalização de 

sua vizinhança? 

▪ impressões/ percepções 

▪ sentimentos 

Morador II: Não me incomodo em ser vizinho de prédios. Não tenho outras 

observações. 

 

Goiânia, 23 de novembro de 2015. 

Pesquisadora: Márcia Guerrante Tavares. 
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APÊNDICE F: 

 

Transcrição de entrevista 

PESQUISA SEMI-ESTRUTURADA II 

Entrevistada: 

 

MORADORA III, Habitante. Entrevista III. [mar. 2016]. Entrevistador: Márcia G. 

Tavares. Goiânia, 2016. 1 arquivo. mp3 (21 min.). – Transcrição compacta. 

 

GRUPO 01 

Indivíduos ou grupo de indivíduos que, vivendo inicialmente em uma casa térrea, 

foram convidados a vender seu imóvel em troca de apartamentos em edifício a ser 

construído no local da casa a ser demolida, e aceitaram a proposta. 

ENTREVISTA n. 03 

Perfil da entrevistada: 

Senhora idosa, moradora de casa térrea, construída em dois lotes no Setor Oeste. Ela 

e sua família moraram quarenta anos na casa e a venderam em troca de quatro 

apartamentos localizados em edifício no mesmo terreno em que moravam. Ela e os 

filhos moram hoje no edifício. 

Como todos os lotes em volta da sua residência foram sendo vendidos, decidiram 

também por vender a casa. A apesar de ter sido grande a mudança, a entrevistada 

alega estar muito satisfeita em morar onde era a sua antiga casa. 

 

Transcrição 

 Pergunta raiz Outras colocações 

1 
HISTÓRIA ▪ data que se mudou para o 

imóvel 
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▪ Há quanto tempo vivem neste apartamento? 

Moradora III: Estamos morando aqui tem mais de um ano, eu e meu marido 

mudamos em janeiro de 2015. 

2 

▪ Descreva sua casa anterior. 

 

▪ impressões visuais 

▪ emoções 

Moradora III: Morei 42 anos na casa. A casa já estava dando muitos problemas de 

manutenção, só o piso trocamos três vezes. Fomos muitos felizes nestes 42 anos 

morando nela também. 

 Pergunta raiz Outras colocações 

3 

▪ Como era a rua e a cidade? ▪ impressões visuais 

▪ emoções 

▪ interlocuções 

▪ deslocamentos e trajetos 

Moradora III: Quando mudei para o Setor Oeste, aqui não tinha nada, nem energia, 

nem Saneago; os postes eram de madeira; não tinha asfalto; tinha uma cisterna 

na casa, e o mato era muito alto para todo o lado. Eu saía para passear com meus 

filhos, buscava flor no mato, ia na padaria buscar lanche para a “mulecada”’. Eu 

nasci em Goiânia e vi Goiânia crescer, nasci na Rua 20, perto da Catedral. E a 

mudança para hoje é muito grande. 

4 

Relações de vizinhança anterior: ▪ Como eram seus vizinhos? 

Moradora III: Eu conhecia todos os meus vizinhos. Graças a Deus, criei meus filhos 

junto com amigos e parentes. Meus filhos jogavam bola com as outras crianças da 

vizinhança. 

Alguns vizinhos mudaram para o prédio onde moro hoje, outros não, mas ainda 

mantenho contato com todos eles. 

5 ▪ Havia comércio ou prestadores de serviço na redondeza? De que tipo? 
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Moradora III: Tinha padaria, o padeiro passava e deixava pão na garagem de casa. 

Tinha o leiteiro, que passava na rua vendendo, e tinha um rapaz que passava 

vendendo verdura.  

O processo de mudança 

1 ▪ Como receberam pela primeira vez a proposta da 

venda?  

▪ Avaliaram a possibilidade? 

▪ Com desagrado? 

Moradora III: Eles ofereceram há muito tempo atrás, e ninguém queria vender, nem 

nós e nem nossos vizinhos. Mas aí os vizinhos foram vendendo as casas, foram 

derrubando tudo até que sobrou: apenas a nossa casa. Nunca tínhamos pensado 

em sair daqui, meu marido não queria de jeito nenhum, mas, com a venda de todas 

as casas vizinhas, ele foi vendo que não tinha jeito, e acabamos aceitando. A casa 

era muito antiga e já estava dando muitos problemas também. No final, achamos 

muito boa a mudança. 

2 

▪ Acompanharam de algum modo a demolição? ▪ Viram de passagem? 

▪ Acompanharam 

atentamente? 

Moradora III: Sim. Cheguei aqui um dia, e estavam demolindo o resto da casa. 

Acompanhei de perto, pois aproveitamos vários materiais do quintal, como pedras 

e a mesa de granito que estavam no quintal, e levamos estes materiais para nossa 

fazenda. Não tive apego de ficar triste, de chorar, acho que a fé ajudou neste 

momento. 

3 

▪ Quanto tempo durou a construção?  

Moradora III: Foram cinco anos para construir este prédio. Neste período, ficamos 

morando em um sobrado próximo ao Estádio Serra Dourada. 

4 
▪ Como foi a mudança para o apartamento novo? 

Quais suas primeiras impressões? 

▪ impressões visuais 

▪ emoções 
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▪ vizinhança 

Moradora III: Achei ótimo, estamos de volta ao nosso bairro, estamos no mesmo 

lugar da nossa antiga casa. O apartamento tem uma vista muito boa; é muito 

ventilado, uma maravilha. 

Tem tudo perto, tem o Extra Supermercado que dá para ir a pé, o lugar é muito 

bem localizado. 

Não comprei nada de novo quando mudamos para cá. O que não coube doamos, 

e levei algumas coisas para a fazenda, compramos apenas uma geladeira nova. 

O meu cunhado é arquiteto e nos ajudou no projeto para que nossos móveis e 

objetos coubessem aqui. Nossos vizinhos da casa antiga têm alguns que moram 

no prédio também. E temos mais três apartamentos onde nossos filhos moram e 

ficam mais perto de nós. 

Ocupando novo espaço 

1 

▪ O espaço novo os atende bem?  

Moradora III: Sim. Gosto muito do apartamento, é tudo novinho, mas os móveis eu 

trouxe todos da outra casa, está tudo aqui, não compramos nada. 

2 

▪ Sentem falta de algo que a casa proporcionava?  

Moradora III: Sinto falta das plantas da casa. Levei algumas plantas para a nossa 

fazenda e, quando vou lá, mato a saudade de regar as plantas, do pé de manga e 

lá temos uma casa também. 

1 

▪ O apartamento oferece algo que a casa não 

oferecia? 

 

Moradora III: Da janela agora eu vejo o sol, a lua, as estrelas, o céu, as nuvens, 

durmo com a janela aberta. Parece que vejo a natureza mais de perto (apontando 

para o céu). 

2 ▪ Conhecem os seus vizinhos?  
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Moradora III: Apenas os que eram vizinhos da casa que foi demolida. Tem pouco 

mais de um ano que estamos aqui, acho pouco tempo para fazer novos amigos. E 

a vida de hoje está tão corrida, cada um fazendo suas coisas, que acabamos não 

tendo contato com nossos vizinhos. 

 

 Ocupando novo espaço  

1 

▪ Como é seu bairro hoje?   

Moradora III: Tem muitos prédios, tem tudo perto, muito movimento na rua. 

2 

▪ Como percebe a cidade hoje?  

Moradora III: A cidade hoje tem muito movimento, por isso não dirijo mais e não 

saio a pé na rua. Goiânia mudou muito, cresceu muito. 

3 

▪O que para você mudou fundamentalmente 

no interior de sua casa quando ela “saiu do 

chão” e veio para o alto?  

 

Moradora III: Não mudou nada, porque ela foi construída no mesmo lote onde 

ficava a casa, me sinto em casa ainda. 

4 

▪ Gostaria de fazer alguma observação que considera importante sobre esta 

mudança? 

Moradora III: Acho a vida mais tranquila hoje, não temos mais manutenção da casa, 

o apartamento é mais seguro e fico mais perto dos meus filhos e netos. 

 

Goiânia, 10 de março de 2016. 

Pesquisadora: Márcia Guerrante Tavares  
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APÊNDICE G: 

 

Transcrição de entrevista 

PESQUISA SEMI-ESTRUTURADA II 

Entrevistada: 

 

MORADORA IV, Habitante. Grupo1. Entrevista IV. [mar. 2016]. Entrevistador: Márcia 

G. Tavares. Goiânia, 2016. 1 arquivo. mp3 (16 min.). – Transcrição compacta. 

 

GRUPO 01 

A princípio foram entrevistadas pessoas e/ou famílias vivendo inicialmente em uma 

casa térrea. 

Foram convidadas e aceitaram vender suas casas para que fossem demolidas e 

dessem lugar a um condomínio vertical. Em pagamento pela casa e o terreno 

receberiam um ou mais apartamentos no edifício a ser construído. 

ENTREVISTA n. 04 

Perfil da entrevistada: 

A entrevistada é jovem e mora com seu esposo e filha em um apartamento no Setor 

Bueno no mesmo local onde era antes a casa em que morou com seus pais por muitos 

anos. 

 

HISTÓRIA 

 Perguntas Esclarecimento 

1 Como iniciou o processo de mudança da casa que 

moravam para o atual apartamento? 
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  Moradora: Os vizinhos já haviam se mudado. Meus 

pais queriam mudar para um condomínio fechado de 

casas, mas a oferta da compra de nossa casa acelerou 

a mudança. 

Um vizinho muito próximo nosso queria vender, e 

resolvemos entrar na negociação. Nós então 

negociamos com a construtora. Diferente dos outros 

vizinhos, a construtora se ofereceu para pagar um 

aluguel para que mudássemos já para o condomínio 

que meus pais pensavam em mudar até que a casa 

definitiva deles ficasse pronta e ofereceu ainda três 

apartamentos em troca da casa. 

 

2 O que estavam buscando quando pensaram em mudar 

para um condomínio? 

 

 Moradora: Queriam proximidade com a natureza, 

porque o condomínio lá (Aldeia do Vale) é bem rural, 

uma segurança maior e uma casa planejada do jeito 

que eles queriam,  

 

3 Descreva sua casa anterior e diga quanto tempo 

moraram lá. 

 

 Moradora: Meus pais construíram a casa um ano antes 

de nós nascermos (ela e o irmão). A casa foi feita para 

nós, e moramos lá minha vida inteira, uns 26 anos. 

 

4 Foi difícil a mudança da casa antiga para a provisória 

no condomínio horizontal? 

 

 Moradora: A gente achou que seria, meu avô, meu pai, 

minha mãe[...]. A gente achava que ia sentir muita falta, 

do movimento, da cidade, do próprio lugar, do quintal, 

mas isto não aconteceu, foi até surpreendente para a 
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gente. Mas o outro lugar era tão gostoso também que 

não sentimos falta. 

5 Quanto tempo levou para o apartamento ficar pronto?  

 Moradora: Uns três anos. Mas eu só me mudei pra ele 

com meu marido quando eu me engravidei, uns seis 

anos depois. 

 

Relações de vizinhança anterior 

6 Como eram seus vizinhos antes?  

 Moradora: Brincávamos na rua, conhecíamos os 

vizinhos. 

 

7 Havia comércio ou prestadores de serviço na 

redondeza? 

▪ De que tipo? 

 Moradora: Tinha padaria e uma mercearia perto.  

8 De que sente falta quando se lembra da rua antiga?  

 Moradora: Sinto falta das árvores, a rua era bastante 

arborizada. Sinto falta das pessoas. Acabava a luz 

naquela época muito mais do que acaba hoje, e a gente 

ia pra porta (da rua) conversar. Queimar o lixo do jardim 

(em uma fogueira). Muda tudo, né? A rua hoje é muito 

movimentada, não tem lugar de estacionar [...]. 

 

9 Como é hoje a rua?  

 Moradora: Mas aí tem as coisas boas também, né? 

Porque chegou mais comércio, agora tem um empório 

lá em baixo do prédio (não no prédio, na rua do prédio) 

que eu ligo e eles sobem com as coisas, tem um salão, 

que eu não uso salão de beleza, mas para quem usa é 
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bom. O prédio tem academia, tem piscina, uma área de 

lazer muito boa no prédio. A segurança que é muito 

maior no prédio do que era na casa, porque, naquela 

época, já tinha começado a ter coisa. Minha mãe já 

tinha sido assaltada [...], então a segurança hoje é 

melhor. 

10 Você conhece seus vizinhos hoje?  

  Moradora: Só quem tem criança, conheço, né? (risos). 

A minha vizinha, que mora no prédio hoje, uma amiga 

que mudou pra lá, porque lá já morávamos, eu e outra 

amiga em comum [...]. É um prédio que tem crianças, e 

acaba que você faz amizades com outras pessoas que 

têm crianças também. 

 

11 Quantos quartos tinha sua casa  

 Moradora: Hum...deixa eu ver [...], cinco e mais um no 

barracão. [...] um dos quartos era suíte. O barracão era 

a casa do meu vô e de minha vó que moravam junto da 

gente. 

 

Ocupando novo espaço 

12 O apartamento novo tem quantos quartos?  

 Moradora: Uma suíte e um quarto americano (suíte 

americana). 

 

13 Quando você mudou da casa para o apartamento, você 

sentiu muita diferença? 

 

 Moradora: A gente sempre acha que vai sentir falta, 

né? Ao menos, eu achava que ia fazer falta (a casa). 

Mas eu sou adaptável e eu acho muito prático. Porque 
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acaba que você muda seu estilo de vida. Você fica no 

apartamento quando está descansando e, quando 

precisa de ar livre, procura estas áreas de parque, de 

lazer. Vou para casa de meus pais que agora tem muito 

verde. A minha filha mesmo fala: “Por que a gente não 

mora na casa da vovó? Por que a gente mora aqui?” 

(risos). Porque lá tem animais, tem plantas; ela brinca, 

corre [...]. No apartamento, não. Então o apartamento 

é o dia a dia, é para descansar,  

14 Levaram coisas da casa antiga para a nova?  

 Sim, quase tudo, apenas acrescentamos outras. A 

casa por dentro é o mesmo estilo. 

 

Goiânia, 05 de abril de 2016. 

Pesquisadora: Márcia Guerrante Tavares  


