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RESUMO 

A cidade de Goiânia, idealizada na década de 1930 para ser a nova capital de Goiás, insere-se em um 
contexto de construção de cidades modernas, cujo projeto prezava a racionalidade do sistema viário, o 
zoneamento urbano e a criação de um sistema de áreas verdes. No entanto, o descontrole de sua 
expansão urbana não seguiu os ideais almejados em sua construção. Assim, a cidade desenvolveu-se 
de uma maneira esparsa, potencializada a partir da década de 1960 pela construção de inúmeros 
conjuntos habitacionais em suas periferias urbanas. Esses conjuntos contribuíram para a diversidade de 
formas urbanas presentes na nova capital. Seus planos paradigmáticos demonstram advir de uma cultura 
de projeto crescente na cidade, originada também pela migração de diversos profissionais de outras 
capitais brasileiras. Em contrapartida, se a forma desses conjuntos, idealizada em projeto, prezava por 
sua qualidade urbana, sua implantação na periferia, sem infraestrutura adequada e isolada do centro 
urbano, influenciou de maneira decisiva a pós-ocupação. O caso da Vila Itatiaia enquadra-se nesse 
contexto, cujo projeto idealizado pelo escritório Grupo Quatro Arquitetura na década de 1970, privilegiava 
o sistema de áreas verdes e a articulação entre os espaços públicos e privados. O projeto buscava 
proporcionar uma qualidade ambiental mediante a proximidade da moradia com a natureza e pela criação 
de amplos espaços públicos para práticas sociais. No entanto, o descaso e o abandono de tais áreas 
pela gestão pública geraram distintos processos de apropriação pelos seus moradores. Nesse sentido, 
a pesquisa propõe a análise do processo de implantação e transformação dos espaços públicos da Vila 
Itatiaia, a partir do olhar sobre a prática do espaço, assim como a influência da morfologia urbana nessa 
apropriação. Também é objetivo do estudo compreender os mecanismos utilizados pela população para 
a reestruturação desse espaço urbano. Com isso, a leitura desenvolve-se por meio de dois tipos de 
análise: a dos aspectos físicos e a dos aspectos sociais. Estes, de ordem subjetiva, partem do método 
de análise etnográfico, com o intuito de vivenciar o território e selecionar as formas de apropriação mais 
significativas em seus espaços públicos. Elucidando a relação entre o projeto e a construção do espaço 
habitado, a pesquisa traz assim a oportunidade de se compreender o processo de ocupação territorial 
por meio da habitação de interesse social, além de produzir dados que poderão orientar futuras 
investigações ou projetos de intervenção na área.  
 
Palavras-chave: Vila Itatiaia; Goiânia; conjunto habitacional; etnografia; forma urbana.  
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ABSTRACT 

The city of Goiania, created in 1930’s decade to be Goias new capital, is inserted in a modern cities 
context, which design prized the rationality of the road system, urban zoning and green areas. However, 
the urban expansion control did not follow the ideals sought in its construction. The city developed in a 
sparse way potentialized in the 1960s by the construction of numerous housing complexes in its urban 
peripheries. These complexes also contributed to the diversity of urban forms present in the new capital. 
Its paradigmatic plans show the growing design culture in the city, also originated by the immigration of 
several professionals from other Brazilian capitals. Still, the form of these hounsing complexes were 
idealized by its urban quality, but your peripheral implantation, without proper infrastructure and isolated 
from the urban center influenced in an incisive way the post-occupation. The Vila Itatiaia is an example of 
this, whose project designed by Grupo Quatro Arquitetura in the 1970’s privileged its system of green 
areas and the public and private spaces joint. The project sought to provide an environmental quality 
through the houses and nature conection, and broad public spaces for social practices. Athough, the 
pubic management neglect with these areas generated different appropriation processes by their 
residents. This research proposes the analysis of the transformation process in Vila Itatiaia’s public 
spaces, from the perpective of the social practices, and the influence of its urban morphology. It is also 
the purpose understand the mechanisms used by their residents to restructure this urban space in 
question. With this, the analysis developed through two approaches, the analysis of physical aspects and 
the social aspects, those are subjective order and come from the ethnographic method, in order to 
experience the territory and select the most significant forms of appropriation in its public spaces. 
Reinforcing the nexus between the project and the construction of the inhabited space, the research 
brings the opportunity to understand the territorial occupation process through social housing, as well as 
to produce data to guide future investigations or intervention projects in the area. 
 
Kaywords: Vila Itatiaia; Goiania; social housing; etnography; urban form.  
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INTRODUÇÃO 

Para que as cidades sejam convidativas, elas devem ter um espaço público cuidadosamente 

projetado para sustentar os processos que reforçam a vida urbana. Essa condição básica é o que torna 

possível a vida na cidade, por meio de seus espaços públicos, cujos componentes de desenho urbano 

são: a rua, espaço de movimento, e a praça, espaço de experiência social. Essas atividades sociais 

exigem a presença de diversas pessoas e incluem diferentes formas de comunicação entre elas no 

espaço (GEHL, 2015). Portanto, se há vida e atividade no espaço urbano, então também existem 

inúmeras trocas sociais. Caso contrário, se o espaço da cidade for desolado e vazio, nada acontece.  

Poder ouvir, falar e sentir são importantes qualidades dos espaços públicos que têm sido 

gradualmente relegados a um segundo plano, em função do crescente ruído de veículos, do modo de 

vida individualista e da supervalorização dos espaços privados. Algo que era antes natural, como a 

oportunidade de encontrar pessoas e conversar com elas na cidade, passou a ser cada dia mais raro.  

Foi a partir do século XX que essas condições de uso do espaço público começaram a mudar. 

Com o advento da industrialização e, sobretudo, depois da Segunda Guerra Mundial, o tráfego de 

veículos sobressaiu-se ao de pedestres e essas atividades, antes em equilíbrio, passaram a ser 

completamente opostas (GEHL; GEMZOE, 2002). Para Jacobs (2000), esse fato ocorreu por influência 

da ideologia urbanística moderna, que separava os usos da cidade e destacava os edifícios individuais 

autônomos. Conforme a autora, isso colocou um fim no espaço urbano e na vida pública, resultando em 

uma cidade morta e vazia de pessoas.  

Goiânia insere-se nesse contexto de construção de cidades modernas, idealizada em meados 

da década de 1930 como cidade nova e fruto de um planejamento urbano moderno, que tinha como 

objetivo desbravar as áreas centrais do Brasil e impulsionar o desenvolvimento urbano da região. Desde 

o início da formação do seu espaço urbano, desenvolveu-se seguindo dois vetores de crescimento: o da 

cidade planejada, que seguia as diretrizes dos planos urbanísticos, e o da cidade espontânea, que 

crescia expandida pela formação dos loteamentos clandestinos (MORAES, 2006). As diretrizes do seu 

primeiro plano, respeitadas até a década de 1950, permitiram a consolidação do seu núcleo inicial e o 

controle de seu crescimento dentro dos ideiais de qualidade urbana almejados pelo urbanismo moderno, 

então materializados no tecido urbano do Setor Central e adjacências.  

A partir da década de 1950, uma série de novos loteamentos foram aprovados em dissonância 

com esses ideais, desenhando uma nova capital, fragmentada na interligação entre os bairros e carente 

de uma continuidade na construção de espaços públicos de qualidade, que pudessem dar suporte à 

então vislumbrada “vida moderna”. Como agravante desse quadro, Goiânia apresentou, a partir da 

década de 1960, o marco do seu primeiro grande crescimento populacional. Esse ciclo de 

desenvolvimento, juntamente com a ausência de loteamentos com infraestrutura urbana para a 
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população de baixa renda, fez com que a cidade continuasse a se expandir e que, nas décadas 

seguintes, fossem construídos inúmeros conjuntos populares em suas periferias.  

Nesse contexto, foi criada em 1964 a Companhia de Habitação de Goiás (Cohab-GO), 

responsável pela construção dos primeiros conjuntos habitacionais. Observou-se, a partir de então, a 

experimentação de novas formas de projetar o espaço urbano, influenciadas pelo repertório de projeto 

já existente na capital, com os planos de Attílio Corrêa Lima e Armando de Godoy e dos novos 

loteamentos urbanos; pela crescente cultura de projeto advinda da construção de Brasília e de sua escola 

de arquitetura; e pela migração de profissionais provenientes de outros centros urbanos, em especial, do 

Rio de Janeiro, de São Paulo e de Belo Horizonte. Como resultado, foi nessa fase, de 1964 a 1975, que 

a cidade horizontal deu lugar à cidade vertical, e os setores de baixa densidade foram substituídos por 

edifícios de múltiplos pavimentos, enquanto novos conjuntos habitacionais foram construídos nas franjas 

urbanas (MORAES, 2006). 

Esses conjuntos, implantados à margem da cidade moderna, foram responsáveis por estender 

o perímetro urbano e direcionar seu crescimento. Como resultado, a segregação imposta influenciou 

também a organização interna desses equipamentos. Isso fez com que fez com que eles, além de sofrer 

diversas transformações espaciais, desenvolvessem autonomia e independência perante os bairros 

vizinhos, estimulando com isso, a criação de novas estruturas urbanas nas suas proximidades.  

De um modo geral, observa-se que, apesar da qualidade da forma urbana idealizada nos 

projetos, a implantação desses conjuntos em áreas segregadas e sem infraestrutura contribuiu para que 

eles se desenvolvessem isolados do centro urbano, configurando espaços intraurbanos destituídos de 

qualidade ambiental e vitalidade urbana. Pressupõe-se que esse fato possa ter gerado modificações nas 

estruturas originais contidas nos projetos, sobretudo, no que diz respeito aos espaços públicos.  

Esse cenário deu luz a alguns questionamentos. Como esses equipamentos, em sua maioria 

implantados sem infraestrutura adequada, foram reconstruídos e apropriados pelos moradores? De que 

maneira seus habitantes conseguiram superar as adversidades e transformar esses espaços em lugares 

para a realização das práticas sociais? Que possíveis relações podem ser abstraídas entre a forma 

urbana, seguida de suas transformações, e a apropriação desses espaços pelos seus sujeitos?  Existe 

sentimento de pertencimento e identidade perante esses lugares (re)construídos?.  

Essas e outras reflexões desenvolvidas ao longo do trabalho seguem como continuidade do 

estudo iniciado ainda na graduação em Arquitetura e Urbanismo. São inquietações que nortearam o 

Trabalho de Conclusão de Curso e a Iniciação Científica, e que abordaram, sobretudo, a qualidade 

espacial de empreendimentos habitacionais, tendo como objeto de pesquisa o Jardim Guanabara e os 

demais conjuntos da Região Norte de Goiânia. Os conjuntos chamaram a atenção, principalmente, por 

conta de seu desenho urbano e pela diversidade de apropriações realizadas pelos moradores. Esse 
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primeiro contato estimulou a continuidade do estudo iniciado anteriormente, apontando demais 

potencialidades a serem investigadas. 

O aprofundamento teórico e a proximidade adquirida com a Região Norte fez percebe-la como 

um espaço urbano ímpar. As adversidades que permearam a história de sua construção contribuíram 

para a riqueza de sua forma urbana. Interceptada por vias expressas de conexões interestaduais, a 

região é composta por loteamentos paradigmáticos, tais como o Setor Jaó, e por demais equipamentos 

que funcionaram como vetores de crescimento urbano, dentre eles, o Aeroporto Santa Genoveva, o 

Campus II da Universidade Federal de Goiás e o Batalhão do Exército Brasileiro. A variedade de formas 

é composta também pelos conjuntos habitacionais Jardim Guanabara, Goiânia II e Vila Itatiaia, que, 

implantados na periferia urbana, acabaram induzindo ainda mais a ocupação da região.  

A Vila Itatiaia especialmente, projetada como conjunto habitacional pelo Grupo Quatro 

Arquitetura em 1977, destaca-se por conta de sua intenção formal. O conjunto é composto por um 

extenso espaço público que organiza e orienta a disposição das quadras habitacionais. Seus 

equipamentos comunitários foram idealizados no centro do conjunto, permeados pela área verde. Por 

conta desses e de outros aspectos, observou-se que entre os princípios norteadores do projeto estava a 

qualidade ambiental, com vistas ao bem-estar social, proporcionando espaços que prezavam pelo 

contato com a natureza e a promoção de atividades sociais, esportivas e de lazer. No entanto, após sua 

implantação, alguns desses própositos se perderam. A ausência de infraestrutura e o descaso e 

abandono dessas áreas pelo poder público fez com que os moradores reconstruíssem o espaço à sua 

maneira, gerando assim distintos processos de apropriação urbana e ressignificação dos espaços 

projetados.  

O interesse em investigar a apropriação urbana em conjuntos habitacionais, sobretudo na Vila 

Itatiaia, advém desse processo de ocupação diversificada da cidade, uma vez que a morfologia dessas 

estruturas demonstra ter estimulado certas singularidades quanto à adequação desses espaços pelos 

seus habitantes. No caso, os espaços projetados para práticas sociais nas cabeças de quadra e no 

parque urbano em seu interior apresentaram especificidades em seu processo de reconstrução. 

Moradores incorporaram cores e revestimentos, improvisaram mobiliários, plantações e hortas 

comunitárias, além de criarem pequenos animais e cultivarem incontáveis jardins e bosques que 

compõem o cenário particular que o bairro apresenta. 

Considerando que as práticas sociais são condicionadas pelas funções primárias da vida urbana 

e pela maneira como as pessoas se articulam dentro de um espaço público, é de fundamental importância 

investigar como a forma urbana pôde, de fato, ter influenciado tais práticas. A apropriação espacial, nesse 

caso, pode ter relação direta com a forma apreendida, promovendo algumas vezes determinadas 

práticas, e outras vezes, restringindo-as.  
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Para compreender a lógica de transformação do tecido urbano, faz-se necessária uma análise 

de sua organização espacial, ou seja, do traçado das vias, da proximidade com os demais equipamentos 

urbanos e da localização e articulação dos espaços livres de uso público. A leitura dos elementos físicos 

e sociais que caracterizam o conjunto contribui não só para a compreensão do projeto e suas 

transformações, mas também das potencialidades do bairro em questão, considerando que todo o 

cenário de hoje é fruto de uma herança cultural e hábitos locais, que poderão ser incorporados a futuras 

propostas de intervenção na área. Estes estudos podem ainda disponibilizar dados e subsidiar o avanço 

de análises e reflexões críticas sobre o processo de ocupação territorial por meio da habitação de 

interesse social, bem como oferecer informações a investigações que visem nortear novas políticas e 

ações governamentais na gestão do espaço urbano. 

A relevância do tema justifica-se também pela carência de investigações sobre a habitação de 

interesse social em Goiânia, tendo em vista que os estudos relacionados ao tema possuem como 

principal enfoque a política habitacional e o planejamento urbano. Embora estudos anteriores elucidem 

a temática habitacional, não foram identificadas investigações que se voltem para a questão dos espaços 

públicos dos conjuntos, no que diz respeito aos aspectos subjetivos de percepção e de apropriação da 

forma urbana.  

Entre essas produções, destaca-se a contribuição de Lúcia Moraes, que desde a década de 1980 

investiga a questão habitacional na cidade, apresentada em sua obra A segregação planejada: Goiânia, 

Brasília e Palmas (2003). A autora questiona os reais interesses por trás da produção da habitação social 

na cidade, promovendo ainda reflexões sobre o déficit habitacional, a segregação urbana e as políticas 

de ordenamento territorial.  

Ressalta-se também a recente contribuição de Edinardo Lucas com a defesa de sua dissertação 

de mestrado intitulada Cidades na cidade: habitação social e produção do espaço urbano em Goiânia 

(2016), que traz um inventário da produção de conjuntos habitacionais, contextualizando e comparando 

a qualidade dos empreendimentos com as políticas habitacionais vigentes. Lucas (2016) identifica 

qualidades da forma urbana, selecionando os conjuntos entre grupos que compartilham as mesmas 

características espaciais. Embora seu trabalho revele um maior enfoque na produção do espaço urbano, 

há de se reconhecer sua contribuição para este estudo, uma vez que contempla também questões 

relacionadas ao desenho urbano. Assim, a categorização proposta anteriormente pelo autor foi uma base 

indispensável e fundamentou o recorte aqui selecionado. 

Os conjuntos inicialmente eleitos para análise apresentaram intenções formais e conceituais 

norteadoras, por possuírem certa qualidade em relação ao projeto e uso dos espaços públicos. Os que 

mais se destacaram foram a Vila Redenção (1967), a Vila União (1968), a Vila Novo Horizonte (1974), a 

Vila Itatiaia (1977), o Parque das Laranjeiras (1976), o Conjunto Vera Cruz (1981), o Goiânia II (1983) e 

o Parque Atheneu (1998). Todos eles foram enquadrados nas três tipologias propostas por Lucas (2016), 
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que classificam os conjuntos em função da articulação de seu sistema de áreas verdes. São elas: 

Tipologia 01, “espaço público central”, representada pelos conjuntos que possuem espaços públicos 

centralizados, criando unidade de vizinhança; Tipologia 02, “espaço público disperso”, com os conjuntos 

que possuem espaços públicos distribuídos pelas quadras, às vezes no centro, outras vezes nas 

extremidades; e a Tipologia 03, “espaço público linear”, formada por grandes áreas verdes longitudinais 

que conectam as quadras residenciais entre si. 

Compreende-se a importância de uma análise comparativa sistematizada entre todos os 

conjuntos selecionados, por se tratar de propostas diferenciadas. Contudo, dada a dimensão da leitura 

proposta e da disponibilização de dados, além do tempo disponível para realizar o estudo, optou-se por 

analisar apenas a Vila Itatiaia, conjunto que apresentou, além das potencialidades já citadas, uma maior 

variedade de padrões de apropriação urbana e de transformação de seus espaços públicos.   

A história do projeto da Vila Itatiaia, assim como a de sua implantação e da luta dos moradores 

na reconstrução de seu espaço, encontra-se atualmente fragmentada e incompleta. Suas partes são 

compostas por recortes de jornais, fotografias envelhecidas e esquecidas no tempo, que, sem valor 

aparente, preenchem as gavetas dos arquivos oficiais, disputando espaço com traças e poeira. 

Reescrever essa história traz a oportunidade de reviver e compreender como se transformou esse 

espaço tão próximo ao Campus II da UFG e que apresenta ser especial e particular para muitos de seus 

usuários / moradores. 

Nesse sentido, os depoimentos1 coletados, tanto dos autores do projeto quanto de pessoas-

chave na construção do bairro, são trazidos como uma maneira de costurar e “remendar” essa história 

pouco comentada, há muito esquecida pela gestão pública, mas ainda presente na memória viva de seus 

habitantes. A interlocução entre o conteúdo teórico e a fala desses personagens2 acontece ao longo do 

texto dissertativo. Algumas vezes, apenas parte das entrevistas é utilizada para ilustrar o cenário 

exemplificado, e outras vezes são inseridas na íntegra, de maneira a evitar o comprometimento dos fatos 

elencados.  

Por assim dizer, o método de leitura proposto possui como enfoque a ordem qualitativa, 

constituída pela interação in loco entre pesquisadora e usuários do espaço urbano. O método enfatiza 

os valores de ordem subjetiva mencionados pelos usuários, os quais se constituem como atributos 

qualificadores do espaço e de sua forma urbana. Por isso, foram realizadas apenas entrevistas abertas, 

para evitar o direcionamento da resposta dos entrevistados. As questões foram colocadas dessa maneira 

para que se pudesse compreender os aspectos qualitativos do espaço pela ótica do usuário, tais como 

                                                           
1 Alguns trechos importantes foram transcritos na íntegra, seja em citação direta no corpo do texto, seja como citação indireta 
dentro das narrativas, o que foge à norma da ABNT quanto à indicação do número máximo de linhas, mas que se justifica 
devido à relevância das informações contidas nos testemunhos. 
2 Foi apresentado o Termo de Consentimento Livre de Imagem para publicação dos dados da pesquisa, preservando-se, 
quando solicitado, a identidade dos participantes, como devidamente orientado pelo Comitê de Ética.  
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insatisfações e demais sentimentos despertados pelo lugar. Esses elementos foram levantados para a 

apreensão da dinâmica social, relacionada posteriormente à forma urbana.  

Tendo em vista que o conhecimento pautado na vivência do território é essencial para a 

realização da leitura proposta, assume-se que o pesquisador também é sujeito desse processo e, por 

isso, imprime sua pessoalidade ao compreender as subjetividades e impressões que não puderam ser 

coletadas apenas pelas falas dos entrevistados.  O pesquisador não é neutro, suas experiências pessoais 

mesclam-se e influenciam a apreensão e leitura do espaço em análise; por isso, as narrativas, 

desenvolvidas ao longo do texto – trechos descritivos sobre as particularidades do espaço, as histórias 

e as denúncias feitas pelos moradores – são exploradas sob a ótica da pesquisadora, na primeira pessoa 

do singular.  

Complementa-se, assim, o quadro necessário para atingir o objetivo proposto, que é 

compreender a relação entre espaço projetado – o que foi planejado e inicialmente edificado – e espaço 

habitado, no sentido que lhe atribui Heidegger (2002): como espaço resultante do ato de habitar, ou seja, 

construído a partir da interação do morador em seu dia a dia.  

Nessa perspectiva, a fim de gerar uma maior contribuição à academia, a pesquisa buscou 

diferenciar-se de outras que abordam o mesmo tema, propondo investigar as relações entre a forma 

urbana e os meios de apropriação presentes nos espaços públicos do conjunto habitacional. Levou-se, 

assim, em consideração as qualidades do desenho identificadas nesses espaços, projetados como locais 

para o encontro de pessoas, o lazer e a permanência. Com isso, também se pretende:  

a) Analisar os aspectos físicos e as características morfológicas da Vila Itatiaia. 

b) Reconstruir a história e o processo de ocupação do espaço urbano. 

c) Compreender como os moradores entendem esses espaços habitáveis, no sentido de 

identificar e interpretar as especificidades de sua forma urbana. 

d) Apresentar hábitos e costumes presentes no espaço público. 

e) Investigar se existem padrões de apropriação urbana.  

f) Identificar a relação dos moradores com esses espaços, se há sentimento de pertencimento 

ou sentido de lugar.  

O trabalho estruturou-se em quatro capítulos. O Capítulo 1, intitulado “O espaço público e a 

construção do lugar”, tem como propósito elucidar as concepções sobre o espaço público e demonstrar 

a associação direta que possui relativa à construção do lugar. Trouxe como reflexão o hábito de morar, 

no que diz respeito a pensar as práticas sociais como formas de apropriação urbana, que por sua vez 

refletem fisicamente nos espaços construídos e transformados pelo homem. Essa base teórica possibilita 

a posterior averiguação sobre a noção de territorialidade e sentimento de pertencimento na Vila Itatiaia, 

sobretudo na área verde destinada ao seu parque urbano. A discussão implica também na reflexão sobre 
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a existência de uma qualidade espacial no conjunto que possa apontar, ou não, a presença e a criação 

de lugares nos espaços públicos em análise.  

O Capítulo 2, “Reflexões sobre a forma urbana”, aborda os métodos utilizados pelos principais 

autores que propõem uma base teórica de análise da forma urbana, sua percepção e apreensão. Para 

isso, foram trabalhados os conceitos de morfologia, forma e desenho urbano, e a distinção entre eles. 

Tendo em vista a amplitude e a multidisciplinaridade do tema, não se pretendeu esgotar o assunto. Foram 

investigadas, sobretudo, as principais proposições metodológicas que melhor representam os atributos 

e as categorias de análise do espaço urbano, para a compreensão de sua apropriação. 

O Capítulo 3, “Registros sobre o espaço urbano – entre traços e ideias”, traz a leitura dos 

aspectos físicos da Vila Itatiaia. Aborda a discussão do projeto e a construção do espaço habitado, 

tecendo considerações sobre a construção do espaço urbano de Goiânia; o contexto e a evolução 

histórica da cidade em relação aos espaços públicos e aos planos urbanísticos que a compõem; e as 

políticas habitacionais então vigentes na produção do espaço de moradia. O capítulo é responsável ainda 

pela leitura dos projetos dos conjuntos habitacionais selecionados, com o enfoque na análise da forma 

urbana da Vila Itatiaia, de seus princípios norteadores de projeto e demais elementos de composição de 

ordem visual.  

Por fim, o Capítulo 4, “Narrativas sobre apropriação urbana – entre flores e poesias”, refere-se à 

leitura dos aspectos de ordem subjetiva. Dedica-se à análise da Vila Itatiaia em seu processo de 

apropriação, que se desenvolve com base nos teóricos previamente analisados. O trabalho apropria-se 

desse conhecimento para compreender os saberes e fazeres dos habitantes em suas práticas sociais. 

As flores e as poesias ilustram, ao mesmo tempo, características materiais e subjetivas do habitante 

inserido no espaço urbano em análise. Foram intercaladas parte da obra de um poeta morador da Vila 

Itatiaia no início de cada subcapítulo, como uma maneira de enriquecer as temáticas urbanas 

empregadas. As poesias são imaterialidade, enquanto as flores representam, em substância, o produto 

físico do belo cultivado pelos moradores no conjunto habitacional. Nesse sentido, o jardim pode ser 

considerado o próprio resultado da apropriação dada pelo plantio, pelo cultivo e pela personalização dos 

espaços públicos.  

A experiência de trabalhar com as poesias, além de trazer um caráter mais sensível para o 

trabalho, influenciou também a subjetividade do olhar da pesquisadora, que, dada a oportunidade, se 

aventurou a escrever, nos capítulos 1 e 2, poesias referentes às temáticas abordadas no referencial 

teórico. Logo, os dois primeiros capítulos imprimem a pessoalidade da autora em sua interpretação das 

questões elencadas, enquanto os dois últimos refletem a ótica do morador em seus afazeres urbanos e 

sentimentos promovidos pelo lugar. Assim, o jardim de poesias é ao mesmo tempo abstração e metáfora, 

trazendo no contexto físico a beleza das flores e o social promovido pela sensibilidade das palavras.  
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1.1 A vida entre edifícios e o retorno à rua 

 
A vida na rua, 

Insegura, ou vida dura 
O corre-corre do menino  

O apelo do bandido  
A conversa da vizinha  
Que ficou para depois  

No computador, quem sabe? 
Mando mensagem pela internet  

Pelo telefone peço comida 
Pelo vidro do carro vejo meu reflexo  

Me enxergo, ou será que nego? 
Nego a confusão  

Nego o pedido de pão  
Nego e renego 

Que talvez viver longe da rua  
Não seja melhor solução3 

 

Apesar de os padrões de uso terem variado ao longo da história, o espaço público sempre foi 

um lugar de encontro, comércio e circulação de pessoas. Historicamente, a cidade constituiu-se como 

espaço de reunião, no qual as pessoas trocavam informações e presenciavam eventos importantes, tais 

como coroações, festivais, execuções e procissões. Segundo Jan Gehl e Lars Gemzoe4 (2002), ao se 

observar a história das cidades, ver-se-á claramente que as estruturas urbanas influenciavam a sua 

forma de funcionamento e, por isso, moldavam também o comportamento humano.  

A cidade era também praça de comércio, onde bens e serviços eram oferecidos e trocados. 
Finalmente, a cidade era a via pública que proporcionava acesso e conectava os vários usos 
da cidade. As pessoas deslocavam-se pela cidade e os bens eram transportados de um lugar 
a outro. (GEHL; GEMZOE, 2002, p. 13)  

Conforme Gehl (2015), até a década de 1960, a cidade desenvolveu-se com base nas 

experiências históricas, enquanto a vida no espaço público era considerada uma parte vital para a riqueza 

das experiências urbanas. Acreditava-se, até então, que as cidades eram construídas para as pessoas. 

Antes do desenvolvimento do automóvel, as ruas eram o centro cívico das cidades e dos bairros, espaços 

                                                           
3 Este trecho de poesia e os que se seguem nas demais epígrafes dos itens e subitens deste capítulo foram escritos pela 
autora.  
4 Entre 1992 e 2000, Jan Gehl e Lars Gemzoe sistematizaram seus estudos sobre a questão do convívio e da qualidade no 
espaço público contemporâneo e desenvolveram a pesquisa intitulada “Novas tendências na Arquitetura do Espaço Público”, 
publicada originalmente em 2001, sob o título de Novos Espaços Urbanos. Trata-se de um clássico que aborda experiências 
já realizadas em torno da revitalização das cidades como lugar de práticas sociais. É importante frisar a contribuição dos 
autores para o desenvolvimento de estudos posteriores sobre o espaço público, a partir da ótica do usuário e de sua dimensão 
humana. No entanto, deve-se utilizar tais estudos com a devida cautela, uma vez que foram desenvolvidos no contexto 
europeu, diferindo assim, em aplicabilidade, do cenário brasileiro. 
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públicos plenos de experiências sensoriais de escala humana. A rua representava a vida social, era o 

acesso da casa ao trabalho e por onde se locomovia na cidade. O autor afirma que tudo isso mudou 

quando as intervenções de grande porte, com ênfase no trânsito, minaram a importância do espaço 

público para trocas sociais e econômicas.  

Nesse sentido, é fundamental destacar o pioneirismo da jornalista Jane Jacobs5, que na década 

de 1960 teceu críticas ao aumento do tráfego de automóveis e à ideologia urbanística moderna que 

separava os usos da cidade e destacava edifícios individuais e autônomos. Para a jornalista, isso 

colocava um fim no espaço urbano e na vida da cidade, resultando em um lugar sem vida e vazio de 

pessoas. O cerne da questão que levantou era a necessidade de se adquirir e aplicar um conhecimento 

sobre as cidades que fosse “útil e verdadeiro” (p. 16).  

Sobre esse aspecto, Jacobs (2000) explica que a ciência do planejamento urbano era incapaz 

de conter a decadência e a falta de vitalidade urbana, e que as cidades eram um “imenso laboratório de 

tentativa e erro, fracasso e sucesso, em termos de construção e desenho urbano” (p. 5). Esse fato, 

segundo a autora, estava vinculado à “nova urbanização inurbana”, que representava a dificuldade do 

planejamento urbano em compreender e dar respostas às reais necessidades da cidade, em termos da 

diversidade de usos e da compatibilização entre automóveis e pedestres.  

Até aquela década, os automóveis eram rotulados como “vilões” e responsabilizados pelos 

“males das cidades e pela inutilidade do planejamento urbano” (JACOBS, 2002, p. 5). Mas, para a autora, 

os danos nocivos dos automóveis eram na verdade mais um sintoma da incompetência do 

desenvolvimento urbano, um efeito da incapacidade dos planejadores de compreender como uma 

cidade, de fato, funcionava. “A pseudociência do planejamento urbano e sua companheira, a arte do 

desenho urbano, ainda não se afastaram do conforto ilusório das vontades, das superstições conhecidas, 

do simplismo e dos símbolos e ainda não se lançaram na aventura de investigar o mundo real” (p. 12). 

Jacobs (2000) também pontua que o planejamento urbano moderno foi considerado a causa do 

caos e da morte das cidades, por defender a ideia de que a rua seria um lugar ruim para os seres 

humanos e que as casas deveriam ser afastadas dela e voltadas para dentro, para uma área verde 

cercada. Esclarece ainda que, segundo essa crítica, a unidade básica do traçado urbano no modernismo 

deixou de ser a rua e passou a ser a superquadra, cujo comércio deveria ser separado das residências 

e das áreas verdes. O planejamento para automóveis foi outro princípio moderno severamente criticado 

pela autora nos anos 1960. Para ela, as vias eram grandes artérias de mão única para o trânsito 

expresso, das quais o pedestre havia sido excluído para ser colocado dentro dos parques, o que fez com 

que o papel tradicional das cidades como um lugar de encontro se transformasse completamente. 

                                                           
5 Jacobs foi a primeira voz a clamar por uma mudança na maneira com que se construíam as cidades. Seu livro Morte e vida 
das grandes cidades (1961) teve grande repercussão no meio arquitetônico, pela tentativa de introduzir novos princípios no 
planejamento urbano, diferentes dos que eram utilizados até aquele momento. 
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Gehl (2015) também se refere ao período moderno como uma ruptura na vitalidade urbana, tendo 

em vista que a vida pública dos locais de comércio tornou-se restrita, e as atividades e interações 

humanas passaram a ser extremamente controladas. O comércio e as feiras, acentua o autor, mudaram-

se para lojas ou supermercados e transformaram-se em grandes centros comerciais isolados dos núcleos 

urbanos, o que contribuiu ainda mais para o afastamento das pessoas das ruas.  

Para os historiadores de arquitetura e urbanismo Teeffelen, Zweerink e Werf, a separação das 

funções urbanas dificultaram o acesso do pedestre às ruas, pois elas foram sendo cada vez mais 

compartimentadas, até separarem o tráfego de tal forma que o pedestre foi levado a atravessá-las em 

passarelas suspensas. Assim, a decadência desse modelo de divisão das funções e do tráfego, somada 

à crise do petróleo6 de 1973, fez com que o modelo urbano então vigente fosse reformulado.  

Nesse contexto, arquitetos do Team X7, tais como Aldo van Eyck, Alison e Peter Smithson, 

chamaram a atenção para a escala humana das edificações e preconizaram a existência de uma zona 

de transição entre espaços públicos e privados. Nos projetos com o novo foco na escala urbana, o espaço 

público foi redescoberto como uma área em potencial para as pessoas se encontrarem (TEEFFELEN; 

ZWEWRINK; WERF, 2015). Os autores completam que, com isso, houve um movimento de retorno à 

rua, cuja reconquista como espaço público acarretou em mais espaços para pedestres, reduzindo 

significativamente a presença do automóvel nas cidades. 

Gehl e Gemzoe (2002, p. 19) comentam a retomada, para os pedestres, de alguns espaços 

públicos que estavam “perdidos para o automóvel”, e enfatizam a importância de políticas públicas 

voltadas para a criação desses novos espaços urbanos, que melhoram a função da cidade como local 

de comércio, encontro e circulação. Para os autores, os próprios habitantes, ao compreenderem seu 

lugar na cidade, tornam-se mais ativos na reinvindicação de um espaço urbano voltado para eles de fato.  

Sob esse aspecto, Gehl (2015) ressalta que a dimensão humana foi esquecida por décadas no 

processo de planejamento urbano de grande parte das cidades contemporâneas, e que é importante 

reforçar a necessidade de trabalhá-la, a fim de gerar uma política que reforce a função social do espaço 

público da cidade como local de encontro, que contribua para se alcançar uma sociedade mais 

democrática. Teeffelen e Zweerink (2015), por seu turno, observam que a recente valorização dos 

espaços públicos ainda é pontual, presente apenas em alguns contextos específicos.  

                                                           
6 A crise do petróleo teve início nos primórdios da década de 1970, quando se descobriu que esse recurso natural não era 
renovável. Em decorrência, o preço do produto sofreu altas variações, o que refletiu na economia mundial. Esse fato acabou 
gerando uma série de reações em cadeia, dentre elas, a perda de espaço do carro como protagonista da cidade, dado o seu 
elevado consumo do combustível fóssil, fato que criou novas demandas por meios alternativos de transporte. 
7 O Team X era formado por um grupo de arquitetos europeus que desafiaram as quatro categorias funcionalistas da Carta 
de Atenas: moradia, trabalho, lazer e transporte. O grupo criticava principalmente a falta de identidade e sentimento de 
pertencimento urbano –  que, para seus membros, proveem o sentido enriquecedor da urbanidade –  e sua ascensão foi 
basicamente responsável pela extinção dos Congressos Internacionais da Arquitetura Moderna (CIAM) (FRAMPTON, 2008).  
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No sentido de designar todas as atividades que podem ser desenvolvidas quando as pessoas 

usam o espaço comum da cidade, Gehl (2015) utiliza a expressão “a vida entre edifícios”, que inclui 

atividades como caminhadas, paradas curtas ou longas, exercícios, comércio de rua, entre outras. O 

autor coloca a atração urbana como ponto importante para a vida e a diversificação da cidade, sob a 

alegação de que as pessoas se reúnem onde acontecem coisas e, espontaneamente, atraem e convidam 

outras pessoas para participarem. Para ele, existe uma conexão direta entre esses convites e os padrões 

de uso que podem ser demonstrados pela movimentação dos pedestres na cidade.  

Uma dessas características é a versatilidade das atividades, que favorece as mudanças entre a 

caminhada intencional, a parada e a permanência (GEHL, 2015). As cidades vivas, saudáveis e 

sustentáveis para a existência da vida humana são, conforme o autor, aquelas que proporcionam boas 

atividades para ver, ouvir e falar, dentro de um deslocamento a ser percorrido a pé. “O caminhar é o 

início, o ponto de partida” para o contato direto com a cidade, é o que faz dela “ponto de encontro da vida 

urbana” (p.19).  

Uma vez que o pré-requisito para a existência da vida urbana é oferecer boas condições para se 

caminhar, a perspectiva é que muitas oportunidades sociais e recreativas venham a aparecer quando se 

reforça “a vida a pé” (GEHL, 2015). De acordo com o autor, em uma sociedade cuja vida diária acontece 

cada vez mais na esfera privada – residência, computadores e celulares – a necessidade da vida pública 

aumenta progressivamente, fazendo com que se crie um novo sentido para a cidade como lugar de 

encontro, onde as pessoas possam experimentar, participar e, possivelmente, resgatar seu senso de 

comunidade. Logo, quanto mais pessoas permanecerem nos espaços públicos e se movimentarem pela 

cidade, maior será o sentimento de conforto e segurança no espaço público. 

A cidade como lugar de encontro é, portanto, uma oportunidade para trocas democráticas, onde 

as pessoas podem expressar livremente suas emoções, tais como entusiasmo, tristeza e raiva (GEHL, 

2015). O autor enfatiza ainda que, além dos encontros diretos e indiretos, entre ver e ser visto, essas 

manifestações são indispensáveis para a manutenção da democracia no espaço público. Assim, a vida 

urbana pode até ser às vezes conflitante e insegura, mas enquanto se discutir a possível qualidade dos 

espaços públicos, o planejamento urbano estará na direção certa.  
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1.2 A cidade para pessoas e ao nível dos olhos 

 
 

Essa rua, essa rua 
Não é minha. 

Mas se fosse, eu mandava ladrilhar? 
Por que cuidar do que é só meu 

Se o que é meu, um dia (fin)dará? 
A cidade que eu vejo 

Não mais é a cidade que desejo 
A cidade do encanto 

Do meu descanso 
As poesias saíram da gaveta 

Para quem sabe eu me fazer ouvir. 
Um grito. Eu suplico: 

Por favor, me devolvam a cidade que eu pe(r)di! 
 

A importância de se perceber a cidade como um lugar de encontro, capaz de gerar convívio e 

senso de comunidade, traz a necessidade de se trabalhar “a cidade ao nível dos olhos”, conforme 

expressão cunhada por Karssemberg et al. (2015) em obra que a traz como título8. Para os autores, é 

preciso ver a cidade em sua escala humana, reforçando seu caráter para encontros e atividades públicas 

com foco na criação de novos lugares. Teeffelen (2015, p. 294), que também trabalhou o tema, ressalta 

que essa atitude 

[...] contribui para a relação entre os prédios e as ruas, e para o impacto do desenvolvimento 
de prédios altos na experiência ao nível da rua. Há um modo diferente e comissário em um 
desenho urbano: melhorias no nível térreo, a facilidade de achar seu caminho, espaço público, 
espaço verde e uso temporário. Isso encapsula uma mudança de desenho e de um olhar de 
cima para um olhar do nível térreo, e de uma perspectiva voltada ao impacto para uma outra 
baseada no usuário.  
 

No entanto, essa ideia não é nova. Ainda conforme Karssenberg et al. (2015), muitos pensadores 

icônicos influenciaram o planejamento e o desenho urbano para a construção de uma cidade na escala 

humana, dentre eles, Allan Jacobs, Fred Kent, Gordon Cullen, Kevin Lynch, William H. Whyte e os já 

citados Jane Jacobs e Jan Gehl. É importante destacar a relevância das obras organizadas por esses 

autores, uma vez que, apesar de apresentar uma temática não tão recente, ela comporta uma coletânea 

dos mais atuais trabalhos sobre ela, apresentando estratégias sobre como trabalhar a escala humana 

no processo de planejamento.  

                                                           

8 KARSSENBERG et al. A cidade ao nível dos olhos: lições para os plinths. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2015.  
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No entanto, a compreensão da “cidade ao nível dos olhos” na abordagem do planejamento 

urbano é relativamente pouco desenvolvida. Antes frio e impessoal, o espaço urbano era resultado de 

uma confusão entre as escalas, nas quais os sentidos foram deixados de lado em detrimento de soluções 

ultramodernas de tráfego pesado e de edifícios, que tampouco estabeleciam diálogo com a rua. Gehl 

(2015) afirma ser possível observar que desde a década de 1980 há uma crescente consciência de que, 

ao se trabalhar com as diferentes escalas da cidade, pode-se melhorar sua viabilidade. Sob esse 

aspecto, o autor afirma que existem três escalas a serem consideradas no planejamento urbano: a 

grande, a média e a pequena. 

 A grande escala, que corresponde à abrangência de bairros, às funções e às instalações de 

tráfego, é a cidade vista de cima e de longe. A escala média, que descreve as partes individuais dos 

bairros, é a cidade vista à uma baixa altura. E, por fim, a escala pequena é a cidade experimentada pelas 

pessoas que a utilizam ao nível dos olhos. O autor reforça que trabalhar com a escala pequena da cidade 

significa preocupar-se também com o tratamento de seus espaços de transição, que têm uma influência 

decisiva na vida urbana, uma vez que são experimentados de perto e de maneira mais intensa que os 

demais.  

Os espaços de transição, são responsáveis por limitar o campo visual e definir o espaço 

individual, contribuindo para a “experiência espacial e para a consciência do espaço individual como 

lugar” (GEHL, 2015, p. 75). O autor explica que, da mesma forma que as paredes de uma residência 

transmitem a sensação de proteção, os espaços de transição podem oferecer também um sentido de 

organização, conforto e segurança.  

Se as estruturas urbanas, de acordo com Gehl, Kaefer e Reigstad (2015), tornam-se as paredes 

do espaço público, o andar térreo de um prédio passa a ser a transição, o local onde o edifício e a cidade 

se encontram. Assim, segundo os autores, quando esses pavimentos são interessantes e variados, o 

ambiente urbano torna-se convidativo e enriquecedor. Karssenberg e Laven (2015) também destacam a 

importância do andar térreo de um prédio, denominado plinth, como espaço de transição, pois acreditam 

que quanto mais uma cidade contiver de esfera pública, mais qualidade urbana ela terá. Os autores 

esclarecem que isso não diz respeito apenas ao plinth, mas a todo o desenho da rua de seus espaços 

públicos. 

Para Gehl (2015), as ruas que apresentam uma transição mais suave têm influência marcante 

sobre os padrões de atividade e de atratividade do espaço urbano: as fachadas são transparentes, 

acolhedoras e movimentadas, e por isso dão ao espaço uma ótima escala humana. Entende-se, assim, 

que a esfera pública vai além do conceito de espaço público, pois inclui fachadas de prédios e outros 

elementos que estão ao nível dos olhos, mas que não fazem parte do espaço público propriamente dito.  

Schaap (2015) recomenda evitar-se construir fachadas sem vida, que tornam as pessoas 

indiferentes, e trabalhar com fachadas abertas e interessantes, que ativem os usuários urbanos. Quando 
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novos edifícios são implantados em lugares que comportam usos já definidos, diz o autor, eles precisam 

estabelecer um diálogo mais significativo, tanto com a rua quanto com as pessoas que estão nela. Nesse 

sentido, enfatiza que os espaços de transição são zonas potenciais para nelas se permanecer e afirma 

ser de extrema importância reforçar que as zonas mais atraentes são aquelas nas quais o espaço público 

e as fachadas trabalham juntos.  

Ao analisar o impacto da qualidade do espaço de transição e o fluxo de pedestres que se 

deslocavam em ruas com fachadas ativas e passivas, Gehl (2015) observou que o número de pessoas 

que se detiveram em certos trechos de fachadas ativas foi sete vezes maior do que o das que pararam 

ao longo das fachadas passivas. O autor concluiu que os locais onde não há espaços interessantes de 

transição tornam-se áreas térreas monótonas, nas quais as caminhadas ficam pobres em termos de 

experiência, tornando o processo sem sentido, cansativo e desestimulante ao pedestre, que tende a 

desistir da prática de caminhar.  

Para o autor, as pessoas precisam ter seus sentidos estimulados a intervalos bastantes curtos, 

para que despertem sua atenção, e em um ritmo de caminhada normal – 80 segundos a cada 100 metros 

–, as fachadas devem indicar novas atratividades a cada cinco segundos. Dessa forma, ele pontua que 

o ponto de partida para se projetar cidades para as pessoas é trabalhar com os sentidos e com a 

mobilidade humana, já que esses elementos são responsáveis por fornecer a base necessária para o 

comportamento e a comunicação no espaço.  

Considerando também que o desenvolvimento sensorial está ligado à forma como se 

experimenta o espaço, Gehl (2015) classifica essa relação em sentidos de distância ou de proximidade. 

O sentido de distância está relacionado com a visão, a audição e o olfato, e permite que sejam lidas 

paisagens, expressões e reações humanas, enquanto o sentido de proximidade diz respeito ao tato e ao 

paladar, e permite que sejam sentidos sinais de temperatura e texturas. A partir desse estudo sobre os 

sentidos, o autor afirma que quanto menor for a distância a ser percorrida, maior será a riqueza de 

detalhes perceptíveis, e, assim, a comunicação se intensificará metro a metro.  

Em ruas estreitas e espaços pequenos, explica o autor, tem-se muita informação a assimilar e 

estímulos a experimentar, por isso, a cena é percebida como calorosa, pessoal e convidativa. Já nos 

grandes complexos urbanos, onde as distâncias a se percorrer são muito extensas, contrariamente ao 

primeiro exemplo, a cena será percebida como impessoal, formal e fria. Por isso, conforme Gehl (2015), 

o conhecimento dessas proporções, assim como a interação entre as velocidades e as distâncias, torna-

se decisivo para a obtenção de uma cidade significativa, confortável e em devido funcionamento. Da 

mesma forma, a mobilidade e os sentidos humanos passam a ser a chave para um bom planejamento 

urbano, no qual compreender a escala do corpo humano é fundamental para atingir esses objetivos.  

Gehl (2015) indica também algumas estratégias para estimular a vida urbana, tais como rotas 

lógicas e compactas; locais de dimensões modestas; e clareza na hierarquia entre os espaços. Atrair as 
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pessoas para caminhar e permanecer no meio urbano é mais uma questão de se trabalhar um espaço 

que seja convidativo. Ele acredita que se as pessoas, e não os carros, forem convidados a estar na 

cidade, o tráfego de pedestres e a vida urbana aumentarão proporcionalmente. Mas salienta que apenas 

convidar as pessoas não basta, pois o convite deve incluir a opção de sentar-se e passar um tempo ali.  

 Percebe-se, sob esse ponto de vista, que há uma relação direta entre o resultado desse convite 

e o aumento do número de pessoas nas ruas e de sua qualidade urbana. Pode-se observar inúmeros 

exemplos de como a renovação de um espaço, ou a mudança de mobiliário funcionam como convite às 

pessoas, que desenvolvem padrões de uso que reforçaram suas práticas sociais (GEHL, 2015). Sob 

esse aspecto, o Quadro 1 esquematiza as definições analisadas até aqui.  

Quadro 1. Autores que trabalharam a cidade ao nível dos olhos 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A cidade ao nível dos olhos nada mais é do que uma cidade que “oferece oportunidades para 

caminhar, permanecer, encontrar e se expressar” (GEHL, 2015, p. 176). Nesse sentido, a garantia de 

boas cidades ao nível dos olhos deve ser entendida como um desafio, que consiste em construir cidades 

mais significativas, com atenção para as pessoas e que possibilitem riqueza sensorial em qualquer 
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simples caminhada. Para isso, a dimensão humana deve ter prioridade sobre os demais aspectos até 

então considerados pelo planejamento urbano. Essa crescente preocupação com os sentidos humanos 

acaba refletindo em uma melhoria significativa na qualidade da vida urbana, e, assim, a cidade pode vir 

a ser mais viva e saudável para as pessoas. 

 

1.3 O sentido de lugar  

 

O lugar é o que eu imprimo  
É o que eu sou ou o que registro 

É o que eu deixei de ser por não (me) caber 
É como eu me vejo  

É como me ligo ao mundo 
Conecto-me  

E eis que já sou lugar 
 

O espaço público da cidade contemporânea, compreendido como local de práticas e trocas 

sociais, acaba oferecendo aos usuários qualidades e sensações que lhes são particulares. Pode-se dizer 

que, quando isso ocorre, passa a existir nesses locais a percepção e o sentido de lugar.  

Em busca de analisar tais questões, recorre-se a Lineu Castello9 (2007), que em sua obra A 

percepção do Lugar: repensando o conceito de lugar em arquitetura e urbanismo afirma que o conceito 

de lugar só pode ser apreendido sob uma ótica multidisciplinar, pois, apesar de existir uma interpretação 

psicológica, arquitetônica-urbanística, antropológica e geográfica para o termo, quando individualizadas, 

elas não são suficientes para abarcá-lo em sua totalidade. Por isso, ele faz um convite para se repensar 

o que qualifica um espaço como um lugar.  

Segundo o autor, as relações que as pessoas estabelecem com um local têm um forte 

componente psicológico, pois para que se sintam melhores em determinados espaços, estes devem ser 

dotados de qualidades específicas, que os façam ser percebidos pelos seus usuários. No entanto, ele 

esclarece que, quando se trata do espaço público, os lugares são percebidos coletivamente, pois são 

construídos socialmente e propícios a vivências de urbanidade: “É nosso entendimento que a urbanidade 

é a qualificação vinculada à dinâmica de experiências existenciais conferidas às pessoas pelo uso que 

fazem do ambiente urbano público, através da capacidade de intercâmbio e de comunicação de que está 

imbuído esse ambiente” (CASTELLO, 2007, p. 29). 

                                                           
9 Lineu Castello é professor titular de Urbanismo nos cursos de mestrado e doutorado do Programa de Pesquisa e Pós-
Graduação em Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Lidera o grupo de pesquisa em 
Percepção Ambiental e Desenho Urbano e desenvolve o projeto “A percepção de urbanidade numa rede estruturada de 
lugares”. Sua contribuição é indispensável, uma vez que o autor amplia o escopo da discussão a partir de uma análise 
multidisciplinar, que transcende a ótica da arquitetura e do urbanismo.  



35 
 

  É possível compreender que, por meio da identificação de um lugar, existe todo um processo de 

“valoração do espaço, que pode muito bem ser atribuído à percepção que as pessoas têm a respeito 

desse espaço” (CASTELLO, 2007, p. 13). O autor afirma que um dos caminhos para se identificar um 

lugar é por meio do estudo dos fenômenos percebidos pelos usuários em suas experiências existenciais. 

Nesse momento, pontua o autor, o lugar adquire uma forte conotação fenomenológica. Essa abordagem 

traz contribuições úteis aplicadas às áreas da arquitetura e do urbanismo, no sentido de detectar os 

fenômenos que atuam na percepção dessa qualidade de lugar. Diante disso, pode-se dizer que, para 

Castello (2007), lugar é um espaço qualificado, ou seja, um local que se torna percebido pela população 

por motivar determinadas experiências humanas, a partir da apreensão de seus estímulos ambientais. 

  Os conteúdos fenomenológicos mais comuns em relação ao conceito de lugar foram 

classificados por Castello (2007) em três grupos principais: o lugar de memória, relacionado aos 

fenômenos ambientais e ligado à memória coletiva da cidade; o lugar de aura, referente às experiências 

das pessoas que dele se utilizam; e o lugar de pluralidade, ligado à capacidade que um lugar possui de 

oferecer encontros, festas, misturas e contrastes. Esse último é, para o autor, o que gera a tão desejada 

diversidade e que torna possível o fenômeno de urbanidade do lugar. Assim, a pluralidade estaria 

relacionada também à memória ou à aura que cercam o lugar.  

  Por esse motivo, o conceito de lugar, em arquitetura e urbanismo, passa a ser entendido por 

meio da percepção, ou seja, daquilo que as pessoas sentem nos ambientes que habitam, em sua própria 

vivência. É um conceito que traz implícita uma qualificação do espaço, mediante a percepção de suas 

potencialidades objetivas e subjetivas, para a realização de experiências existenciais. É, por fim, uma 

“criação morfológica ambiental, imbuída de significado simbólico para seus usuários ” (CASTELLO, 2007, 

p. 116). 

 

1.3.1 O lugar como espaço existencial  

 
Improviso uma cadeira aqui,  

Coloco uma cor ali, 
Uma moldura que ficou torta 

Alinho.   
Construo o meu lugar.  

Existo. 
 

  Um autor muito citado por Castello é o geógrafo canadense Edward Relph, responsável pela 

obra intitulada Refletions on Place and Placeness (1976). Para esse último autor, a essência do lugar 

está na capacidade que possui de estabelecer relações espaciais com as experiências existenciais e na 
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qualidade de reproduzir espacialmente experiências e comportamentos humanos. Para isso, propõe 

graus de interioridade para a análise da percepção do lugar, isto é, se alguém se sente dentro do lugar, 

envolvido pelo lugar ou no interior de um lugar, quer dizer que está seguro, abrigado e à vontade. Quanto 

mais profundamente a pessoa se sentir inserida, mais forte será sua identidade e seu grau de 

interioridade com aquele lugar.  

 Os tipos de identificação da interiorização humana, segundo Relph (1976), distinguem-se entre 

interioridade existencial, exterioridade existencial, exterioridade objetiva, exterioridade incidental, 

interioridade comportamental, interioridade empática e interioridade secundária. O grau de envolvimento 

mais profundo com o lugar seria o da interioridade existencial, quando o indivíduo se sente como se 

estivesse em casa e, por isso, o lugar poderá ser experimentato inúmeras vezes. A apropriação de 

passeios públicos e a sua personalização pelos moradores parecem refletir esse tipo de experiência. É 

possível perceber nesses espaços uma identificação com o lugar e a criação de um sentimento de 

pertencimento, tanto em relação às calçadas quando aos espaços públicos que lhes são adjacentes 

(Figura 1).  

 

 

  

 Para Castello (2007), a maneira pela qual o ambiente é experienciado pode refletir no 

comportamento dos habitantes. Essa ideia denominada de behaviour settings, atribui ao ambiente um 

importante papel na determinação do comportamento individual, equivalente ao exercido pelos fatores 

pessoais e de personalidade. Em alguns casos, a interioridade existente pode, inclusive, moldar o 

comportamento das pessoas. Tem-se como exemplo o hábito de estar na calçada, prática usual a 

inúmeros moradores. Ao incorporar os espaços públicos como extensões de suas próprias residências, 

Figura 1. Moradoras improvisam sua sala de estar na calçada 
Fonte:  Foto da autora (2017). 
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eles demonstram que se sentem seguros e à vontade, criando uma maior dinâmica no bairro e 

estabelecendo novas relações, que passam a transformar esses espaços em lugares.  

 

1.3.2 O lugar como agente de representação 

 

Representa como se vê  
Pinta a tela, veja a TV.  

Se revele como transcende 
Sinta como presente  

Na porta de casa   
Ou no olho da rua,  

O lugar é a ponte com o “eu” 
Como um reflexo  

Reflete casa a dentro  
O quarto, a sala o armário. 

E te retrata rua a fora 
A calçada, o pátio, a cidade. 

 

O pesquisador em sociologia ambiental John Hannigan (1998) entende que o lugar é um agente 

das representações, mediante as quais os indivíduos percebem seu lugar na sociedade. Essas 

representações são habilmente fornecidas pelas imagens comunicadas materialmente pelos lugares 

urbanos, percebidos como mais ou menos adequados à sua apropriação. Ao observar as representações 

sociais consolidadas por meio das transformações realizadas pelos moradores em determinados bairros, 

pode-se constatar que existem imagens explícitas na modificação dessa paisagem. Não só no que diz 

respeito aos espaços públicos, mas também às unidades habitacionais. Essas imagens contribuem para 

que a materialidade impressa nesses espaços se transforme em elementos de identificação e 

representação dos moradores com aquele lugar (Figura 2). 

Sob esse aspecto, Vittorio Gregotti10 (1966), em sua obra Território da arquitetura, pontua que o 

reconhecimento dos usos é indispensável para a percepção do lugar, uma vez que o conhecimento 

ocorre somente como ação e participação. Logo, a sociabilidade que caracteriza um espaço como lugar 

de encontro e lazer segue a mesma lógica. Os moradores entendem o lugar a partir do reconhecimento 

de suas funções e de seus contatos diários, ou, como diz Castello (2007), a leitura dos significados que 

o ambiente comunica torna-se compreensível aos frequentadores mediante o experienciar de suas 

vivências. 

                                                           
10 Arquiteto italiano, Gregotti é um importante expoente da arquitetura contemporânea. Pesquisador em história da arquitetura 
e da cidade, suas inúmeras publicações abordam a arquitetura sob um ponto de vista interdisciplinar, discutindo desde 
metodologia projetual até definições de lugar e território.  



38 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. A árvore e a tela: pintura realizada por um morador na Vila Itatiaia, Goiânia.  
Fonte: Foto de Ailton Meire (2017).   
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O Quadro 2 a seguir apresenta as definições de lugar consideradas nesse trabalho.  

Quadro 2. Concepções de lugar segundo diferentes autores 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Nesse sentido, a leitura dos significados e a experiência de vivenciar o espaço demonstra estar 

relacionado também com a criação de novos lugares, uma vez que a utilização dos espaços comunitários 

permite sua percepção pelas suas características de produção de experiências humanas (CASTELLO, 

2007). Por fim, são as pessoas que criam os lugares, pois são elas que atribuem, ao espaço, o sentido 

de lugar. Para elas, os lugares criados são reais e permitem o convite à realização de experiências 

sociais únicas, cujo o essencial é viver e habitar esses lugares, desfrutando ao máximo sua pluralidade 

urbana.  
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 1.4 O espaço público e privado: entre conceitos e práticas sociais 

 

Piso na calçada,  
E dou bom-dia  

Enquanto desatina  
A briga pela limpeza do dia  

Passo a passo sigo pensante  
E quando piso, piso adentro  

Da calçada ou calçamento 
Na soleira da porta calço a alma  

Daqueles que ali construíram 
O dia a dia da cidade,  

Seu caos e arritmia  
A janela aberta e o sofá de fora  

A moça na janela que aumenta a confusão  
Peço licença e atravesso casa adentro  

Já não sei mais aonde termina a rua 
E onde começa habit-ação.  

 

Com as concepções sobre a percepção de lugar, observa-se que as estratégias para se obter a 

cidade ao nível dos olhos foram ampliadas, no sentido de criar espaços com melhores condições para a 

caminhada e que garantam a prática de atividades sociais e recreativas. No entanto, para abranger a 

relação entre o espaço público e o privado e a inserção dessa ação dicotômica no conjunto habitacional 

faz-se necessário ampliar a discussão para as acepções dos conceitos de espaço público e privado, tais 

como as definições de parque, praça e rua como espaços livres de uso público.  

Sun Alex11, em sua obra Projeto da praça: convívio e exclusão no espaço público (2008), afirma 

que praças, ruas e jardins constituem o conjunto de espaços abertos na cidade que nem sempre são 

verdes ou respondem ao ideal de vida urbana em determinado momento histórico, e que por isso não 

podem ser tratados apenas como uma questão de diferença de escala. O autor entende que o espaço 

público na cidade contemporânea assume diferentes formas e tamanhos, podendo ser tanto uma calçada 

como a paisagem em uma janela, uma vez que a palavra “público” indica os locais que são abertos e 

acessíveis a todas as pessoas.  

Entre esses espaços públicos, Alex (2011) cita os que foram projetados para o uso cotidiano e 

que podem ser representados pelas ruas, praças e parques, apesar de considerar que essa 

categorização ainda seja insuficiente para retratar o espaço público plurifuncional da atualidade, que 

                                                           
11 Arquiteto e urbanista, Sun Alex desenvolve trabalhos com foco no paisagismo e pesquisas que analisam de uma maneira 
mais ampla o espaço público, sob o aspecto do livre acesso. Em seu trabalho, o autor parte de uma análise histórica das 
praças e parques europeus e norte-americanos, destacando sua importância como espaços públicos, para então investigar o 
contexto brasileiro. 
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também abarcar espaços abertos indefinidos, tais como cafés e outros pontos de encontro. Por isso, 

considera que o espaço público é algo adaptável, que se redesenha dentro do próprio contexto de 

transformação da cidade. A praça, por exemplo, conforma-se por meio de várias aberturas no tecido 

urbano, que direcionam os fluxos e os diversos usos, imprimindo ao espaço, o caráter de “ponto central 

de manifestação da vida pública” (ALEX, 2011, p. 10). Assim, fatores como localização, acessos, 

permeabilidade e atmosfera podem convidar, ou não, o usuário a adentrar o espaço e a reforçar seu 

caráter público.  

Ainda conforme Alex (2011), a praça pode ser, ao mesmo tempo, construção e vazio. Seu próprio 

vocábulo na língua inglesa, place, que deriva do latim platea, significa “espaço amplo ou rua larga” (p. 

23). Ela não é apenas um espaço aberto, mas também um centro social integrado ao tecido urbano. 

Assim, o espaço público deve ser visto como um “conjunto indissociável” de “formas assumidas pelas 

práticas sociais” (p. 20). Para isso, é fundamental reforçar a importância da participação dos usuários na 

construção desses espaços, para garantia do uso e a apropriação dos mesmos. 

Com o intuito de fundamentar essa temática, Ângelo Serpa12 (2007), em O espaço público na 

cidade contemporânea, questiona o verdadeiro papel do espaço público na atualidade. O autor enfatiza 

que discutir esse fato é um grande desafio, seja na área da geografia, ou nas demais ciências humanas. 

Para ele, o espaço público deve ser compreendido como espaço de ação política, analisado com uma 

perspectiva crítica de mercadoria de consumo e inserido na lógica de produção capitalista.  

O autor desenvolve essa discussão com base no caso específico dos parques e de seus 

aspectos de acessibilidade, valorização imobiliária, visibilidade, turismo, natureza, cultura e 

representações sociais.  “Dois fenômenos estão relacionados com o termo público: aquilo que pode ser 

visto e ouvido por todos e tem a maior divulgação possível; ou significa o próprio mundo, na medida em 

que é comum a todos nós e diferente do lugar que nos cabe dentro dele” (SERPA, 2007, p. 139). 

Seguindo esse raciocínio, ele aborda conceitos e reflexões sobre a natureza do espaço público, com o 

intuito de identificar as categorias normalmente utilizadas no campo da arquitetura e do urbanismo.  

Já sobre os parques, o autor afirma que são espaços que deixam suas “marcas na cidade através 

do tempo” (SERPA, 2007, p. 61). Para ele, a forma urbana é promovida pela gestão pública, por meio de 

imagens que buscam satisfazer muito mais à mídia do que à própria comunidade em questão. Uma vez 

implantado, explica, o espaço público transforma-se e tem início o seu processo de legitimação, cujos 

modos de apropriação sociais nem sempre levam em conta as intenções do projeto original, gerando 

uma série de conflitos de uso entre os usuários. Assim, as práticas urbanas desenvolvidas nesse espaço 

“inscrevem-se em um processo de territorialização” (SERPA, 2007, p. 36), que ocorre quando os usuários 

                                                           
12 Pesquisador do Departamento de Geografia da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Ângelo Serpa dá ênfase em seus 
trabalhos à geografia urbana, regional e cultural. O autor contribui com seus estudos para temáticas de espaço público, 
periferias urbanas e metropolitanas, identidade de bairro, cognição, percepção ambiental e apropriação socioespacial.  
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o privatizam por meio de barreiras simbólicas. O espaço público deixa de ser partilhado para ser dividido 

entre vários grupos, e sua acessibilidade passa a ser controlada simbolicamente por alguns indivíduos. 

Nesse momento, tem-se uma ampliação da esfera privada no espaço público, a que denomina 

“estranhamento mútuo de territórios privados” (p. 36).  

O grau de acesso é para Serpa (2007) um fator que influencia de maneira decisiva a 

territorialização e privatização de um lugar. Para ele, a acessibilidade, além de física, pode ser também 

simbólica, uma vez que a apropriação social desses espaços tem implicações que ultrapassam o design 

físico dos mesmos. Nesse caso, a adjetivação de um lugar como público refere-se à uma acessibilidade 

irrestrita, um espaço acessível a todos, que deve ser no mínimo algo mais do que o acesso físico a 

espaços abertos de uso coletivo. 

Ainda sobre esse aspecto, em Lições de arquitetura, publicada originalmente em 1991, Herman 

Hertzberger13 elucida as demarcações territoriais dos espaços públicos e privados. O autor faz sua 

abordagem com base na análise da ocupação de obras modernas e contemporâneas relevantes, cujos 

edifícios foram concebidos com o intuito de criar espaços de convivência que conectassem o espaço 

público ao privado por meio de grandes áreas de convivência, ou de ruas internas. 

Os conceitos de “público” e “privado” podem ser interpretados como a tradução em termos 
espaciais de “coletivo” e “individual”. Num sentido absoluto, podemos dizer: pública é uma área 
acessível a todos a qualquer momento; a responsabilidade por sua manutenção é assumida 
coletivamente. Privada é uma área cujo acesso é determinado por um pequeno grupo ou por 
uma pessoa, que tem a responsabilidade de mantê-la. (HERTZBERGER, 2015, p. 12) 

Essa oposição extrema entre espaço público e privado, conforme o autor, nada mais é do que 

um clichê, um sintoma da desintegração das relações sociais básicas, nas quais todo mundo quer ser 

aceito e ter um lugar para chamar de seu. Ele complementa que os conceitos de público e privado podem 

ser vistos e compreendidos como uma série de qualidades espaciais, que são graduais quando se 

referem aos seus acessos, responsabilidades e manutenção. Assim, uma área aberta ou um quarto 

qualquer podem ser concebidos como um “lugar mais ou menos privado ou como uma área pública” (p. 

14), a depender do grau de acesso, de quem os mantém e/ou se responsabiliza por eles. Nesse aspecto, 

o Quadro 3 a seguir esquematiza as definições de espaço público consideradas nesse trabalho. 

 

 

 

                                                           
13 Arquiteto holandês, Herman Hertzberger participou da editoria da revista Forum, ao lado dos arquitetos do Team X, na qual 
propuseram substituir a arquitetura do pós-guerra por uma arquitetura baseada na interação e escala humana. Hertzberger 
foi profundamente influenciado pelas reuniões da redação, e as ideias sobre arquitetura que desenvolveu durante esse 
período formaram a base para seus futuros projetos, publicações e ensinamentos (TROOST, 2009).  
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Quadro 3. Conceitos de espaço público segundo diferentes autores 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Hertzberger (2015) apresenta também o conceito de intervalo como transição espacial, e usa 

como exemplo a soleira da porta, que é reconhecida como lugar de encontro e de reconciliação entre a 

rua – domínio público – e o edifício – domínio privado. Esse elemento arquitetônico fornece, conforme 

acentua, a conexão entre áreas com demarcação territorial, onde o conceito de intervalo tende a eliminar 

a divisão rígida entre espaço público e privado. Nesse sentido, trata-se de uma área de rua com a qual 

os moradores estão envolvidos e cujas marcações individuais, criadas por eles próprios, pode ser 

apropriada conjuntamente e transformada em espaço comunitário. 

Assim como Serpa (2007), o que Hertzberger (2015) chama de demarcação territorial está 

diretamente relacionado com as condições de acesso, que, segundo ele, podem ser definidas pela 

legislação, ou simplesmente por uma convenção social. Outro fato apontado pelo último autor é a 

utilização que alguns moradores fazem do espaço público, ao tratá-lo como se fosse privado, pois 

entende que essa prática fortalece a demarcação territorial desses usuários em relação aos demais, o 

que pode inibir certos comportamentos e influenciar diretamente as transformações espaciais do local. 

Dessa forma, quando os indivíduos têm a oportunidade de usar parte do espaço público para interesses 

particulares, o caráter público do espaço pode vir a se perder com o tempo.   
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1.4.1 A casa e o sentido de habitar, a rua e o sentido de lugar 

 

Habito em mim desejo e pensamento  
Que traduzo em forma de verso e poesia  

A palavra é o meu alicerce  
O concreto, meu desvaneio  

Levanto do chão a vontade de edificar  
De habitar além do espaço físico  

Imaterialidade se faz presente 
Habito uma folha de papel  

Eis que sou apenas palavra  
Que pesco no mar de azulejos.  

Revisto a parede como quem reveste a alma,  
As palavras me ordenam e (des)encadeiam,  

Tempestade onde se fez calmaria 
Arquitetura é artificie  

Poesia, vocação.  
Procuro refúgio no mundo das palavras 
Mas de qualquer forma construo abrigo  

Ou o abrigo é o que me constrói  
 

Como Hertzberger (2015) afirma, a soleira da porta é um local de transição do espaço público 

da cidade para o espaço privado da casa. Há, no entanto, uma condição que permite que o espaço além 

da soleira da porta transforme-se em uma extensão da moradia. Essa condição está presente tanto no 

sentido de habitar, inerente ao ser humano, quanto na percepção de lugar que ele atribuiu ao espaço à 

sua volta. Um aspecto a ser considerado para esta análise é o de que um conceito demonstra estar 

diretamente relacionado a outro. 

Já Christian Norberg-Schulz14 afirma em O fenômeno do lugar (1976) que o sentido de habitar 

está conectado à relação entre o homem e o lugar, pois, quando o homem habita, está simultaneamente 

localizado no espaço e exposto a um determinado caráter ambiental. Nesse sentido, ele pontua que a 

essência do lugar é definida por uma qualidade ambiental constituída por substâncias materiais, tais 

como forma, cor e textura, a partir das quais o lugar passa a significar mais do que apenas uma 

localização. Assim, habitar significa pertencer a um lugar concreto, e o homem deve ser capaz de 

orientar-se, de saber onde está e também de identificar-se com o meio ambiente, ou seja, ele deve saber 

como está em determinado lugar (NORBERG-SCHULZ, 2013). Nesse caso, pressupõe que habitar é, 

                                                           
14 Christian Norberg-Schulz foi um arquiteto norueguês representante da terceira geração da arquitetura modernista e que 
teceu críticas ao produto da segunda geração da Arquitetura Moderna, também chamada de Racionalista. Em suas obras, o 
autor declarou que “tais arquitetos falharam na interpretação da ideologia do Movimento Moderno, vulgarizando a Arquitetura 
e produzindo um espaço que levava a uma crise ambiental nas cidades europeias, ao passo que promovia a construção de 
ambientes desprovidos de significados" e de significação ao homem (SANTANA; SILVA, 2013, p. 1).  
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antes de tudo, uma identificação com o ambiente, identificação que considera ser a base do sentimento 

de pertencimento, pois orienta o homem, caracteriza a natureza do lugar e relaciona o ato de habitar ao 

pertencer a esse lugar concreto.   

A própria maneira do morador orientar-se em seu bairro ocorre de maneira distinta à do visitante, 

pois ele habita e, a partir disso, se significa. Apoiado nas relações estabelecidas, ele faz distinção entre 

as ruas, sobretudo, devido ao traçado viário e às suas ambiências. O comércio intenso em algumas 

áreas, as casas mais simples ou os hábitos tradicionais de alguns lugares são especificidades que 

passam despercebidas aos visitantes, uma vez que não têm relação profunda com o local. Essa distinção 

só pode ser percebida com base na qualidade ambiental, no caráter expresso dos materiais empregados, 

na personalização das habitações e de seus espaços públicos, particularidades que são responsáveis 

por criar o sentimento de pertencimento e de identificação do usuário com o lugar.  

São essas particularidades que fazem com que os espaços públicos se tornem lugares 

concretos, passíveis de serem habitados conforme a concepção de Norberg-Schulz (2013). Isso significa 

dizer que é necessário haver uma base de apoio existencial cotidiana, com a qual a população consiga 

orientar-se e identificar-se com os espaços existentes e, inclusive, localizar-se entre as estruturas 

urbanas que compõem o lugar e às quais denomina-se espaço público. Para tanto, deve-se compreendê-

lo como uma extensão do privado, o que auxiliará na abordagem das práticas sociais nele exercidas, 

uma vez que habitar é compreendido, nesta análise, como a construção do lugar.  

Buscando elucidar essas questões, em sua obra Hábitos no habitar (2012), Alice Barros15 analisa 

os hábitos vividos no cotidiano da moradia. Para ela, os hábitos de morar são responsáveis pelo desenho 

arquitetônico e interferem na manutenção dos espaços habitáveis, de acordo com as necessidades 

pessoais de cada indivíduo, e, por isso, devem ser analisados, pois têm um papel fundamental na 

idealização dos espaços, na maneira como as pessoas os utilizam e os modificam. Assim, para a autora, 

a arquitetura pode ser considerada um palco de diferentes manifestações culturais humanas, uma vez 

que produz sensações e significados que assumem uma dimensão simbólica, como resultado de um 

sentimento de pertencimento do indivíduo com seu lugar de moradia. O espaço arquitetônico faz-se então 

presente como “abrigo de experiências e dos hábitos inerentes às diversas formas de morar” (p. 96). 

Barros (2012) denota que, ao se recortar um território, nele são erguidos elementos que o 

limitam, como paredes e portões; em seguida, o espaço é preenchido com objetos e pessoas: a casa 

passa então a existir. “Um abrigo, um lar, a segunda pele do homem é a propriedade do indivíduo que 

nela acolhe seus bens e suas histórias. Ao entrar em contato com esse lugar, o corpo passa a captar 

impressões e a vivenciar diferentes experiências” (p. 97). Para ela,  

                                                           
15 Arquiteta urbanista, mestre em Dinâmicas do Espaço Habitado, atua como profissional da área de Planejamento Urbano 
no Departamento de Controle e Desenvolvimento Urbano do município de Arapicara, Alagoas.  
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[...] no momento em que a casa se conecta ao mundo, os indivíduos vão além do espaço 
interior da moradia e a relação amplia-se para o exterior. Dessa forma, as atividades vividas 
dentro da habitação e os hábitos construídos no dia-a-dia passam a dialogar com o exterior, 
extrapolando os limites físicos da casa. (BARROS, 2012, p. 96) 

É inegável a importância das calçadas para a definição do espaço físico-social que serve de 

mediação entre a casa e a rua. Se as calçadas pertencem, de certa forma, às casas, esse caráter de 

pertencimento passa a atribuir a elas formas de apropriação diferentes das que ocorrem em bairros não 

residenciais. Sob esse aspecto, o Quadro 4 elucida para os conceitos de habitar abordados no trabalho. 

Quadro 4. Conceitos de habitar segundo diferentes autores 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Roberto DaMatta16, no livro A casa e a rua: espaço, cidadania, mulher e morte no Brasil (1936), 

afirma que não se pode falar de casa sem mencionar o seu espaço oposto, a rua. Para ele, é preciso 

notar que a oposição é dinâmica e relativa, uma vez que casa e rua se reproduzem mutuamente, posto 

que há espaços na rua que podem ser fechados ou apropriados por um grupo, categoria social ou 

indivíduos que podem torná-los sua casa.   

O espaço definido pela casa pode aumentar ou diminuir, de acordo com a unidade que surge 
como foco de oposição ou de contraste. A casa define tanto um espaço íntimo e privativo de 
uma pessoa (por exemplo: seu quarto de dormir) quanto um espaço máximo e absolutamente 
público, como ocorre quando nos referimos ao Brasil como nossa casa. Tudo, obviamente, 
depende de outro termo que está sendo implícita ou explicitamente contrastado. Deste modo, 
meu quarto (por oposição aos outros quartos) é a "minha casa". Já na vizinhança, refiro-me à 
minha casa incluindo na expressão não só a residência em si, mas também o seu jardim e o 

                                                           
16 Historiador e antropólogo, DaMatta traz uma contribuição para o entendimento das esferas casa e rua, como representantes 
de diferentes entidades morais e esferas sociais. Dedicando-se, sobretudo, à análise e interpretação do inconsciente coletivo. 
O autor amplia a discussão para a realidade brasileira, estimulando a reflexão sobre a desigualdade social e suas 
representações culturais. Em suas obras, ele demonstra como, no inconsciente nacional, a sociedade se expressa e pensa 
sobre si mesma, observando seus contrastes e paralelismos. 
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seu quintal. Mas, se estou no "centro" da cidade, minha casa pode muito bem ser o meu bairro, 
com todas as suas ruas e jardins. (DAMATTA, 1997, p. 16) 

Para o autor, o espaço é demarcado quando alguém estabelece uma fronteira ao separar um 

pedaço de chão de outro. Entretanto, afirma ser preciso investigar de que modo as separações são feitas 

e como são legitimadas e aceitas pela comunidade, ou seja, o espaço não pode ser definido apenas por 

meio de sua metragem, mas também por intermédio de seus contrastes, complementaridades e 

oposições. Quando afirma que "casa" e "rua" são categorias sociológicas para os brasileiros, DaMatta 

(1997) reforça que essas palavras não designam simplesmente espaços geográficos ou coisas físicas 

mensuráveis, mas também “esferas de ação social, províncias éticas dotadas de positividade, domínios 

culturais institucionalizados e, por causa disso, capazes de despertar emoções, reações, leis, orações, 

músicas e imagens esteticamente emolduradas e inspiradas” (p. 15). 

Sobre essa temática, os autores Carlos dos Santos e Arno Vogel17, na obra Quando a rua vira 

casa: a apropriação de espaços de uso coletivo em um centro de bairro (1980), afirmam que os espaços 

construídos “rua e casa” são capazes de sustentar um modo de vida desde que lhe sejam concedidos 

certos valores. Para eles, a forma de ocupar e os hábitos desenvolvidos em áreas urbanas demonstram 

estar relacionadas às ambiências criadas pelos próprios moradores. Para isso, analisam as apropriações 

dos espaços de uso comum, a partir dos contrastes entre áreas urbanas não planejadas e aquelas que 

foram construídas com base em uma proposta de desenho urbano, em busca de compreender as ações 

e condições que orientaram as práticas de apropriação dos lugares pelos seus usuários.  

Para Santos e Vogel (1980), quando decide o que fazer em algum lugar, a pessoa está 

contribuindo para a sua vitalidade, uma vez que quem pratica o espaço é também quem o produz. Assim, 

a prática do espaço cria seus lugares e valores, que estão relacionados à comunidade e a seus 

praticantes. De acordo com os autores, as maneiras de ocupar as áreas urbanas ajudam a criar a 

ambiência que os moradores identificam como o modo de vida tradicional, por exemplo, o hábito de se 

sentar à porta de casa nos dias de semana após o trabalho, dentre outros. A rua passa a ser mais do 

que um lugar de passagem, pois é onde se desenvolvem ritos de sociabilidade. É o local em que os 

moradores “tecem” suas tramas e trilham seus caminhos, criando e recriando seu ambiente físico. Nesse 

momento, o espaço da rua mais parece um “quintal sem muros”, criado a partir de uma apropriação e 

familiaridade que dominam o espaço coletivo (SANTOS; VOGEL, 1980). 

                                                           
17 Carlos Nelson Ferreira dos Santos e Carlos Vogel contribuem para a continuidade do pensamento crítico sobre a cidade e 
seus espaços públicos. O primeiro graduou-se em Arquitetura e Urbanismo e o segundo, em História. Ambos são antropólogos 
e realizaram grande parte de suas pesquisas durante a ditadura militar pós-1964. Suas principais temáticas abordavam a 
exclusão da participação da população das tomadas de decisão e intervenções sobre o espaço urbano, o que, para eles, 
colocava em constante ameaça o sentido das ruas e praças como lugares ideais para a existência da vida pública. O conjunto 
de publicação dos autores, aliada às experiências práticas nas requalificações participativas que realizaram (ABRAHÃO, 
2016).  
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Esse fato, conforme Santos e Vogel (1980), tem muito a ver com a porta da residência, pois 

quanto mais ela se abre para a rua, maior será a utilização e o aproveitamento do espaço público pela 

casa. Assim, afirmam que existem ocasiões em que as ruas se privatizam, do mesmo modo que há 

casas, que em determinados momentos, se abrem ao público. Pode-se, portanto, concluir que essa 

polaridade entre casa e rua não deve ser limitada pela demarcação de seu espaço físico construído, uma 

vez que  

[...] dizer casa implica todo um mundo de relações sociais. A casa são as pessoas da casa. O 
grupo familiar, unido pelos laços de substância, que o parentesco organiza. São os valores da 
intimidade preservada pelo recato. A hierarquia, o respeito do recesso. Asilo inviolável, diz a 
Constituição. É o reino da informalidade, permitindo ao que deles participam o descanso, o 
não-estar-necessariamente-arrumado e a tranquilidade de um convívio harmônico, “natural”, 
regime de familiaridade par excellence. A categoria rua polariza outro conjunto de relações 
sociais, no entanto. Oposto ao da casa. Na rua encontramos um universo de cidadãos 
abstratos. Indivíduos anônimos regidos por laços contratuais. (SANTOS; VOGEL, 1980, p. 8) 

Embora para Hertzberger (2015), interior e exterior sejam uma questão de organização espacial, 

o fato de uma área tender mais para uma atmosfera parecida com a rua ou com o interior de uma casa 

depende especialmente da qualidade desses espaços. Dessa forma, em bairros residenciais, a rua pode 

muito bem ter a qualidade de uma sala de estar, de modo que as atividades comunitárias possam ser 

realizadas nela. O autor reforça que, quando se dá aos usuários um papel maior na configuração dos 

espaços públicos, o objetivo é estimular a coletividade e a realização de atividades sociais. Assim, diz 

ele, ao mesmo tempo em que deve-se criar espaço, é importante também deixar espaço para ser 

(re)criado pela população, “em volta da porta da frente”, que seria o “lugar onde a casa termina, e onde 

começa o espaço da rua de convivência” (p. 169). Sobre esse aspecto, o Quadro 5 esquematiza as 

definições consideradas sobre a dicotomia casa-rua. 

Quadro 5. Conceitos de espaço-rua, segundo DaMatta (1936) e Santos e Vogel (1980) 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O processo de apropriação dos espaços, portanto, pode muito bem ser condicionado pela 

maneira que as diferentes funções primárias da vida urbana se articulam em uma mesma área, de tal 

modo que esses arranjos adquirem fronteiras fluídas e flexíveis, que se misturam. Esse amálgama nada 

mais é do que a própria maneira de habitar, cujo conceito definido inicialmente para o espaço doméstico 

pode ser transposto ao espaço público, permitindo uma melhor compreensão do hábito de morar no 

sentido da construção do lugar, ou seja, estendido ao espaço que ultrapassa o da habitação.  

 

1.4.2 O território como espaço habitado   

Um pedaço de chão  
Em vão.  

O domínio, a cerca, o muro.  
Barreira física ou simbólica?  

Não importa  
O abstrato pode ser visível  

Porque no limite do que é seu  
O fim é o começo do outro. 

O sutil se faz percebido  
E mantida é a distância  

Daquele há quem não se desejar.  
 

Analisar um espaço público em relação à sua qualidade de lugar implica também compreender 

seu sentido de habitar, que parte da identificação do usuário com o meio ambiente até chegar à 

construção da paisagem habitada e à formação de seu território. Com a intenção de observar como a 

população apreende os lugares e suas devidas especificidades, o estudo aqui proposto permeia o sentido 

de habitar e as noções de pertencimento coletivo e de participação, em um sistema de convivência 

habitacional, para poder, enfim, compreender quando um espaço público pode ser considerado um 

território urbano, no sentido atribuído por Solà-Morales (2002, p. 153), enquanto “sistema de espaços 

habitados” e “lugar de encontro de atividade formativa”.  
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Milton Santos18, em seu livro Metamorfoses do espaço habitado, fundamento teórico e 

metodológico da geografia (1988), aborda a questão do espaço habitado segundo o ponto de vista 

biológico, que se dá pelo reconhecimento da adaptabilidade do homem, como indivíduo, às mais diversas 

altitudes e latitudes, climas e condições naturais extremas. Assim, o autor propõe a teoria de que  

[...] o ser humano não pode ser visto mais como indivíduo isolado, mas como um ser social 
por excelência. Podemos assim acompanhar a maneira como a raça humana se expande e 
se distribui, acarretando sucessivas mudanças demográficas e sociais em cada continente 
(mas também em cada país, em cada região e em cada lugar). O fenômeno humano é 
dinâmico e uma das formas de revelação desse dinamismo está, exatamente, na 
transformação qualitativa e quantitativa do espaço habitado. (SANTOS, 1988, p. 14) 

Para o autor, o espaço está no centro das preocupações dos mais variados profissionais, 

podendo ser visto como objeto de conhecimento de alguns, ou como produto ou processo histórico de 

outros. Entretanto, todos os espaços são geográficos, porque “são determinados pelo movimento da 

sociedade e de sua produção” (p. 21). Ao falar-se de território, é importante definir o conceito de 

paisagem, que pode ser compreendida como o domínio do visível, ou seja, tudo aquilo que se vê e que 

a visão alcança. A paisagem é formada por volumes, cores, movimentos, odores e sons, e pode também 

ter escalas diferentes, cujas dimensões são definidas por meio da percepção. Isso nada mais é do que 

um processo seletivo de apreensão, quando cada indivíduo a enxerga de forma diferenciada. Assim, 

consoante o pensamento de Santos (1988), o objetivo de estudar a paisagem é ultrapassar a paisagem 

como aspecto, para chegar ao seu significado.  

O conceito de paisagem, segundo o autor, difere do conceito de espaço, no sentido de que o 

primeiro é a materialização de um instante da sociedade e o segundo, o resultado da junção entre a 

sociedade e a própria paisagem. Assim, paisagem e espaço formam um par dialético, complementam-

se e, ao mesmo tempo, se opõem. O espaço é o resultado da soma entre a paisagem e a sociedade, 

possível por meio da espacialidade: “A paisagem é coisa, a espacialização é funcional e o espaço é 

estrutural. A paisagem é coisa relativamente permanente, enquanto a espacialização é mutável, 

circunstancial, produto de uma mudança estrutural ou funcional” (p. 26).  

Para Gregotti (2004), é essa mutação do espaço que realiza o ato simbólico de permitir ao 

homem o contato com a terra, com o ambiente físico e com a ideia de natureza enquanto totalidade. Para 

o autor, a essência dessa discussão é o ambiente construído que, quando se transforma em coisas 

visíveis, reúne significados profundos e, consequentemente, diferencia-se não só pelo que o ambiente 

aparenta ser, mas também pelo que ele é estruturalmente. Não se trata, portanto, de uma paisagem 

                                                           
18 Bacharel em Direito e doutor em Geografia, Milton Santos é um nome de referência no campo da geografia brasileira. Seus 
estudos destacam-se em termos de contribuição à efervescência e à ânsia de renovação dessa ciência no Brasil, levando em 
consideração seu período de exílio durante a ditadura militar. Suas pesquisas e publicações resultaram de um esforço 
epistemológico para dotar a geografia de categorias de análise apropriadas sobre o espaço e o território. Algumas dessas 
publicações desembocaram na sua obra maior, A Natureza do Espaço: técnica e tempo, razão e emoção. (1996), que pode 
ser considerada tanto como uma teoria geral do espaço humano quanto como uma contribuição da geografia na reconstrução 
da teoria social (SANTOS; LEVY, 2011).  
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sobre a qual o indivíduo intervém, pois, para o autor, ele próprio é a paisagem, conhecê-la é conhecer-

se, modificá-la é também modificar-se.  

A paisagem observada por esse ângulo pode ser compreendida como arquitetura, não só pela 

forma de ordenação do terreno, mas também pela relação de sua estrutura física e a distribuição da 

população na terra. Nesse sentido, a forma arquitetônica remete a uma memória histórica, no que diz 

respeito ao seu processo de construção e consolidação. A forma passa a ser uma “resposta à paisagem 

que se constitui à medida que novos fenômenos influem na organização total daquele conjunto 

determinado”, ou seja, de seu território (GREGOTTI, 2004, p. 114).  

Solà-Morales19, em sua obra Territórios (2002), lembra que a palavra paisagem é derivada da 

forma latina do Baixo Império pagus, que significa território, “onde se habita”, enquanto “paisano” deriva 

de payés, que é quem habita um lugar e estabelece nesse pedaço de território sua morada. O autor 

pontua que se a cidade pode ser vista como uma paisagem, esse fato não pode ser atribuído unicamente 

aos seus aspectos visuais, uma vez que esse costume tem relação direta com a experiência de habitar. 

Assim, o território pode ser entendido como a representação da paisagem também no sentido da 

construção do lugar. Para o autor, a cidade já não se experimenta apenas como uma estrutura articulada, 

da qual as pessoas são partes ativas e participantes. Assim como nas paisagens, o que se busca na 

cidade é construir o território, um lugar seguro, gratuito, o qual seja possível morar consigo mesmo e 

com os outros.  

Já segundo José Manuel Lamas20 (2014), a expressão território designa a extensão da superfície 

da terra na qual vive um grupo humano ou o espaço construído pelo homem. O território é o espaço 

oposto ao natural, onde o homem exerce sua função, seja transformando suas condições físicas, seja 

impondo-lhe sua ordem (LAMAS, 2014). Dessa forma, conforme o autor, o tempo passa a ser também 

fundamental quando se menciona o território como objeto físico, no sentido de que, se existir uma 

modificação da forma existente, essa poderá desenvolver-se com o passar do tempo.  

A formação de fronteiras em um espaço pode auxiliar na sua compreensão como um território 

urbano. Esse fato está atrelado a um sentimento de segurança e proteção, conquistado pela 

sociabilização das pessoas em um local. A teoria de que as fronteiras são elementos conformadores de 

um lugar está também relacionada ao campo da geografia comportamental proposta por Relph (1976). 

O autor afirma que, quando um habitante se sente inserido no lugar, protegido e envolvido, ele adquire 

                                                           
19 Solà-Morales foi um arquiteto, historiador e filósofo catalão que ficou conhecido pelo termo terrain vague, aplicado a áreas 
abandonadas, obsoletas, improdutivas e sem limites claros. É, sobretudo, em torno do trabalho de alguns fotógrafos que 
dirigiram seu olhar para esses espaços urbanos em falência e esquecidos no pós-Segunda Guerra Mundial, que o autor 
construiu seus primeiros ensaios sobre a temática. Em sua obra, ele convida à reflexão sobre o pensamento de vários autores 
que lhe permitem consolidar uma caracterização desses territórios, até então, indefinidos (MENDES, 2011).  
20 O arquiteto José Manuel Lamas nasceu em Lisboa, Portugal, onde doutorou-se em Urbanismo. Autor do renomado livro 
Morfologia Urbana e Desenho da Cidade (1993), foi professor da Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa. 
Publicou inúmeros trabalhos na área de restauro e valorização de zonas históricas, que culminaram em numerosos projetos 
de arquitetura e planos de urbanismo. 
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o grau de interioridade existencial permitido pela delimitação física ou social daquele espaço. A fronteira 

gera, então, a sensação de abrigo necessária para que a pessoa possa vivenciar o espaço, estabelecer 

suas trocas e experiências pessoais.  

Quando o hábito de morar é estendido ao espaço público esse lugar passa a se conformar como 

território, ou como paisagem habitada. Logo, a discussão sobre a noção de território está diretamente 

associada ao ato de construir a paisagem por meio da experiência pessoal com o espaço. Nesse sentido, 

é preciso que se problematize as formas de organização e construção social do território, para se 

compreender a interferência dessas práticas nas modificações de uso do mesmo.  

O território, compreendido como espaço habitado, permite a produção de novos lugares, ao 

mesmo tempo que é também composto por eles. Existe uma correlação que fica clara quando se 

compara uma paisagem quando não possuía moradores e quando ela passou a ser habitada e 

transformada por eles. Uma paisagem conhecida e que foi modificada nada mais é do que um espaço 

onde tem lugar a vida humana e por isso é um espaço vivido. Os moradores experienciam suas vivências 

e identificam-se com o lugar de maneira que se veem inseridos nele, criando um sentimento de 

pertencimento e uma relação mais intimista e pessoal. É justamente esse vínculo que o homem 

estabelece com o território e com o grupo social, mediante sua residência, que reforça sua identidade e 

senso de coletividade com o meio. Nesse sentido, o Quadro 6 esquematiza as definições de território 

consideradas neste trabalho.  

 

Quadro 6. Definições de território 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Hertzberger (2015) acredita que se deve proporcionar, aos espaços públicos, um desenho que 

permita que a comunidade se sinta responsável por eles. Assim, cada membro pode contribuir, à sua 

maneira, para um ambiente com o qual possa se relacionar e se identificar. O autor afirma que os 

moradores se sentem estranhos em seu ambiente quando sua participação e envolvimento com o local 

são subestimados. As pessoas tendem, segundo Hertzberger (2015), a dar novos usos aos espaços 

públicos se esses oferecerem oportunidades explícitas para fazê-lo. E, assim, o desenho urbano pode 

contribuir para criar ambientes que favoreçam a identificação pessoal dos moradores, para que possam 

ser apropriados como lugares que realmente lhes pertença.  
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O desenho urbano, conforme preceitua Lamas (2014), arranja a forma da cidade pela adição e 

composição de seus elementos morfológicos. O objetivo, portanto, deixa de ser apenas organizar o 

território para acolher atividades humanas e passa a atuar na forma urbana, de modo que exista 

comunicação estética e significação, o que acaba atribuindo a esse campo de estudo um maior peso na 

questão do estudo da forma. Sobre esse aspecto, Kevin Lynch21 (2015), em seu livro A boa forma da 

cidade, lançado originalmente em 1960, afirma que não existe “qualquer teoria normativa contemporânea 

sobre a forma das cidades” (p. 99). Para ele, existem dogmas e opiniões, mas não um esforço sistemático 

para expor as relações gerais entre a forma de um lugar e seu valor. 

A forma que uma cidade deve assumir é uma questão extremamente antiga. E se por teoria 
normativa pretendemos referirmos a um conjunto coerente de ideias acerca da forma 
adequada da cidade e das suas razões, então existem várias dessas teorias. Cada grupo de 
teorias centra-se numa metáfora abrangente acerca do que é uma cidade e de como funciona. 
(LYNCH, 2015, p. 75)  

No Brasil, uma das principais contribuições teóricas para o estudo do desenho urbano, no sentido 

de sistematizar discussões teóricas, parte da obra Introdução ao desenho urbano no processo de 

planejamento, de Vicente Del Rio22 (1990), na qual o autor faz uma revisão sintética das questões 

expostas pelos principais teóricos da área do desenho urbano até então, trazendo à discussão tanto os 

princípios da origem da disciplina do urbanismo quanto a necessidade de se pensar o desenho das 

cidades dentro de seu processo de planejamento.  

Para Del Rio (1990), as metodologias de desenho urbano levam a diferentes dimensões de 

análise da cidade, e, a partir delas, a compreensões variadas, o que contribui para uma melhor 

abrangência da complexidade do fato urbano.  Segundo o autor, o desenho urbano não é uma disciplina, 

e sim um campo disciplinar para o qual convergem métodos de análise e disciplinas que tratam do 

desenho urbano como proposta metodológica. Entretanto, ressalta que nenhuma dessas disciplinas é 

completa o suficiente para desprezar outros campos de estudo na avaliação da forma urbana. 

O que existe em comum entre as teorias sobre o estudo da forma da cidade é a tentativa de 

sempre buscar análises que partam da ótica do usuário: como ele vê, sente, compreende, utiliza e se 

apropria do espaço urbano (DEL RIO, 1990). Por isso, o autor adota, para esse campo disciplinar, um 

enfoque metodológico que não se concentra em nenhuma teoria específica, mas que busca em vários 

                                                           
21 Urbanista americano, graduado em Planejamento Urbano, Kevin Lynch é um dos expoentes no estudo sobre a imagem da 
cidade e seus aspectos físicos visuais. Em sua obra, ele destaca a maneira como percebemos a cidade e as suas partes 
constituintes, baseado em um extenso estudo sobre cidades norte-americanas, nas quais as pessoas eram questionadas 
sobre sua percepção urbana, seu modo de estruturar a imagem que tinham sobre a cidade e como se localizavam nela 
(SABOYA, 2008). 
22 Arquiteto com pós-graduação em Planejamento Urbano e Regional (Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Brasil), 
mestre em Desenho Urbano (Oxford Politécnica) e Ph.D. em Arquitetura e Urbanismo (Universidade de São Paulo), Del Rio 
leciona Planejamento Urbano e Regional na California Polytechnic University San Luis Obispo, na qual é professor titular. Sua 
contribuição para o campo do desenho urbano é inquestionável, tendo publicado seis livros de arquitetura e desenho urbano, 
dentre os quais, Introdução ao Desenho Urbano no Processo de Planejamento (1990) e Desenho Urbano Contemporâneo no 
Brasil (2009), além de ter elaborado planos, projetos urbanos e artigos.  
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métodos a complementariedade necessária para a compreensão dos fenômenos urbanos. O Quadro 7 

a seguir esquematiza as definições de desenho urbano utilizadas neste trabalho.  

Quadro 7. Concepções de desenho urbano 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para o psicólogo ambiental David Canter (1977 apud DEL RIO, 1990, p. 69), “o espaço e a forma 

só começam a fazer sentido a partir do momento em que nos conscientizamos desta qualidade, através 

de três esferas de consciência”. O autor sugere a sobreposição de três esferas de estudo para gerar o 

sentido do lugar em um espaço urbano: a dimensão física, relacionada aos atributos físicos; a dimensão 

comportamental, que seriam as atividades; e a dimensão perceptiva, composta pelas concepções e 

imagens. O enfoque metodológico proposto por Del Rio (1990) parte dessas esferas de análise, 

apresentadas anteriormente por Canter (1977). Entretanto, o autor reformulou em alguns aspectos o 

método anterior, propondo quatro categorias: a esfera de concepções e imagens foi subdividida em duas, 

análise visual e percepção do meio ambiente; a esfera atributos físicos passou a ser morfologia urbana; 

e atividades tornou-se comportamento ambiental (Figura 3).  

 
Figura 3. Diagrama da formação do “sentido dos lugares” (CANTER, 1977) e diagrama das esferas de análise do desenho 
urbano propostas (DEL RIO, 1990) 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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A análise visual corresponde à identificação das qualidades visuais e estéticas da paisagem 

urbana, que são profundamente enraizadas na experiência do observador em movimento. Nesta análise, 

entendemos o lugar segundo a orientação que lhe atribui Del Rio (1990), ou seja, em seu “sentido 

topológico”, que, segundo o autor, “tem a ver com a nossa posição em relação a um conjunto de 

elementos que conformam nosso ambiente imediato” (p. 88). Durante um percurso, o observador detecta 

e registra, por meio de sequências, algumas qualidades urbanas, tais como a complexidade, a 

diversidade e outros apelos visuais. 

A percepção do meio ambiente trata a experiência urbana como atividade perceptiva e o 

progresso cognitivo, como um momento fundamental para a compreensão e retenção de imagens 

estruturadoras. Nesse aspecto, conforme Del Rio (1990), a percepção ambiental tem como principal 

objetivo a identificação de imagens públicas e de memória coletiva. Ele afirma que a linha de pesquisa 

mais influente nessa esfera de análise partiu de Kevin Lynch (1997), que fundamenta uma base teórica 

pautada nas qualidades que formam uma imagem mental e clara da cidade, tais como estrutura, 

identidade e imageabilidade.  

A categoria do comportamento ambiental parte do princípio de que o meio ambiente construído 

influencia atitudes, ações e decisões. Segundo Del Rio (1990), trabalhos na área da psicologia 

comportamental defendem que a reação do ser humano nada mais é do que “um reflexo da situação em 

que ele se encontra” e busca uma “relação causa-efeito que incide diretamente nos comportamentos 

ambientais” (p. 97). Assim, os elementos urbanos e seus arranjos espaciais sugerem usos e 

comportamentos diferenciados, e apenas a sua análise possibilitará a compreensão de suas qualidades 

como locais para comportamentos sociais.  

Já a categoria da morfologia urbana pode ser compreendida a partir da imagem obtida da leitura 

que os indivíduos fazem da cidade. Como observado, para Del Rio (1990), é notável a importância da 

análise morfológica para estudos de desenho urbano, uma vez que ela que se dedica a compreender 

essa lógica de modificação urbana, o que possibilita formas de intervenções mais adequadas na cidade. 

Conforme o autor, em termos morfológicos, pode-se compreender a cidade por meio de níveis de 

organização ou escalas, responsáveis por “estruturar todos os significados e as apropriações sociais” (p. 

83). São eles: o nível de organização coletiva, o comunitário e o individual. 

  O nível de organização coletiva possui uma lógica estrutural, percebida consciente ou 

inconscientemente, que abarca o conjunto de elementos primários do tecido urbano e possui uma maior 

permanência temporal, tal como a própria cidade em si. Já o nível comunitário traz uma lógica com 

significados especiais, que são restritos a uma parcela da população, por exemplo, a do bairro. 

Finalmente, a dimensão individual expressa de maneira mais livre os significados particulares, como é o 

caso da residência e demais espaços privados. Esse último nível é, para Del Rio (1990), o que apresenta 

a maior rapidez na modificação de suas estruturas formais.  
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  Outro autor que contribui para a discussão é Lamas com seu livro Morfologia urbana e desenho 

da cidade publicado em 1993, em que o autor apresenta temáticas extremamente válidas para o estudo 

da cidade, a partir do conjunto de seus elementos compositivos, denominados elementos morfológicos 

e cuja existência, papel estrutural e inter-relações são essenciais na qualidade das formas urbanas. 

Conforme pontua o autor, a morfologia estuda os aspectos externos ao meio urbano e suas inter-

relações, que definem e explicam a paisagem urbana e sua estrutura. É preciso reiterar que, para ele, a 

disciplina morfologia urbana também estuda o objeto, no caso a forma urbana, não só por meio de suas 

características físicas e exteriores, mas também mediante sua evolução ao longo do tempo.  

  No entanto, Lamas (2014) enfatiza que a forma urbana não pode ser desassociada de seu 

suporte geográfico, pois deve ser analisada sempre em relação ao seu sítio e ao seu território, uma vez 

que a preexistência territorial possui um papel preponderante que a apoia e muitas vezes a condiciona. 

Assim, são várias as grandezas e complexidades de conjuntos urbanos que podem ser aplicados à noção 

de formas urbanas ou do território, e que se colocam em níveis que podem ser diferenciados por meio 

de unidades e escalas de leitura. Pode-se falar de forma física para praças, ruas, bairros e até cidades 

inteiras (LAMAS, 2014). 

  É importante considerar que o estudo da morfologia urbana se ocupa da divisão do meio urbano 

em partes – seus elementos morfológicos – e da articulação delas entre si e com o conjunto que conforma 

o espaço urbano. O autor chama a atenção para o fato de a forma urbana ser constituída por aspectos 

quantitativos, qualitativos, de organização funcional e figurativos. Os aspectos quantitativos são, como o 

próprio nome diz, aqueles quantificáveis, tais como densidades, fluxos, coeficientes numéricos, 

dimensões, dentre outros; os qualitativos referem-se às características específicas de tratamento dos 

espaços, tais como conforto e comodidade; os de organização funcional dizem respeito às atividades e 

os usos propostos; e os figurativos são entendidos como a comunicação que existe por meio dos sentidos 

(LAMAS, 2014).  

  Para a identificação dos elementos morfológicos, é preciso que se conheçam as partes formais 

e o modo com que elas se estruturam nas diferentes escalas de leituras. Lamas (2014, p. 79) identifica 

tais elementos como “as partes mínimas reconhecíveis que possuem uma função construtiva, 

programática, ou uma finalidade estética significante”. Assim, os elementos morfológicos propostos pelo 

autor são o solo, o edifício, o lote, o quarteirão, a fachada, o logradouro, o traçado, a praça, o monumento, 

a vegetação e o mobiliário urbano.  

  O solo diz respeito ao pavimento, à topografia e à modelagem do terreno, enquanto o edifício 

refere-se aos tipos edificáveis que organizam o espaço urbano no modo em que se agrupam. O lote é a 

parcela fundiária, condiciona a forma do edifício e estabelece a ligação entre esse e o solo; o quarteirão 

organiza os outros elementos da estrutura urbana, como o lote e as vias; e a fachada é o plano marginal, 

que tem como função a transição entre espaço público da rua e o espaço privado das edificações. O 
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logradouro constitui o espaço privado do lote não ocupado por construção; o traçado é definido pelas 

vias e pelo arranjo entre as quadras; a praça é o lugar intencional do encontro, das práticas sociais e das 

funções estruturantes e significativas da forma urbana; o monumento é tratado por sua individualidade, 

carrega significado cultural, histórico e estético para a cidade; a vegetação é composta pelas estruturas 

verdes; e o mobiliário urbano é o elemento que contribui para a organização urbana, a qualidade e a 

comodidade do espaço.  

Lamas (2014) pontua ainda que a leitura da cidade ocorre em diferentes escalas e níveis de 

análise, pois, além da identificação dos elementos morfológicos, o estudo deve definir também os níveis, 

ou momentos de produção, da forma urbana e suas inter-relações. Para isso, o autor define três 

dimensões de análise: setorial, urbana e territorial, que correspondem aos níveis de organização 

individual, comunitária e coletiva propostas pelo autor contemporâneo ao seu trabalho, Vicente Del Rio 

(1990).   

A dimensão setorial corresponde à escala da rua, representada pela menor das unidades do 

espaço urbano, e pode ser ilustrada como uma praça ou uma rua. Para a sua apreensão, basta percorrer 

um circuito fechado. A dimensão urbana diz respeito à escala do bairro, cujos elementos morfológicos 

têm de ser identificados com as formas da escala inferior e sua análise requer o movimento de vários 

circuitos, podendo ser representada por um conjunto de quarteirões ou ruas. A dimensão territorial 

corresponde à escala da cidade e se estrutura mediante a articulação de diferentes formas da dimensão 

urbana, por exemplo, a interligação dos bairros entre si. 

Conclui-se que, se a análise da forma urbana pressupõe o estudo de seus conjuntos e 

articulações, faz-se necessário enquadrar os elementos morfológicos dentro das dimensões e escalas 

de desenho urbano propostas. Na dimensão setorial, são analisados os elementos morfológicos 

edificáveis, por exemplo, a praça, os edifícios e suas fachadas; e os planos marginais, tais como a 

vegetação, o desenho do solo, o monumento e o mobiliário urbano. Na dimensão urbana são 

considerados o traçado, os quarteirões, os logradouros, os lotes e outros elementos edificados da escala 

inferior, enquanto na dimensão territorial investiga-se os elementos que se identificam com os bairros, 

tais como as grandes infraestruturas viárias, as zonas verdes e as demais estruturas físicas da paisagem.  

Considerando que os teóricos que ancoram este estudo partem de uma metodologia já antiga 

para a análise da forma urbana, para atualizar o recorte da pesquisa recorremos ao livro Fundamentos 

de morfologia urbana, de Stael Costa e Maria Manoela Gimmler Netto23, publicado em 2015. O livro traz 

algumas definições estratégicas sobre a forma urbana e os padrões de uso e ocupação do solo, além de 

reunir diversas visões metodológicas, dentre elas, as das Escolas Inglesa e Italiana de Morfologia 

                                                           
23 Ambas as autoras são arquitetas urbanistas e pesquisadoras do Laboratório da Paisagem da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG). Elas participam regularmente dos eventos científicos promovidos pelo International Seminar on Urban 
Form (ISUF), e contribuem para este estudo particularmente na discussão sobre a forma urbana e os rumos da pesquisa 
sobre a análise da percepção morfológica urbana.  
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Urbana, que atualmente fundamentam estudos contemporâneos de soluções para os problemas de 

urbanização na Europa e no Brasil. As considerações trazidas pela obra contribuem para a ciência de 

preservação da paisagem urbana e dissemina infinitas possibilidades de aplicação do método, uma vez 

que, segundo as autoras, não há uma só definição ou concordância geral sobre o tema. Elas definem 

morfologia urbana como  

[...] o estudo da forma urbana, considerando-a um produto físico das ações da sociedade sobre 
o meio, que vão edificando-o, ao longo do tempo. Essa definição contém diversas informações 
e indica os principais aspectos investigativos da Morfologia Urbana, pois ao ser associada ao 
solo edificado está intrinsicamente relacionada às construções, às edificações, aos 
parcelamentos e aos espaços livres. Esse é, portanto, um dos aspectos que são contemplados 
numa análise morfológica, as edificações e a sua implantação no solo urbano. Estes ocorrem 
em decorrência de uma ação social, por meio do seu parcelamento, dos diversos tipos de 
arranjos que este ato implica, tanto no traçado das vias, das praças, como no traçado das 
quadras, na sua subdivisão em quarteirões e lotes. (COSTA; GIMMLER NETTO, 2015, p. 31) 

  A morfologia urbana é responsável ainda por registrar a história das ações humanas e a ideologia 

de sua ocupação ao longo do tempo, ou seja, é consolidada pela sobreposição de camadas históricas. 

Essa visão de acúmulo histórico corresponde ao que se denomina palimpsesto24, palavra utilizada para 

designar a formação da cidade a partir de gravações em camadas, que vão sendo acumuladas no mesmo 

sítio natural. Aborda, assim, os reflexos da ação social sobre a paisagem urbana (COSTA; GIMMLER 

NETTO, 2015).  

  Essas análises são significativas para ajudarem a compreender a ação da sociedade mediante 

a comparação de seus princípios ideológicos e os produtos que são gerados por eles na paisagem 

urbana. Como exemplo disso, podem-se citar os projetos idealizados para os conjuntos habitacionais 

que se transformaram após sua ocupação. É nesse sentido que surge a necessidade de se compreender 

a sociedade urbana local como agente atuante na forma urbana e, consequentemente, na transformação 

da própria paisagem.   

  A forma urbana e o seu dinamismo são descritos como um objeto a ser examinado por meio de 

dois ângulos, cujo primeiro está relacionado ao sentido morfológico, pautado na diversificação das formas 

visíveis na configuração da paisagem urbana, e o segundo, refere-se ao dinamismo da sociedade que 

produz e altera a paisagem ao longo do tempo (CONZEN, 2004). Para alertar sobre o uso incorreto da 

expressão morfologia urbana em textos acadêmicos, as autoras recorreram a Larkham (2002 apud 

COSTA; GIMMLER NETTO, 2015, p. 34), para quem 

[...] autores geralmente usam morfologia ao invés de forma, e ao substituírem a morfologia pela 
forma, restringem o seu uso ao objeto estático, em detrimento da compreensão do processo 
que a consistiu. [...] além do uso equivocado da expressão, tal utilização demonstra também a 
incompreensão do que seja realmente a Morfologia Urbana, pois, nesse sentido, há redução do 
seu papel tridimensional interativo para uma visão bidimensional, limitada e estática. Esse uso, 

                                                           
24 “A ideia da cidade como um palimpsesto foi apresentada inicialmente por Michael R. C. Conzen em 1962, no artigo ‘Urban 
Morphology: A Geographical Approach’” (COSTA; GIMMLER NETTO, 2015, p. 32).  
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largamente disseminado, limita o papel no desenvolvimento da Morfologia Urbana, porque 
desconhece três conceitos: forma, função e desenvolvimento (história).  

 Sobre esse aspecto, o Quadro 8 apresenta as distinções entre os conceitos de forma e 

morfologia urbana considerados neste trabalho. 

Quadro 8. Forma e morfologia urbana, segundo diferentes autores 

 
 Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Costa e Gimmler Netto (2015) destacam a existência de duas principais linhas de investigação 

seguidas por estudiosos de diferentes países, as Escolas de Morfologia Urbana Inglesa e Italiana. A 

Escola Inglesa tem como objeto o estudo das formas urbanas, utilizando como parâmetro suas 

modificações e transformações25. Para as autoras há, nesse processo, elementos que repetem padrões 

semelhantes, possibilitando sua identificação em períodos de tempo, que podem ser denominados 

                                                           
25 Os princípios norteadores do trabalho de Lamas aproximam-se dos estudos da Escola de Morfologia Urbana Inglesa, uma 
vez que o autor dedica maior preocupação com a forma urbana em seu sentido territorial e geográfico, do que com os tipos 
de edilícios e suas respectivas transformações. 
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períodos morfológicos. Foi nesses períodos que “ocorreram as transformações e são definidos em função 

de uma determinada época histórica e das evoluções formais introduzidas na paisagem urbana, cujos 

reflexos econômicos e culturais produziram modificações e transformações no espaço urbano” (p. 35). 

  Considerado um dos fundadores da Escola Inglesa de Morfologia Urbana, o geógrafo alemão 

Michael R. G. Conzen26 dedicou-se ao estudo das cidades e de sua forma urbana. Em suas investigações 

sobressaía a preocupação de representar os fatos urbanos em bases cadastrais, com os estudos sobre 

a representação física deles, no sentido de analisar a formação da paisagem por meio de sua evolução 

formal. O geógrafo introduziu a reflexão sobre a importância da preservação de centros urbanos, uma 

vez que, para ele, o espaço contém camadas que ilustram a história e sobrevivem a gerações, e que 

podem despertar nos mais jovens o sentimento de pertencimento e o orgulho pelo lugar. Segundo Costa 

e Gimmler Netto (2015), esse processo não se aplica apenas às edificações, mas também ao plano da 

cidade e seus espaços livres.  

  O desenvolvimento histórico das cidades produz a acumulação de formas na paisagem urbana 

que nem sempre resulta em uma imagem simples ou uniforme, pois muitas vezes os resultados são 

composições complexas, compostas por elementos contrastantes. De acordo com Costa e Gimmler 

Netto (2015), isso ocorre porque cada período deixa a marca do seu próprio tempo, passível de ser 

reconhecido como um período morfológico. A noção de historicidade, afirmam as autoras, traz essa ideia 

de acumulação de períodos morfológicos e, assim, também da diversidade de conteúdos sociais e 

culturais na história da cidade.  

  Para Conzen (2004), em termos espaciais, a historicidade manifesta-se de forma heterogênea 

na paisagem. Quanto maior for o número das camadas envolvidas, maior será a quantidade de períodos 

sucessivos que inscreveram suas formas na paisagem urbana como um palimpsesto. Assim, para o 

autor, historicidade e palimpsesto são conceitos que se complementam para a compreensão do espaço 

urbano, pois enquanto o primeiro focaliza a permanência da forma ao longo do tempo, o segundo refere-

se à dinâmica de sua transformação. 

  Assim, o método de análise histórico e geográfico proposto por Conzen (2004) é composto por 

três tipos isolados de categorias: o plano urbano, composto pelo sistema viário e pelo padrão de 

parcelamento do solo; o tecido urbano, formado pelas quadras e lotes com tipos edilícios; e o uso e a 

ocupação do solo. Para ele, a análise do plano urbano é uma das mais importantes, pois proporciona a 

base estrutural para os outros elementos complementares. Diz ainda o autor que é possível notar, nos 

períodos morfológicos, processos de acumulação, adaptação e substituição de formas no plano urbano, 

uma vez que adaptar formas às mudanças exigidas é um processo tão antigo quanto a formação das 

                                                           
26 Os conceitos definidos por Conzen constituem a base da Escola Inglesa de Morfologia Urbana, e posteriormente foram 
aprimorados por seus discípulos e apresentados como os principais conceitos conzenianos (COSTA; GIMMLER NETTO, 
2015 p .64). 
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próprias cidades, que possuem variações em função do tempo e das circunstâncias que o conformam 

(CONZEN 2014).  

  Em consequência dessas transformações, surgem nos bairros edificações de uso misto e muitas 

vezes apropriações expandidas ou indevidas dos lotes. Para Costa e Gimmler Netto (2015), isso ocorre 

porque as edificações possuem uma grande capacidade de se adaptarem às mudanças necessárias, 

enquanto “o padrão de uso e ocupação responde de forma imediatista aos novos impulsos funcionais, 

tanto do solo, quanto da edificação” (p. 111).  

  Em contrapartida, a Escola Italiana de Morfologia Urbana introduz o conceito de tipo na 

discussão, abordando a noção de tipologia como categoria básica para a compreensão da forma urbana. 

Para Severio Muratori27 (apud COSTA; GIMMLER NETTO, 2015), sua representação física é a síntese, 

a priori, da cultura de um povo e a base da formação da cidade tradicional, na medida em que ele se 

revela como unidade básica de sua estrutura e, ao mesmo tempo, extensão da unidade física humana 

como o corpo. Assim, a Escola Italiana considera que o edifício é parte integral do ser humano, e, por 

isso, ele é criado por meio da natureza, juntamente com os materiais construtivos que são modificados 

para a construção dos abrigos (COSTA; GIMMLER NETTO, 2015).   

  Os conceitos e métodos de Muratori constituem a base do método tipo-morfológico, que obedece 

a duas etapas: parte de um elemento isolado, o edifício, e amplia a escala até chegar ao plano urbano. 

Para Costa e Gimmler Netto (2015), esse modelo foi desenvolvido inicialmente a partir da análise das 

cidades italianas, mas é considerado um conceito universal que pode ser aplicado a estudos morfológicos 

em outras cidades do mundo. As autoras sugerem, para a análise, a abordagem em duas etapas, que 

podem ser mais bem complementadas pela observação da etnografia ou do walkthrough28: a etapa da 

identificação do tipo edilício e seus respectivos usos com a seleção dos tipos básicos e classificação. 

Nesta são identificados as séries e os graus de derivação, que podem ocorrer sob a forma de 

combinações orgânicas e seriais, classificando-se os tipos em função das dimensões e complexidades. 

 Já a segunda etapa da aplicação do método tipo-morfológico, a do plano urbano, refere-se ao 

processo de análise na escala da cidade, por exemplo, a identificação de grupos de tipos edilícios que 

surgem ao longo de uma parcela de terra e que, assim, formam uma silhueta na paisagem urbana. Logo, 

por meio da definição do tipo básico, “a análise tipo-morfológica se concentra na identificação do 

processo tipológico e sobre a sua diversificação” (COSTA; GIMMLER NETTO, 2015, p. 159). Assim, a 

implantação no lote e suas respectivas transformações variam segundo a tipologia de uso, que pode 

evoluir desde uma habitação familiar térrea, até se transformar em um edifício multifamiliar vertical de 

                                                           
27 Fundador da Escola Italiana de Morfologia Urbana, o arquiteto italiano Muratori exerceu grande influência no campo de 
teoria e prática do projeto e estudo da forma urbana, sendo também mentor de grandes arquitetos, tais como Aldo Rossi e 
Carlo Aymonino.  
28 Os métodos de observação etnográficos ou de walkthrough correspondem à inserção do pesquisador em campo, onde ele, 
ao percorrer o meio urbano em análise, consegue precisar aspectos físicos e subjetivos a partir da observação minuciosa e 
de seu registro.   
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uso misto. Costa e Gimmler Netto (2015) reiteram que a diversificação não leva ao aparecimento de um 

novo conceito de casa/habitação nem resulta em um novo tipo, pois, no processo, é avaliada apenas a 

sua transformação. 

  Segundo essa vertente, existe um costume de construir edificações segundo um modelo que se 

manifesta em cada momento e em cada cultura, que é inerente a um determinado povo, e cujo fazer está 

enraizado como protótipo na mente da pessoa que se propõe a construir uma casa. Essa capacidade do 

construtor de reproduzir um modelo é denominada pela Escola de Morfologia Urbana Italiana como 

consciência espontânea (COSTA; GIMMLER NETTO, 2015). É esse o estado que possibilita a um 

habitante reproduzir e construir de forma automática e autônoma um edifício qualquer que está inserido 

em seu inconsciente, e que representa, dessa forma, sua cultura como um modelo. Sobre esse aspecto 

as autoras completam: 

É como se o conhecimento intrínseco se reunisse coletivamente para a satisfação de   uma 
determinada necessidade, correspondente a esse objeto. Esse modelo, inconscientemente 
disponibilizado pela herança cultural, denomina-se tipo e pode ser percebido em qualquer 
objeto produzido pelo homem, porém os autores vão se restringir à edificação. (COSTA; 
GIMMLER NETTO, 2015, p. 154)  

  Para a Escola Italiana de Morfologia Urbana, portanto, os edifícios surgem como parte da 

experiência humana, o que significa que os habitats são representados em suas mentes como uma 

consciência espontânea. Quando se observa a cidade ao longo desse processo de constante 

transformação, verifica-se que ela é parte integrante da evolução e do desenvolvimento humano, na qual 

o ser humano procura se integrar ao meio ambiente natural para gradualmente ir se adequando e criando 

novos processos artificiais, porém, dependentes daquela estrutura original do tipo básico. Observa-se, 

com isso, que a Morfologia Urbana estuda o tecido urbano por meio de sua evolução, de sua 

transformação histórica, de seus elementos formadores e dos processos sociais por eles gerados. O 

Quadro 9 sintetiza as propostas das duas escolas estudadas.  
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Quadro 9. Síntese das teorias propostas pelas Escolas de Morfologia Urbana Inglesa e Italiana 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Ao interpretar as reflexões empreendidas pelos diversos autores, pode-se concluir que o estudo 

da morfologia urbana e da análise visual são as que mais contribuem para o tema, além de oferecer a 

base necessária para a compreensão da forma urbana e dos comportamentos ambientais que ela 

proporciona. Isso influencia diretamente a maneira como a forma urbana é percebida e apreendida pela 

população, que estabelece, dessa maneira, o vínculo necessário para a criação do sentido do lugar. 
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Seguindo essa lógica, o usuário percebe o espaço, o apreende, o pratica, o significa e dele se apropria. 

A apropriação que está vinculada, portanto, à relação que o usuário estabelece com o meio urbano, com 

sua identidade e seu sentimento de pertencimento.  

Compreender quais são esses espaços urbanos e como eles são apropriados reforça a teoria de 

que os lugares orientam a repetição de comportamentos e que certos arranjos podem fazer com que os 

usuários tendam a se comportar de determinada maneira. Os estudos do comportamento podem auxiliar 

e complementar a metodologia de análise do desenho urbano, uma vez que, sem usuários, o espaço 

público possui pouco significado e importância. Observa-se, com isso, a oportunidade de contribuir para 

o campo disciplinar, no sentido de ampliar seu escopo, sob a perspectiva dos aspectos sociais e 

comportamentais. A discussão traz como objetivo abordar, além das diversas vertentes dos atributos 

físicos já amplamente utilizadas, o aprofundamento teórico sobre o sentido do lugar, a apreensão da 

forma e a apropriação urbana.  

 

2.1 A paisagem urbana e o comportamento ambiental  

 

Transfigura e concreta  
Nasce do papel  

Ou nasce da pedra 
A cidade acompanha o homem  

Faz brotar e germina a semente  
Formando e desmembrando  

A terra de onde se fez sociedade  
O sítio conforma, entrelaça  

Faz nascer paisagem. 29 
 

Ao longo das reflexões sobre a forma urbana, constatamos que o ato de desvendar as camadas 

históricas da cidade, estruturadas sob a ação tanto das forças econômico-sociais quanto políticas, ocorre 

pelo emprego do método de análise morfológico, atrelado à leitura da paisagem urbana. Sobre esse 

aspecto, os trabalhos mais relevantes para a proposta de análise da paisagem classificam-se em estudos 

da paisagem urbana, ou townscape. Del Rio (1990) cita a importante contribuição dos estudos de Gordon 

Cullen30  iniciados na década de 1960 e concretizados com a publicação em 1961 de sua obra 

                                                           
29 Este trecho de poesia e todos os demais utilizados nas epígrafes de itens e subitens do capítulo são desta autora.   
30 Arquiteto inglês, Gordon Cullen trabalhou em dois gabinetes de arquitetura em Londres, foi ilustrador e diretor artístico, 
antes de se tornar subchefe da redação da revista The Architectural Review, logo após a Segunda Guerra Mundial. Sua obra 
tem exercido profunda influência em gerações sucessivas de arquitetos que se ocupam do estudo da cidade e de sua 
paisagem urbana. No entanto, seus estudos ultrapassam a esfera profissional, atingindo um público que se interessa também 
pela estética e pela arte em geral. 
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Paisagem Urbana  por possuir um caráter pragmático ao propor a teoria da paisagem para a análise 

de projetos urbanos. 

Também na década de 1960, Kevin Lynch, em sua obra A Imagem da Cidade (1960), 

demonstrou a importância do estudo do ambiente visual para o bem-estar da população. De acordo com 

o autor, é no percurso que a visão determina as sequências visuais fundamentais para a compreensão 

da forma urbana e de suas múltiplas imagens, que correspondem a seus distintos observadores. Para 

ele, alguns tipos de elementos físicos do espaço são peças-chave no estudo de sua imagem e podem 

ser identificados como nódulos, vias, marcos, setores e limites.  

Os nódulos ou cruzamentos são pontos locais ou estratégicos de uma cidade, podendo ser 

junções, pontos de parada, convergência de ruas ou um agrupamento de pessoas. As vias ou percursos 

são os locais por onde o observador se desloca, tais como calçadas e linhas de trânsito ou demais 

marcações que permitam a circulação de veículos automotores. Os marcos são elementos externos ao 

observador que servem de referência e que podem se situar dentro ou fora da cidade, desde que 

desempenhem a função de símbolo de direção. Os setores ou bairros são regiões urbanas de tamanho 

médio ou grande e que possuem algo de identificável ou comum. Os limites são considerados 

interrupções da continuidade espacial, que quase sempre se conformam como fronteiras (LYNCH, 1997).  

É preciso reforçar que a imagem depende não só de suas características formais, mas também 

de sua apreensão pelo observador. A problemática visual faz um apelo para o conhecimento dos 

elementos físicos que compõem um espaço urbano, pois, nesse caso, eles passam a ser mais 

significativos visualmente. Cullen (1996) ilustra a temática visual mediante o método de visão serial, que 

se baseia em uma investigação intuitiva e artística, que parte da sobreposição de quadros fotográficos 

registrados durante um percurso estabelecido. Assim, um percurso selecionado de um extremo a outro 

revela a sucessão de diferentes pontos de vista de um espaço urbano.  

O método de visão serial propõe uma progressão uniforme, pontualmente interrompida por 

contrastes de impacto visual. Esses contrastes, que, segundo o autor, dão vida ao percurso, são 

registrados em quadros e posteriormente devem ser relacionados a temáticas que influenciaram a 

experiência visual durante a investigação. É importante reforçar que a visão serial prioriza a progressão 

do percurso em função de suas adversidades e qualidades, que podem ser observadas por meio do 

registro sequencial, tais como os mínimos desvios e as variações e saliências, que podem ter efeito na 

proporção visual e em novas descobertas sobre a paisagem em análise (CULLEN, 1997). Assim, o 

fundamental a ser preservado do método proposto é o próprio registro em si, que auxiliará nas demais 

investigações sobre a apropriação urbana. O Quadro 10 a seguir define alguns métodos de análise dos 

aspectos visuais propostos por diferentes autores. 
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Quadro 10. Métodos de análise dos aspectos visuais 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Como observado, a paisagem urbana pode ser interpretada mediante a observação de seus 

aspectos formais. Todavia, segundo Ian Bentley31 (1999), para desfrutar completamente do potencial de 

um espaço, é necessário que seja apreciada a complementariedade entre sua forma física e seus 

modelos de uso. Para isso, é fundamental que se permeie alguns estudos sobre a psicologia do meio 

ambiente. Quanto a isso, Del Rio (1990) exemplifica que a pesquisa que utiliza a psicologia do meio 

ambiente, ou do comportamento ambiental, pode ser dividida em duas vertentes: a comportamentalista 

                                                           
31 Bentley atuou como arquiteto no campo do desenho urbano na Inglaterra, Holanda e Oriente Médio. Seus interesses 
concentram-se no desenvolvimento de estratégias de projeto para a regeneração de áreas urbanas centrais. É o arquiteto 
chefe do Urban Design Group (UDG), uma organização de membros fundada em 1978 no Reino Unido e que tem 
desempenhado um importante papel ao evidenciar o valor de um bom design urbano através da aclamada revista Urban 
Design, boletins e demais eventos. Ganhou o "Prêmio de Design Urbano 2012 para o Desempenho da Vida", juntamente com 
Sue McGlynn, Alan Alcock, Paul Murrain e Graham Smith, por sua reconhecida obra Ambientes Responsáveis: um manual 
para designers (1985). Desde a sua publicação pela Architectural Press em 1985, a obra já foi traduzida para inúmeras línguas 
e tornou-se muito influente no campo do desenho urbano. 
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e a piagetiana. A primeira linha de pensamento, inspirada por Burrhus Skinner32 (1953), defende que a 

reação do ser humano é reflexo da situação em que ele se encontra, enquanto a segunda, pautada nos 

estudos de Jean Piaget33 (1963), admite que há uma formação de memória por meio das experiências 

ambientais e dos processos cognitivos.  

Mas nenhuma dessas teorias em particular, ou os demais métodos de análise, conforme reforça 

Del Rio (1990), podem ser considerados “perfeitamente transponíveis de outra área de conhecimento e 

aplicáveis para a organização físico-ambiental” (p. 97). O que se busca nos estudos de comportamento 

ambiental, conforme o autor, é a multidisciplinariedade do tema, que flexibiliza a compreensão de como 

o comportamento pode ser influenciado pelo ambiente físico-espacial. A análise sugerida por ele é 

instrumentalizada mediante a observação do pesquisador, e pode ocorrer por meio de fotografias, 

filmagens, entrevistas, mapeamentos e elaboração de diagramas. O método de observação pode ser 

direto ou indireto, ou seja, os registros podem ser feitos no momento dos acontecimentos ou depois de 

se identificarem as pistas das ocorrências.  

De acordo com Gary Moore (1984), as perguntas básicas que devem nortear o estudo 

comportamental são destinadas basicamente a levantar como as pessoas se relacionam com o meio 

ambiente construído, quais seriam suas necessidades e como aplicar tais respostas no processo de 

projeto. Del Rio (1990), por seu turno, define três questões a serem consideradas para a definição do 

estudo: a posição do observador em relação ao observado, os instrumentos de registros e os atores. Ele 

também define quatro grupos de temáticas para a investigação do comportamento ambiental: as 

sequências comportamentais, as atividades específicas, os palcos de ação e os territórios.   

As sequências comportamentais são séries de comportamentos de um ou de um grupo de 

usuários durante um determinado percurso ou período de tempo, enquanto as atividades específicas 

correspondem a atividades particulares que ocorrem durante um percurso ou ações, e podem, ou não, 

formar uma sequência comportamental, por exemplo, atravessar a rua, sentar-se em um banco ou formar 

uma fila. Os palcos de ação são definidos pelo autor como os contextos ou cenários em que se dão os 

comportamentos ou as condições físico-espaciais em que ocorrem. Os territórios são caracterizados 

como distâncias ou espaços delimitados que possuem uma privacidade controlada por um indivíduo ou 

um grupo em questão. O Quadro 11 a seguir apresenta as definições sobre o comportamento ambiental. 

                                                           
32 Psicólogo americano, Skinner conduziu trabalhos pioneiros em psicologia experimental e foi o propositor do Behaviorismo 
Radical, abordagem que busca entender o comportamento em função as inter-relações entre história filogenética e ambiental 
do indivíduo.  A principal contribuição de Skinner para a Psicologia foi o conceito de Comportamento Operante, que descreve 
um tipo de relação entre as respostas dos organismos e o ambiente. Sua obra A ciência e comportamento humano (1953) é 
a expressão mais célebre do behaviorismo, corrente que dominou o pensamento e a prática da psicologia, em escolas 
e consultórios, até os anos 1950 (RODRIGUES, 2013).  
33 O biólogo e psicólogo suíço Jean Piaget é considerado um dos grandes pensadores do século XX. É um dos nomes mais 
influentes no campo da educação, a ponto de quase se tornar sinônimo de pedagogia. Não existe, entretanto, um método 
Piaget, como ele próprio gostava de frisar. O autor dedicou sua vida à pesquisa e à observação científica rigorosa sobre o 
processo de aquisição de conhecimento pelo ser humano. Sua grande contribuição foi o estudo sobre os estágios básicos do 
desenvolvimento cognitivo, que elucidou para as questões de aprendizagem humana (FERRARI, 2008).   
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Quadro 11.  O comportamento ambiental segundo diferentes teóricos 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

As formas urbanas não se relacionam apenas com fatores estéticos, ideológicos e culturais, 

pois são também indissociáveis dos comportamentos urbanos e da apropriação e utilização do espaço 

(LAMAS, 2014). Constata-se, com isso, a importância de se compreender como elas podem influenciar 

e moldar comportamentos e a vida comunitária nas cidades. Além disso, seus elementos morfológicos e 

arranjos espaciais sugerem usos e comportamentos que diferem entre si, de onde se pode concluir que 

apenas uma análise mais aprofundada possibilitará compreender suas qualidades como locais para o 

comportamento social.  

 

2.2 A percepção e a apreensão da forma urbana 

 

Quando percebo, vejo 
Quando vejo, apreendo  

Será que percebo apreendendo?  
Se não vejo, não percebo  
Se não percebo não uso.  

O espaço fica confuso.  
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 Observa-se que a cidade está sempre em transformação e, por isso, ao mencionar-se a forma 

urbana, deve-se identificar um instante preciso, uma vez que a morfologia urbana engloba o estudo da 

cidade ao longo do seu processo de modificação. É importante ressaltar que o estudo da forma urbana 

está também vinculado à apropriação dos espaços e aos comportamentos sociais neles contidos. Para 

tratar dessa questão, Lynch (2015) também discute algumas dimensões de análise das qualidades 

espaciais das formas urbanas, propondo, ao mesmo tempo, algumas objeções no que diz respeito à sua 

apreensão.  

  Para o autor, a forma física por si só não desempenha qualquer influência significativa sobre a 

satisfação do usuário, apesar de alguns modelos físicos extremos exercerem efeitos importantes sobre 

as pessoas. Assim, conforme Lynch (2015), cada cultura tem suas próprias normas para a forma da 

cidade, que são independentes das outras, de tal forma que não é possível construir uma teoria que 

atravesse várias culturas, pois cada cenário físico é resultado da sociedade em que se vive. Para ele, 

nada impede que uma pessoa se sinta muito mal em uma ilha paradisíaca e muito bem em um cortiço. 

  Outra contribuição para essa temática foi encontrada na obra de Maria Elaine Kohlsdorf34, A 

apreensão da forma da cidade (1996), que aborda a importância de se entender a apreensão da forma 

urbana por meio dos processos de cognição e de percepção ambiental. A apreensão dos lugares, 

conforme pontua a autora, ocorre por meio de sua forma física, e esse fato requer a análise do espaço 

como resultado da ordenação de elementos morfológicos e de determinadas configurações. Para ela, é 

necessário que se observe os lugares como composições plásticas, elementos que são relacionados a 

conjuntos ou a totalidades.  

  A ideia da totalidade tem a ver com o conceito de composição, segundo o qual qualquer forma 

física pode ser percebida e apreendida por meio da articulação de seus elementos/componentes entre 

si. Assim, a forma, como meio de aprendizado dos lugares, corresponde a “expectativas sociais, que são 

colocadas pelo próprio processo de conhecimento” (KOHLSDORF, 1996, p. 33). Para compreender a 

maneira como se dá a apreensão da forma urbana, a autora cita algumas das vertentes que investigam 

esse aspecto: a que avalia a forma dos lugares por sua resposta a expectativas estéticas de grupos 

sociais35; a que avalia a forma dos lugares como resposta a expectativas de informação36; e a que 

                                                           
34 Arquiteta urbanista brasileira, Kohlsdorf é autora de um importante trabalho teórico responsável pelo desenvolvimento da 
dimensão morfológica do urbanismo. Sua pesquisa centra-se principalmente nos temas de percepção e apreensão do espaço 
urbano, configuração e morfologia urbana, teoria e metodologia aplicadas ao projeto de espaços socialmente utilizados.   
35 Os principais autores que contribuíram para formulação dessa vertente foram Camilo Sitte (1889/1992), Kevin Lynch 
(1960/1997) e Gordon Cullen (1961/1996). Essa vertente possui a estética como componente fundamental da arquitetura, por 
condensar seus vários aspectos de composição plástica. A autora, entretanto, destaca que tais discursos estéticos eram 
geralmente representados por movimentos de elite, e raramente traziam valores populares. Por ser representada por autores 
que se enquadram no campo da análise visual, essa vertente pouco contribuiria para ampliar a discussão sobre a apreensão 
da forma urbana e, por isso, não será adotada neste trabalho.  
36 Essa vertente compreende os lugares a partir da formação social de sua imagem, ou seja, da maneira como o espaço físico 
torna-se espaço social, logo, espaço simbólico. Kohlsdorf (1996) caracteriza essa vertente a partir das várias especulações 
teóricas sobre os signos, que tem em Saussure um de seus principais representantes, ao propor signos e estruturas 
significantes na linguagem escrita que podem ser refletidas nas características morfológicas dos lugares. Contudo, para a 
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compreende a forma dos lugares por sua resposta a expectativas psicossociais, que é a adotada nesta 

pesquisa. 

  Kohlsdorf (1996) exemplifica que a pesquisa psicossocial busca entender o espaço como meio 

ambiente percebido, considerando a realidade a partir de sua decodificação pelos indivíduos, ou seja, 

ela avalia a forma dos lugares a partir do sentido afetivo que desperta nos usuários. A afetividade pode 

ser definida como o despertar da emoção das pessoas com os lugares, por exemplo, o sentimento de 

sentir-se em casa ou, ao contrário, de sentir-se isolado. Assim, os lugares podem ser qualificados como 

alegres, tristes, hospitaleiros etc. O espaço passa a ser analisado em consonância ao que oferece às 

pessoas, sejam restrições, sejam induções correspondentes à maneira com que os indivíduos reagem e 

se comportam nele (KOHLSDORF, 1996). 

O processo de apreensão da forma dos lugares, portanto, se dá por meio de suas características 

de configuração, tal como a noção de composição de conjunto, a capacidade de serem geometricamente 

representáveis ou a vinculação de suas dimensões socioculturais e aspectos simbólicos. Assim, a 

resposta à expectativa espacial ocorre muitas vezes por meio de suas características morfológicas. Por 

exemplo, uma rua estreita demais para o volume de trânsito que abriga acaba possuindo um 

desempenho funcional ruim, em razão de seu “atributo dimensional de espaço” (KOHLSDORF, 1996, p. 

69). 

O sistema de caracterização morfológico, no entendimento de Kohlsdorf (1996), é o instrumento 

que revela e estuda os atributos que possuem certa relevância ao demonstrar um desempenho visual, 

permitindo a orientação e a identificação dos usuários, por meio da configuração espacial. Nesse sentido, 

a composição dos espaços possui qualidades que informam àqueles que os frequentam onde estão e 

como se deslocar para outros lugares seguindo os trajetos estabelecidos. 

Lamas (2014) considera que outros valores são determinantes para a leitura da forma urbana, 

que, apesar de não se resumir aos seus aspectos sensoriais – portanto, perceptíveis – precisa deles 

para ser compreendida. Com isso, ele organiza uma série de sistemas sensoriais que auxiliam na sua 

apreensão e percepção: o de orientação, o visual, o tátil e o olfativo. O sistema visual é, sem dúvida, o 

mais estudado no que diz respeito ao conhecimento do campo urbano, pois é através da visão que se 

constrói a maior parte da imagem da cidade. Kohlsdorf (1996) também considera que as sensações que 

o usuário sente quando está em um determinado espaço têm o objetivo de auxiliá-lo tanto a orientar-se 

quanto a identificar-se com o local.  

 

                                                           
autora, as abordagens semióticas e semiológicas do espaço urbano pouco explicitam categorias de análise morfológica dos 
lugares em relação às questões simbólicas, pois as considera como “uma sistematização dos elementos de análise 
informativa utilizados pela linguística e aplicados ao espaço urbano” (KOHLSDORF, 1996, p. 38). Nesse sentido, também não 
é intenção deste trabalho valer-se desse campo de análise. 
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Esse papel se articula ao sujeito dos processos de apreensão segundo as condições de seu 
sistema sensorial e às características do meio ambiente, a partir das propriedades 
apresentadas quanto à emissão de estímulos visuais e táteis. Assim como varia a qualidade 
receptora dos indivíduos, é também distinta a oferta de sinais, pelo espaço que nos abriga. 
(KOHLSDORF, 1996, p. 56) 
 

Conforme a autora, a sensação tem como resultado também a percepção, não como uma 

simples cadeia de produtos isolados, e sim como uma nova qualidade do seu processo sensorial. Por 

isso, conclui que a peculiaridade do processo de percepção pode ser relacionada à consciência e à 

memória e, principalmente, ao grau de inteligência dos indivíduos.  Assim, a ação perceptiva configura-

se como uma síntese de sensações, enquanto a imagem percebida torna-se um retrato claro da realidade 

que envolve o indivíduo.  

Apesar de os lugares serem percebidos, eles não podem ser representados em pensamento 

quando os indivíduos não se encontram mais neles. Essa é, para Kohlsdorf (1996), a diferença entre 

espaço percebido e imagem espacial, pois, se o espaço e a percepção precisam da presença um do 

outro, na imagem, o sujeito “prescinde a proximidade física do objeto” (p. 59). Logo, é necessário que se 

tenha percebido antes para que a imagem mental seja formada. Assim, a apreensão pode ser 

caracterizada por atividades mentais que constituem “noções morfológicas fundamentais de ordem 

espacial” (p. 59), entre as quais a mais conhecida é a intuição, que, apesar de apelar aos sentidos, não 

se reduz a eles, permitindo ao usuário realizar leituras das propriedades fornecidas pelo espaço e exercer 

suas atividades sobre ele.  

O espaço concebido no estágio de operações sensitivas, ainda conforme Kohlsdorf (1996), 

caracteriza-se por ser “eminentemente de ação e de vivência, e define-se primeiro por relações 

topológicas, isto é, de localização do corpo no espaço” (p .60). Assim, podem ser estabelecidas relações 

de vínculos, tais como proximidade e afastamento, bem como limites físicos e perceptíveis do lugar em 

que o indivíduo se encontra. O espaço topológico não se forma pela noção de movimentação do corpo, 

mas pelo “movimento aparente dos elementos configuradores dos lugares, ou seja, de efeitos de 

percepção: paredes, tetos, pisos ou objetos isolados que se avizinham ou se distanciam do observador” 

(p. 60). 

O trabalho sobre a apreensão dos lugares adquire maior relevância quando se refere ao 

planejamento e ao desenho urbano, na medida em que as decisões durante o processo de elaboração 

do projeto constroem espaços que serão percebidos e, posteriormente, apropriados pelos usuários. Por 

isso, é importante entender como ocorre a apreensão do espaço, uma vez que seus atributos irão definir 

suas respectivas categorias morfológicas. Nesse aspecto, Lynch (2015) propõe cinco dimensões básicas 

para a apreensão da forma da cidade: a vitalidade, o sentido, a adequação, o acesso e o controle.  

  A vitalidade de um lugar está associada à sua capacidade de sustentação e de segurança, ou 

seja, um lugar deve possuir as condições necessárias para que seja possível a manutenção da vida 

humana. Ele deve ser também um ambiente fisicamente seguro e estar em concordância com a estrutura 
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biológica humana. Os elementos do ambiente, tais como degraus, compartimentos e inclinações, devem 

ser ajustados à dimensão e à capacidade do corpo. No entanto a vitalidade, esclarece Lynch (2015), não 

é um bem absoluto, pois alguns riscos podem ser aceitos, dentro de critérios definidos com limites de 

tolerância e tensões. 

  A segunda dimensão, o sentido, diz respeito à clareza com que o lugar pode ser apreendido e 

identificado, e por isso depende da forma, da qualidade espacial, da cultura e da experiência do 

observador. A definição mais simples do sentido, conforme o autor, é a da identidade, ou seja, o nível de 

reconhecimento do local ser distinto de outros e dotado de um caráter próprio, único ou particular.  

A apreciação direta da percepção vivida é ainda maior porque os locais equilibrados e 
identificáveis são cabides convenientes nos quais se podem pendurar as memórias, os 
sentimentos e os valores pessoais. A identidade de um local está intimamente ligada à 
identidade pessoal. A afirmação “estou aqui” suporta a afirmação “eu sou”. (LYNCH, 2015, p. 
128) 

  O sentido e a identidade, portanto, são aspectos formais que permitem padronizar e reconhecer 

o espaço. Com base na concepção de sentido proposta pelo autor, pode-se inserir também a 

legibilidade37, que seria a “facilidade com que cada uma das partes da cidade pode ser reconhecida e 

organizada em um padrão coerente” (LYNCH, 1997, p.  2).  

  A terceira dimensão, a da adequação, está relacionada ao modo como o padrão espacial 

corresponde ao comportamento de seus habitantes, ou seja, é a correspondência entre a ação e a forma 

física de um espaço. Assim, o termo pode ser relacionado também a palavras como eficácia, satisfação 

e conforto. Existem, segundo Lynch (2015), duas formas de se observar a adequação: primeiro, observa-

se as pessoas em um local e busca-se encontrar as inadequações, obstáculos, bloqueios, acidentes e 

desconfortos; em seguida, entrevistam-se os próprios usuários, cujas experiências podem acusar as 

incongruências existentes. 

A quarta dimensão, a do acesso, é a capacidade de alcançar outras pessoas ou recursos 

necessários para determinada finalidade. Lynch (2015, p. 183) afirma que “um bom ambiente oferece um 

acesso óbvio e fácil a uma variedade moderada de pessoas, produtos e cenários”. Nesse aspecto, 

salienta que o acesso não deve ser mensurado pela quantidade de elementos que podem ser alcançados 

segundo custos ou gastos estabelecidos, pois a quantidade perde seu significado assim que se alcança 

o nível de satisfação. 

Carr et al. (1992) pontuam que, para tornar um espaço mais ou menos convidativo ao uso, 

existem três tipos de acesso, que podem ser combinados entre si: o acesso físico, que se refere às 

barreiras espaciais ou arquitetônicas; o acesso visual, que define a qualidade do primeiro contato do 

                                                           
37 Posteriormente, Bentley (1999) define legibilidade como a qualidade que faz o lugar ser compreensível e a divide em dois 
níveis: a legibilidade da forma física e a legibilidade dos modelos de atividade. Ele explica que a legibilidade ou não de um 
traçado está na capacidade das pessoas de formarem uma imagem clara e precisa dele e que, por isso, os diferentes modelos 
da forma física podem contribuir para a leitura da forma urbana. 
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usuário com o lugar, que, nesse caso, ocorre antes do contato físico; e o acesso simbólico ou social, que 

diz respeito ao controle social, em que sinais agradáveis ou pouco convidativos sugerem quem é ou não 

bem-vindo ao lugar. As portarias ou guaritas de segurança, por exemplo, que intimidam o usuário em 

seu primeiro contato com o espaço, são um exemplo de lugares pouco convidativos.  

Alex (2011), por sua vez, também entende que o convívio social está intimamente ligado às 

oportunidades de acesso, que dependem de um desenho interno coerente e de um desenho externo – 

ruas e tráfego - adequado. A articulação com o tecido urbano e a conexão entre espaço público e privado, 

de acordo com ele, acabam sendo uma das funções essenciais desse desenho. Assim, a relação entre 

a função, acesso e a integração com o entorno são elementos fundamentais para a convivência em um 

espaço urbano. 

A última das cinco dimensões básicas para a apreensão da forma da cidade propostas por Lynch 

(2015), a do controle, pode ser considerada como grau com que o uso e acesso aos espaços são 

controlados por aqueles que os utilizam e/ou que neles trabalham ou residem. Para o autor, os controles 

sociais sempre trazem consigo consequências psicológicas, tais como sentimentos de ansiedade, 

satisfação ou orgulho, e podem tanto incentivar certos hábitos como restringi-los. Isso vai depender 

também de quão público ou privado um espaço pode ser considerado. 

Hertzberger (2015) afirma que uma área aberta pode ser concebida como um lugar mais ou 

menos privado ou como uma área pública, a depender do grau de acesso e de controle de quem a utiliza. 

Por isso, a apropriação dos espaços públicos pelos moradores de um bairro acaba por fortalecer a 

demarcação dessas áreas aos olhos dos outros. Percebe-se, com isso, uma reciprocidade entre forma 

e uso, uma vez que uma área não apenas determina o uso e a experiência, mas é igualmente 

determinada pelos dois, à medida que pode ser interpretada e, nesse sentido, influenciada.  

O controle, portanto, pode ser codificado ou explícito; informal ou mesmo ilegítimo; eficaz ou 

ineficaz; contínuo, temporário ou permanente. Conforme Lynch (2015), uma maneira de diminuir os 

conflitos decorrentes do controle seria deixá-lo mais claro, para que todas as pessoas saibam sobre seus 

direitos espaciais e a maneira mais adequada de agir em um determinado espaço. De acordo com o 

autor, o controle pode ser medido por meio de cinco direitos: o de presença, o de uso e ação, o de 

apropriação, o de modificação e o de disposição. 

O direito de presença é o direito de estar em um local, e poder excluir outras pessoas; o direito 

de uso e ação é a liberdade de se comportar livremente e utilizar suas instalações; o direito de 

apropriação permite que as pessoas utilizem um espaço em seu benefício, fazendo uso de recursos 

locais, e muitas vezes monopolizando-os. O direito de modificação permite alterar um local, ainda que 

temporariamente, caso seja considerado inadequado para as ações que se deseja realizar; e o último 

direito, o da disposição, é transferível, ou seja, uma pessoa pode passar seu direito sobre um lugar a 
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quem desejar (LYNCH, 2015). O Quadro 12 a seguir apresenta as definições sobre a apreensão da forma 

urbana.  

Quadro 12. Definições de autores distintos sobre a apreensão da forma urbana 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

A vida das pessoas, como afirma Lynch (2015), pode ser enriquecida por meio da aprendizagem, 

da observação e da compreensão dos bairros de sua cidade. É importante confrontar a ideia individual 

de apreensão da forma que o pesquisador possui, com a visão coletiva dos usuários do espaço. Assim, 

como Bentley (1999) descreve, para assegurar que o resultado da investigação seja proveitoso, deve-se 

selecionar e entrevistar, cuidadosamente, as pessoas: optar por usuários que utilizam regularmente o 

local de análise e buscar equilibrar grupos, de maneira a homogeneizar os pesquisados – sexo, idade, 

formação. Nesse sentido, a pesquisa deve ocorrer in loco, de porta em porta, em esquinas, bares e cafés 

locais.  
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2.3 A apropriação urbana e a experiência etnográfica 

 

Desvio de um senhor,  
O cachorro late,  
A criança corre. 

Medo ou tensão?  
Confusão. 

São muitas emoções que vivencio  
Quando me insiro à deriva  

Na dança da vida urbana  
E me encanto com o balé,  

Do ir-e-vir das pessoas na rua 
Me apaixono a cada esquina  

Pelo espaço que abstraio 
Não falho.  

Registro cada trecho,  
Ainda que um lampejo.  

Desfecho.  

O verbo apropriar, do latim apropriare, significa “tomar como propriedade, como seu; tomar como 

próprio ou adequado, conveniente; adequar, adaptar, acomodar; tomar para si, apossar-se, apoderar-se 

ou apossar-se de” (FERREIRA, 1986, p. 149). Para Kohlsdorf (1996), as ações de apropriação das 

formas urbanas transmitem  

[...] a ideia de movimento, que caracteriza o ato de conhecer como um processo, permanente 
e sem fim, de aproximação entre os indivíduos e os fenômenos objetivos. É, por isso, uma 
sucessão de atividades, que se processam em etapas sempre novas e mais aderentes à 
realidade, capazes de transformar as manifestações pelas quais o mundo nos apresenta, em 
representações, onde os fenômenos se mostram em suas características e leis estruturais de 
comportamento. (p. 42) 

Nesse sentido, a apropriação urbana pode ser compreendida através da investigação das 

diversas expressões, modos de perceber e viver os territórios urbanos que fazem parte da vida cotidiana. 

Assim, é necessário realizar uma análise das representações do espaço projetado, o qual foi 

anteriormente idealizado e concebido; do espaço percebido, entendido e apreendido pela população; e 

do espaço habitado, que é praticado e vivido para permitir trocas sociais e ser apropriado e transformado 

pelos usuários.  

Michel de Certeau38, em sua obra A invenção do cotidiano (1994), também contribui para a 

fundamentação da leitura do espaço produzido pela prática do lugar, pois o pesquisador adentra o mundo 

                                                           
38 Michel de Certeau foi um historiador francês formado também em Filosofia, Letras Clássicas e Teologia. Interessava-se 
pela antropologia e a psicanálise, e deixou uma obra densa e coerente, e a diversidade de seus objetos acabou atravessando 
grande parte dos campos de investigação das ciências humanas. Ele não propôs nenhum “sistema fechado capaz de servir 
de modelo teórico, mas análises diversificadas capazes de demonstrar que a aparente desordem das palavras e dos atos 
humanos compõe cenários com profundidade e inteligíveis a observadores interessados” (SOUSA FILHO, 2002, p. 3). 
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do observado e procura identificar hábitos e práticas cotidianas. Essas seriam as maneiras de fazer que 

constituem as mil práticas pelas quais usuários se reapropriam do espaço organizado pelas técnicas da 

produção sociocultural. O autor afirma que se esboçam três funcionamentos distintos das relações entre 

práticas espaciais e significantes: o crível, o memorável e o primitivo, que designam, respectivamente, 

aquilo que autoriza as apropriações espaciais; aquilo que ali se repete de uma memória silenciosa e 

fechada; e aquilo que aí se acha estruturado e não cessa de ser marcado por uma outra origem.   

Os lugares são histórias fragmentárias e isoladas em si dos passados roubados, dos tempos 

empilhados que podem se desdobrar, mas que estão ali antes como histórias à espera e permanecem 

como enigmas, para serem lidos pelos praticantes do espaço, preceitua Certeau (1980). Dessa forma, a 

leitura ou, neste caso, a etnografia39, abrange o espaço produzido pela prática do lugar constituído por 

um sistema de signos – um escrito. 

Em Etnografia de rua: estudos de antropologia urbana, Ana Luiza da Rocha e Cornélia Eckert40 

(2013) descrevem, a partir de um estudo antropológico, práticas e saberes de grupos sociais por meio 

de técnicas como a observação e a conversação, que podem ser aplicadas à investigação da apropriação 

urbana. O conceito empregado é o de viver a cidade a partir da análise de suas continuidades, mudanças, 

durações e transformações espaciais. Para as autoras, descrever a cidade sob esse ponto de vista 

permite conhecê-la como lócus de interações sociais e trajetórias de grupos ou indivíduos, cujas rotinas 

podem estar vinculadas às suas próprias tradições culturais. O trabalho sobre apropriação urbana deve 

apropriar-se desse conhecimento para compreender os saberes e fazeres dos habitantes em suas 

práticas sociais. Assim, o estudo aqui proposto faz uso da investigação etnográfica para compreender a 

dinâmica de interações cotidianas nos espaços urbanos selecionados. 

A etnografia de rua, segundo Rocha e Eckert (2013), consiste no desenvolvimento da 

observação sistemática de uma ou mais ruas de um bairro e da descrição de seus cenários, buscando 

as significações sobre o viver o dia a dia na cidade. Para isso, o observador deve estar atento aos 

personagens que conformam a rotina das ruas, dos imprevistos e das situações de tensão e conflito. O 

exercício etnográfico, afirmam as autoras, permite não só reconhecer e interpretar o habitante, mas 

também que esse interprete a si mesmo no contexto de diálogo com o Outro observado. Por isso, afirmam 

que, para praticar uma boa etnografia de rua, o pesquisador precisa pertencer ao território como se ele 

fosse sua casa, lugar de intimidade e acomodação afetiva.  

Esse tipo de análise propõe ao pesquisador o desafio de experienciar e viver a ambiência das 

cidades, cujos caminhos a percorrer, com seus ruídos, cheiros e cores, sugerem direções e sentidos 

                                                           
39 O termo etnografia é definido por Ferreira (1986) como a disciplina que tem por finalidade o estudo e a descrição dos 
povos, sua língua, raça e manifestações materiais de sua atividade. 
40 Ana Luiza da Rocha é cientista social e Cornélia Eckert graduou-se em História. As autoras, ambas doutoras em 
Antropologia Social, trazem ao trabalho a contribuição com a abordagem do método etnográfico. No geral, a obra sistematiza 
e apresenta uma significativa reflexão analítica e conceitual sobre antropologia urbana, baseada em etnografias realizadas 
pelas autoras e pelos demais pesquisadores que contribuem na publicação. 
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conduzidos pelo próprio movimento dos pedestres, que podem levar a certos lugares e paisagens. Cabe 

ao pesquisador, saber, então, apreender a cidade por meio das trajetórias humanas, identificar e registrar 

essas práticas, não apenas pelo traçado do deslocamento, mas também pela recomposição dos traços 

culturais deixados pelos cidadãos (ROCHA; ECKERT, 2013).  

Assim, com o método etnográfico, o pesquisador passa a observar a cidade como um lugar de 

trajetos sobrepostos em uma rede de ações cotidianas e fazeres urbanos. Nessa interação, conforme 

Rocha e Eckert (2013), o pesquisador não depende apenas do domínio da língua do outro para 

compreender o que é dito, mas também da atenção aos tons e insinuações, aos silêncios e 

minuciosidades. Para a etnografia também é preciso que o etnógrafo percorra a pé o trecho urbano a ser 

estudado. Sobre isso, Certeau (1994) afirma que o ato de caminhar está para o sistema urbano assim 

como a enunciação está para a língua ou para os enunciados proferidos, o que seria uma realização 

espacial do lugar, assim como o ato de palavra é uma realização sonora da língua. O ato de caminhar 

encontra, portanto, uma definição como espaço de enunciação.  

Para Rocha Eckert (2013), ao longo de seu exercício, a caminhada vai sendo enriquecida em 

sua densidade temporal, à medida que o pesquisador consegue precisar, nas constâncias de suas 

diversas idas e vindas, os aspectos de permanência e transformação que caracterizam e dão forma ao 

território. Assim, ele constrói seu conhecimento da vida urbana pela imagem que registra dos indivíduos 

e grupos sociais investigados. Para as autoras, a experiência com a etnografia de rua possibilita outra 

escala de análise do objeto arquitetônico urbano, que difere da leitura morfológica da rua, à qual o 

arquiteto urbanista está habituado. A análise consegue captar, portanto, não só a estrutura espacial do 

lugar, mas principalmente a relação entre habitante e espaço construído, que é o objetivo desta 

dissertação. Sobre esse aspecto, Santos e Vogel (1985, p. 8) afirmam,   

[...] a etnografia do espaço social tem de ser, por esse motivo, o registro atento do que 
efetivamente se passa nele [...] A classificação sem as práticas é uma estrutura cristalina, 
admirável pela pureza de suas linhas e articulações, mas inerte, rígida, sem vida. As práticas, 
por seu lado, são caleidoscópicas, mutáveis e mutantes. Sem a noção dos princípios 
classificatórios que atualizam, porém, permanecem incompreensíveis e desordenadas aos 
olhos do observador. Classificações e práticas pertencem a ordens diferentes. Uma é do 
domínio do pensar e do conceber; a outra faz parte da ordem do vivido, da experiência. Graças 
à assimetria desse encontro, há vida e movimento, mudança e conservação. 
 

Esses estudos permitem que a investigação compreenda a dinâmica de interações cotidianas 

e as representações sociais presentes nos espaços urbanos analisados, ou seja, os costumes com os 

quais os usuários apropriam-se do espaço e imprimem sua identidade. As maneiras de fazer, abordadas 

por Certeau (1980), são adquiridas pela vivência de estar na rua cotidianamente, onde a prática atribui 

ao espaço o significado e o sentido de lugar. Ao experimentar o lugar e viver seu quotidiano urbano, 

pode-se observar o movimento dos usuários e a transformação que promovem na paisagem. Dessa 
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forma, o método de análise etnográfico permite conhecer a rua como lugar de trajetórias, onde grupos e 

indivíduos compartilham suas rotinas, e o espaço passa a ser praticado inúmeras e repetidas vezes.   

 

2.4 A avaliação pós-ocupação como suporte metodológico 

 

Com a etnografia de rua, tem-se o alcance necessário para a complementação da metodologia 

de investigação, cujo estudo permite caracterizar e comparar a concepção dos espaços urbanos com 

sua situação atual, observando-os na perspectiva de sua (re)produção pelos seus autores e também 

pela impressão de seus traços culturais. Outro estudo que pode complementar e dar o devido suporte 

metodológico ao trabalho de identificação do processo de apropriação do espaço urbano é a Avaliação 

Pós-Ocupação (APO) aplicada aos conjuntos habitacionais e seus espaços públicos.   

Simone Villa e Sheila Ornstein41 organizaram, em Qualidade ambiental na habitação: avaliação 

pós-ocupação (2013), estudos que propõem métodos de análise do espaço habitacional e de sua pós-

ocupação. Segundo as autoras, pesquisas sobre o ambiente construído e o comportamento humano 

foram iniciadas no Brasil na década de 1980, nos cursos de Arquitetura e Engenharia, quando se decidiu 

que as diretrizes de projetos habitacionais deveriam ser estabelecidas com base em um conjunto de 

critérios de desempenho físico e no (re)conhecimento dos aspectos culturais inerentes às expectativas 

e aos níveis de satisfação dos moradores.  

Nesse sentido, é fundamental que se compreenda a avaliação pós-ocupação (APO) de 

conjuntos habitacionais como um processo investigativo, e não apenas como um produto. Trata-se, 

portanto, de analisar, compreender e interpretar de quais maneiras e intensidade as informações e dados 

levantados em pesquisa podem influenciar futuros processos projetuais (VILLA; ORNSTEIN, 2013).  

Para César Imai (2013), a compreensão inicial das necessidades dos usuários deve ser a 

primeira etapa para esclarecer os aspectos que envolvem o projeto de arquitetura e todas as decisões 

que devem ser tomadas antes, durante e após a sua elaboração. É necessário, portanto, frisar a 

importância da participação do morador na avaliação do projeto de sua residência, tanto em relação à 

configuração espacial quanto ao programa de necessidades da habitação. Isso, segundo o autor, indica 

também a necessidade funcional em relação ao grupo familiar e às possibilidades financeiras que o 

usuário dispõe para a execução do projeto.  

Considerando que a construção de residências segue uma projeção de desejos e expectativas 

dos usuários, esses moradores necessitam de espaço e oportunidade para expressar seus anseios ainda 

                                                           
41 Simone Villa e Sheila Ornstein são arquitetas e pesquisadoras brasileiras que contribuem para a abordagem da avaliação 
pós-ocupação no cenário nacional. As autoras discutem, em suas pesquisas, como solucionar o complexo problema de aferir 
a qualidade da habitação, e oferecem, ao mesmo tempo, um profundo conhecimento, pautado em métodos e técnicas 
atualizadas de avaliação de desempenho e satisfação dos usuários. Elas reúnem, ainda, contribuições valiosas dos principais 
pesquisadores brasileiros e demais expoentes internacionais na temática da avaliação pós-ocupação.   



81 
 

durante a elaboração do projeto. Partindo desse pressuposto, Imai (2013, p. 89) afirma que “quanto maior 

for a definição ou a compreensão prévia dos espaços pelos moradores – em um processo no qual eles 

podem indicar suas prioridades de demandas – menor será a rejeição por esses espaços”. Ainda que as 

residências necessitem de ampliações para a acomodar novas exigências familiares, o autor afirma que 

elas podem ser planejadas junto com os moradores, a fim de evitar a execução de reformas dispendiosas 

e ambientes com deficiências e falhas.   

Mas quando essa questão é incorporada à realidade brasileira, sobretudo, na produção de 

habitação de interesse social, Imai (2013) alega que nem sempre o financiador leva em consideração a 

variabilidade do perfil e das demandas dos usuários. Isso porque a produção em larga escala de 

habitações populares busca contemplar, na maior parte dos casos, a máxima quantidade possível de 

usuários e, para atingir esse número, nem sempre se obtêm os melhores resultados. O autor opina que 

convém questionar se todos os usuários possuem características tão próximas a ponto de todos 

habitarem uma moradia padrão e igualitária. “Esse tipo de proposta – com maior ou menor sucesso em 

relação ao atendimento das diversas necessidades individuais ou de uma parcela da sociedade – 

geralmente não envolve o futuro usuário em um processo avaliativo prévio de sua habitação” (p. 76).  

A necessidade que se tem de produzir moradias em número suficiente para enfrentar o 

problema habitacional de um país com dimensões continentais como o Brasil é evidente, segundo Imai 

(2013). Todavia, o autor alerta que há de se reconhecer que essas unidades habitacionais precisam 

atender a exigências construtivas mínimas, relacionadas à sua qualidade ambiental e também ao 

significado valor que possuem para seus moradores. Ao pesquisar a experiência do habitar relacionada 

à implantação de conjuntos que nem sempre atendem a esse requisito, a psicologia ambiental oferece 

uma contribuição para um melhor entendimento do significado e apropriação do usuário com esses 

lugares. Assim, para que a pesquisa no campo habitacional não seja restritiva, é preciso que sejam 

elaboradas também questões de ordem subjetiva sobre o modo de vida dos usuários e o tipo de relação 

que eles mantêm com o ambiente construído. Nesse sentido, Gleice Elali e José Pinheiro (2013, p. 16) 

afirmam que: 

Alguns conceitos discutidos no campo da Psicologia Ambiental podem contribuir efetivamente 
para o entendimento do significado da habitação em cada contexto estudado, sobretudo no 
que se refere ao aspecto cultural/temporal e de apropriação/afetivo, os quais estão 
intimamente relacionados ao comportamento socioespacial humano e ao circuito psicológico 
da experiência ambiental. 

Para os autores, não é possível estabelecer a priori quais métodos e técnicas são mais ou 

menos adequados apara avaliar a pós-ocupação. Como exemplo, citam que a privacidade, a 

territorialidade, a apropriação e a personalização do espaço podem ser analisados pela aplicação de 

escalas ou pela observação de comportamentos ambientais, mas precisam ser examinados mais 

detalhadamente por meio de entrevistas, para a compreensão de aspectos individuais, ou de grupos 
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focais, para a discussão coletiva. Por isso, os autores alegam que é essencial escolher métodos e 

técnicas levando em consideração a relação entre espaço e comportamento público-privado, evitando 

situações que possam constranger os participantes ou influenciar a expectativa social da resposta. 

Villa (2013) considera que, para os complexos problemas de pesquisa e aplicações serem 

compreendidos, faz-se necessária a aceitação de métodos tanto quantitativos como qualitativos, 

configurando o que se convencionou chamar de múltiplos métodos. Para ela, pesquisas baseadas em 

informações coletadas com apenas uma técnica “costumam ser vistas como suspeitas ou até duvidosas 

quanto a seus resultados, porque todos os métodos possuem pontos positivos e negativos e suas 

aplicações dependem das características dos problemas abordados no objeto em questão” (VILLA, 2013, 

p. 118).  

Assim, segundo a autora, os métodos podem ser combinados, dependendo do contexto e da 

tipologia edificatória em que for aplicada a APO, além de existir também a necessidade de eles 

abrangerem três instâncias básicas: o ambiente, a instituição e os ocupantes, de modo a ficarem 

centrados no lugar e no usuário. Como exemplos desses métodos, ela cita as vistorias técnicas com 

checklists que visem as condições de conforto ambiental, funcional e ergonométrico; os registros visuais 

para observação de atividades; elaboração de mapas comportamentais; as entrevistas semiestruturadas 

com pessoas-chave sobre o processo de produção, uso, operação e manutenção do espaço; e os 

questionários para aferir a satisfação dos usuários que contemplem questões de múltipla escolha/escala 

de valores e também respostas abertas. 

Villa (2013), entretanto, ressalta que técnicas muito extensas podem comprometer a qualidade 

dos resultados obtidos em avaliações de espaços habitacionais, uma vez que o morador pode se sentir 

cansado e desmotivado para responder a muitas questões. Por outro lado, salienta que avaliações muito 

reduzidas também podem comprometer a profundidade dos dados obtidos, acarretando certa 

superficialidade não desejada em avaliações pós-ocupações.   

Observa-se que a prática de combinar mais de dois métodos para a coleta de informações 

enriquece o trabalho, aumentando o leque dos elementos envolvidos no processo analítico, que se 

reforça, uma vez que as informações provenientes de uma única fonte são passíveis de dúvida e podem 

gerar desvios ou lacunas no dado coletado. Portanto, a coleta de dados deve incluir: levantamento 

documental e iconográfico; entrevistas exploratórias com pessoas conhecedoras ou moradoras do bairro; 

e questionário respondido por grupos escolhidos por faixas etárias, seguido por entrevistas com 

subgrupos (famílias), podendo ser solicitado que realizem um desenho do bairro como parte da 

entrevista.   

Paulo Rheingantz e Rosa Pedro (2013) reforçam que, como as observações diretas se 

concentram nos fatores técnicos e funcionais, eles utilizam checklists previamente elaboradas, buscando 

garantir objetividade e neutralidade. Os autores consideram que, além de naturalizar a observação como 
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uma atividade essencialmente humana, há de se considerar também a importância e a atuação dos 

dispositivos tecnológicos disponíveis, tais como câmeras de vídeo e equipamentos de áudio e de 

medição. Para eles, a associação do observador humano com os dispositivos materiais converte o 

observador em um “híbrido sociotécnico” que transforma e muitas vezes potencializa sua capacidade de 

observação (RHEINGANTZ; PEDRO, 2013).  

No campo da habitação, Elali e Pinheiro (2013) consideram que quanto maior for a intrusão do 

pesquisador na área privativa da moradia mais difícil será a realização da pesquisa, e que por isso é 

essencial que o pesquisador esteja sempre atento aos aspectos éticos do trabalho. É função do 

observador-pesquisador “identificar vizinhanças ainda caracterizadas pelo sentimento de apego ao lugar, 

entender as características que as identificam e quais elementos tornam possível (ou dificultam) o 

desenvolvimento dessas características” (p. 27). Apesar disso, consideram que é importante frisar que a 

realidade do observador é apenas uma entre diversas narrativas não lineares que, quando entrelaçadas, 

configuram uma aproximação relativamente fiel da dinâmica complexa do coletivo ou rede em estudo.  

Sobre esse aspecto, Rheingantz e Pedro (2013, p. 61) afirmam: “O observador-pesquisador e 

o ambiente construído configuram um sistema compreensivo e colaborativo em que os dois se produzem 

e são produzidos nas conexões que estabelecem entre si e com outras entidades”. Assim, dizem eles, o 

pesquisador vem a ser simultaneamente actante e porta-voz dos outros actantes, condição que torna 

inevitável sua interferência no esforço de avaliar a relação entre o ambiente urbano e sua apropriação.  

Para os autores, a ação de avaliar tem a ver com formar juízo ou uma ideia, estimar, calcular ou atribuir 

certo valor. Consequentemente, valor tem a ver com o que pode ser bom ou útil, tem a ver com ética, 

moral, normas de conduta e implica um juízo ou qualidade.   

Qualidade tanto pode ser entendida como propriedade inerente a um objeto ou ser, 
condição natural das pessoas ou coisas pela qual se distinguem de outras, essência, 
natureza; pode ter diferentes conotações, como um valor – excelente, superior, boa, 
regular, ruim etc. –, uma propriedade física – largura, altura, forma etc. – ou algo 
substancial que determine o interesse a seu respeito (sem o qual, portanto, não seria 
objeto de acordo, contrato, litígio etc.). (RHEINGANTZ; PEDRO 2013, p. 61)  
 

Com esse conjunto de posicionamentos sobre a APO, procura-se evidenciar as dificuldades e 

complexidades implicadas na atuação do observador-pesquisador para avaliar as questões acerca da 

qualidade da habitação. Por isso mesmo, constitui um tema que não deve ser observado de fora, mas 

que demanda entrar e experimentar para se compreender. Nesse sentido, a multidisciplinariedade, ou 

seja, a adoção de multimétodos, apresenta-se como possibilidade metodológica em APO para se atingir 

os objetivos propostos.  
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2.4.1 Metodologia de investigação   

 

A estratégia de investigação implementada neste trabalho pode caracterizar-se por um estudo 

de múltiplos métodos, baseado na leitura da forma urbana, etnografia e APO, e tem como base 

levantamentos cadastrais e análises morfológicas. A metodologia foi também inspirada pelo trabalho 

desenvolvido anteriormente por Mônica Bustos Peñafiel, Soledad Monsave, Sabastián Valdivia e 

Soledad González no Ministério de Vivenda y Urbanismo do Chile, para o cadastro e avaliação qualitativa 

dos conjuntos habitacionais, e que resultou na publicação em 2014 da obra Vivienda social em 

copropriedad: cadastro nacional de condomínios sociales 42. 

Tendo em vista as dificuldades implicadas na produção e sistematização dos dados, o 

desenvolvimento da pesquisa organizou-se de maneira consecutiva em torno de cinco processos de 

trabalho: (a) identificação dos conjuntos habitacionais; (b) levantamento e sistematização de informação; 

(c) revisão e controle de informação; (d) georreferenciação; (e) análise dos resultados. 

(a) Identificação dos conjuntos habitacionais em função dos espaços públicos  

A etapa de identificação dos conjuntos foi responsável pela seleção, a priori, daqueles que 

apresentam em seus projetos certa qualidade espacial na articulação das moradias com os espaços 

públicos. Foram selecionados, ao todo, nove conjuntos, categorizados em três tipologias de arranjo, 

segundo suas características morfológicas. Nesse sentido, eles foram classificados em função de seu 

contexto de implantação e de suas principais qualidades que denotam intenções e conceitos norteadores 

do projeto.  

(b) Levantamento e sistematização de informação 

A etapa de levantamento é realizada mediante a coleta do material documental e iconográfico 

disponível em órgãos públicos e municipais, tais como planos urbanísticos, plantas arquitetônicas, 

decretos de leis e recortes de jornais. Essa etapa abrange também a coleta de dados in loco, para a 

identificação e reconhecimento local, oportunidade em que são feitos os primeiros registros dos aspectos 

físicos e de configuração espacial. Nessa segunda etapa, são realizadas também entrevistas 

semiestruturadas exploratórias com arquitetos e pessoas-chave sobre o processo de concepção, 

                                                           
42 Esse método pôde ser incorporado ao trabalho após a realização de um estágio da autora no Instituto de investigação y 
Desarollo en Vivienda (IiDVi) – Universidad Nacional del Nordeste, cidade de Resistencia, Argentina (por meio de bolsa de 
estudos concedida pela Associación de Universidades Grupo Montevideo), realizado em setembro de 2016, sob a orientação 
da Profa. Dra. Laura Alcalá, que também está coorientando esta dissertação. Desde então, foi desenvolvido um estudo sobre 
a morfologia urbana e apropriação em conjuntos habitacionais no Nordeste Argentino, no qual foi possível realizar uma 
experimentação do método proposto pelas autoras citadas. O tempo dedicado ao estudo possibilitou que seu produto fosse 
submetido e aprovado para publicação no XXIV Internacional Seminar on Urban Form (ISUF) – mesmo seminário que Michael 
R. G. Conzen apresentou pela primeira vez seus estudos sobre o que viria a se tornar, posteriormente, a Escola de Morfologia 
Urbana Inglesa.  
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implantação, uso, operação e manutenção do bairro, e entrevistas abertas com moradores e usuários, 

para a aferição da satisfação e demais sentimentos despertados pelo lugar, contemplando assim 

questões que ilustrem a rotina do bairro, a interação entre a vizinhança, assim como a reconstrução 

histórica e as transformações espaciais após o processo de ocupação.  

(c) Revisão e controle da informação  

A etapa de revisão compõe o estudo dos planos de loteamentos urbanos, da reconstrução e 

redesenho dos projetos de arquitetura – com o auxílio dos moradores e autores do projeto –, e da 

elaboração do histórico do bairro, mediante coleta de notícias de jornais e relatos dos sujeitos locais. 

(d) Georreferenciação  

Essa etapa é composta pelo comparativo entre o projeto de implantação com o traçado e 

situação original do conjunto e com os períodos morfológicos, no sentido de identificar as transformações 

espaciais geradas por imagens de satélite, históricas e atualizadas, e capturadas com a ajuda do Google 

Earth, além de fotografias aéreas disponíveis na Secretaria de Planejamento Municipal de Goiânia 

(SEPLAM). A etapa concentra também a identificação dos períodos morfológicos e elaboração de mapas 

e tabelas ilustrativas, mediante o mapeamento de atividades e usos do conjunto.  

(e) Análise dos resultados 

Os resultados foram submetidos a três tipos de análise: a análise tipológica, a da forma urbana 

e a etnográfica.  

1) A análise tipológica é composta pela espacialização e caracterização dos tipos originais e 

derivados, e pela descrição das modificações e identificação de possíveis padrões de 

apropriação urbana.  

2) A análise da forma urbana é composta por estudos acerca dos princípios de forma e 

desenho de projeto, leitura dos períodos morfológicos, organização espacial do conjunto, 

estrutura formal, hierarquia e organização funcional.  

3) A análise etnográfica inclui a investigação de elementos de ordem subjetiva, realizada por 

meio de percursos etnográficos, com o objetivo de aferir a identificação do sentimento de 

pertencimento, o sentido de lugar, as territorialidades, a privatização, a personalização, 

assim como a interpretação da relação entre a forma urbana e as atividades e 

comportamentos sociais do espaço (re)construído.   
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Quadro 13. Esquema gráfico do método de análise proposto 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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3.1 A cultura de projeto urbano na nova capital  

 

Passeio pelas praças centrais  
Da minha cidade  

E as vejo todas floridas.  
Goiânia de rara beleza,  
De jardins arquitetados,  

De várias formas formados:  
Em rosa  

Ou outra flor,  
Em coração  

Todos perfumados.  
Nos dias normais  

Goiânia também é linda,  
Apenas veste um manto  

De tristeza,  
De cansaço.  

As pessoas não andam  
Com a mesma leveza:  

As pessoas são envelhecidas  
Como os dias  

E carregam o peso  
Do monóxido de carbono,  

Da poluição sonora,  
Do amargor da vida.43 

 

Tem-se que, para a compreensão do projeto do conjunto habitacional sob o ponto de vista crítico 

descritivo, orientado pela reflexão sobre a forma urbana, faz-se fundamental a participação dos 

moradores e autores do projeto como peças-chave de sua construção histórica, que vem, juntamente 

com os teóricos apresentados, respondendo aos questionamentos sobre a cidade e seus conjuntos 

habitacionais.  Pensando nisso, foram registradas histórias narradas pelos habitantes e pelos sujeitos 

participantes da construção desse território chamado Vila Itatiaia. Tais elementos, trazidos sob o ponto 

de vista complementar, justificam-se pela carência de material bibliográfico sobre o conjunto. As 

narrativas compõem o quadro necessário para a caracterização do espaço em questão, projetado e 

concebido pela gestão pública, implantado e percebido pelos seus habitantes e, posteriormente, vivido e 

apropriado por eles.  

                                                           

43 Com a intenção de buscar a perspectiva dos moradores acerca da reconstrução do espaço, as poesias incorporadas como 
epígrafes neste Capítulo e no seguinte foram retirados da obra Degraus: poesia (2001) de autoria de Geraldo Pereira, morador 
da Vila Itatiaia. Agente transformador do bairro, sua influência é melhor apresentada no Capítulo 4, “Narrativas sobre 
apropriação urbana: entre flores e poesias”. O sensível e poético olhar do morador sobre o meio urbano mescla-se a cada 
uma das temáticas abordadas no decorrer do texto que se segue. Ressalta-se a importância dessa inter-relação como forma 
de enriquecer o estudo, pois as poesias contribuem para a investigação proposta, que busca atingir um caráter mais sensível 
e mais próximo do olhar do habitante, em relação à sua percepção, reconhecimento e identificação com o espaço construído.  
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O enfoque sobre a discussão projetual e as ideias norteadoras e paradigmáticas que ilustram o 

contexto de implantação dos conjuntos habitacionais na cidade de Goiânia apontam para uma possível 

influência na consolidação de uma cultura de projeto urbano. Os desenhos desses conjuntos são 

indissociáveis do cenário de construção de Goiânia, uma vez que eles estavam inseridos no mesmo 

ideário de modernidade que a cidade, planejada em 1933 pelo arquiteto urbanista Attílio Corrêa Lima, 

então propunha. Inspirado na escola francesa de urbanismo do início do século XX, o traçado da nova 

capital de Goiás era baseado no sistema viário racionalista, determinado pelo zoneamento e topografia 

do terreno (DAHER, 2003, 2009). Esse modelo carregava também princípios clássicos, que imprimiam 

no espaço urbano um efeito teatral, ao buscar uma unidade estética por meio de eixos e conjuntos de 

edifícios (Figura 4). 

 

 

Além disso, o desenho das cidades modernas, como no caso Goiânia, possuía um 

dimensionamento de vias conforme uma hierarquia de intensidade do tráfego, que também levava em 

consideração a conexão entre os bairros. Esse traçado, segundo Tânia Daher (2003), originava uma 

rede caracterizada por rotatórias, vias curvas, em forma de grelha e em diagonal, que se encontravam 

em uma praça, um monumento ou um palácio (Figuras 5).   

 

Figura 4. Exemplo da forma urbana clássica, com vista e detalhe da planta do Palácio de Versailles  
Fonte: Manso (2001).  
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Para além desse fato, Aristides Moysés (2004) aponta que a criação de Goiânia representava 

também os interesses políticos dos proprietários fundiários e dos gestores que almejavam a 

modernização do país. Localizada no Centro-Oeste brasileiro, a nova capital conteve interesses políticos 

que não deixaram de influenciar a produção de seu espaço urbano, trazendo como resultado uma 

ocupação esparsa, que fugiu ao plano original proposto.  

Goiânia, segundo Camilo Amaral (2015), foi formada não apenas por um, mas por vários planos 

diretores, que eram “antenados ao urbanismo moderno nascente” (p. 44). Entre as décadas de 1930 e 

1950, o planejamento da capital registrou três momentos diferentes:  

 

A cidade surge como uma ruptura radical com as estruturas sociais e políticas precedentes na 
antiga capital de Goiás e, por isso, sua miscigenação não se dá com a cultura do gentio que 
ali estava, mas sim na miscigenação das diversas experiências de espaços modernos. Goiânia 
é um campo de prova, onde ideias vindas dos centros se cruzam e se aglomeram em novas 
sínteses. Essas ideias vêm de diversos profissionais, que imigram e migram, trazendo 
novidades e novas concepções de cidade. (AMARAL, 2015, p. 45)  

Além do plano de autoria de Attílio Corrêa Lima, alguns anos mais tarde, Armando de Godoy 

atualizou os princípios fundadores de Goiânia com novas propostas, que almejavam uma solução a meio-

termo entre natureza e o meio urbano, inspirada nos bairros jardins norte-americanos. As sobreposições 

da proposta inicial com as novas ideias podem ser observadas principalmente no plano do Setor Sul, 

onde a natureza e a cidade coexistem por meio do traçado orgânico, da clara separação do espaço de 

veículos e de pedestres e a criação de extensas quadras, conectadas por meio de áreas de convivência, 

internas e ajardinadas (Figura 6). 

 

Figura 5. Perspectiva  e planta do centro cívico de Goiânia, proposto por Attílio Corrêa Lima na década de 1933 
Fonte: Manso (2001).  
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O plano de Godoy foi aprovado em 1938, com a proposta da construção de comunidades 

autônomas de aproximadamente 32 mil habitantes. Essa concepção caracterizava-se pela “adoção de 

um modelo concebido para outra realidade, que se distanciava das propostas desenvolvimentistas 

empregadas pelo governo federal” (AMARAL, 2015, p. 54).  

Na década de 1950, conforme pontua Amaral (2015), o topógrafo alemão Ewald Janssen, 

radicado em Goiânia, elaborou outros estudos e atualizou cadastros e parcelamentos urbanos da cidade, 

seguindo as diretrizes estabelecidas em 1938. Nessas revisões, o topógrafo estabeleceu o perímetro de 

três cidades-satélites e caracterizou os demais como “loteamentos com traçados isolados na zona 

suburbana”, no sentido de “preservar os espaços vazios entre eles como área rural” (p. 56). Assim, 

Goiânia continuou a ser planejada por meio de “esquemas de organização territorial das cidades-jardins”, 

que incentivava seu crescimento por meio de pequenos núcleos urbanos, rodeados por áreas verdes 

agrícolas (p. 56).  

Figura 6. Plano piloto proposto por Attílio Corrêa Lima (1933-1934) (a) e o plano definitivo do núcleo 
ínicial proposto pela firma Coimbra Bueno & Cia, com contribuição de Armando de Godoy (1938) (b) 
Fonte: Manso (2001).  
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De acordo com Lucia Moraes (2006), o plano urbanístico original de Goiânia havia sido calculado 

para abrigar 50.000 habitantes, em um prazo de 30 anos. No entanto, já em 1958 ultrapassava 110.000 

habitantes. Segundo a autora, até a década de 1950, a cidade cresceu e desenvolveu-se dentro das 

previsões do plano original, sob a orientação do Estado, que até então era o único proprietário das terras 

para fins de parcelamento urbano. Ainda nessa década, o entorno da cidade passou a ser aleatoriamente 

parcelado pela iniciativa privada. Tais parcelamentos não só marcaram a criação de áreas esparsas, 

como também foram os responsáveis pela formação de grandes vazios urbanos. Esse crescimento 

urbano acelerado e irregular, marcado por acréscimos populacionais intensos, fizeram com que a cidade 

desenvolvesse novas regiões, cujas expansões não estavam previstas nos planos.  

Todo esse descontrole do crescimento de Goiânia levou à elaboração da Lei nº 1.566 em 1959, 

que suspendia a aprovação de novos loteamentos particulares.  Ainda na década de 1950, a especulação 

do solo havia se transformado em uma das atividades econômicas mais rentáveis da cidade, justificando 

o aumento dos loteamentos particulares em pontos distantes da malha urbana central. Além da alta 

demanda por moradia, também o enfraquecimento do poder centralizador de Pedro Ludovico e a 

valorização imobiliária levaram a gestão pública a ceder às pressões dos proprietários de terra, que, 

segundo Moysés (2004), desde a fundação da cidade buscavam o direito de comercializá-las.  

Foi então que, no início dos anos 1960, o arquiteto urbanista Luís Saia ficou responsável por 

“renovar as ideias do planejamento moderno da cidade” (AMARAL, 2015, p. 46). Suas propostas para 

Goiânia, naquele período, estavam ligadas a discussões dos Congressos Internacionais da Arquitetura 

Moderna (CIAM). Entre as questões pós-funcionalistas levantadas, estava a renovação do entendimento 

da cidade a partir de centralidades e espaços de convivência. A sugestão de Saia incorporava algumas 

perspectivas novas, por exemplo, o ordenamento urbano por meio de polos de atividades. A questão 

urbana passou a ser entendida como multidisciplinar e, assim, ele trouxe consigo uma nova experiência 

para a cidade, marcando a “transição de um urbanismo idealista, para um planejamento como um 

processo que partia de diagnósticos multidisciplinares” (AMARAL, 2015, p. 58).  

O plano de Saia, entretanto, não foi oficializado, uma vez que não teve sua “aplicabilidade e 

eficácia verificada” (OLIVEIRA, 2005, p. 2). Apesar de não ter sido completamente implantado, Amaral 

(2015) considera que o plano conseguiu instituir-se como uma “proposta efetiva” e representou “um 

momento de ruptura e abandono das premissas acadêmicas dos antigos planos urbanísticos” (p. 60).  

Também na década de 1960, o arquiteto urbanista Jorge Wilheim elaborou o Plano de 

Desenvolvimento Integrado de Goiânia (PDIG), que passou a vigorar em 1971. “Antenado com as novas 

discussões de desenvolvimento urbano”, em um contexto de amadurecimento do planejamento pós-

Brasília, o plano “traçava características e princípios que se mantiveram fortemente no imaginário 

urbanístico da cidade”, conforme análise de Amaral (2015, p. 46). Conforme o autor, a ênfase do plano 

de Wilheim recaiu sobre o transporte urbano e a produção de moradia em massa, dois setores 
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problemáticos da Goiânia de então, e avançava no sentido de contemplar não apenas as estruturas 

físicas da cidade, mas também seus aspectos sociais.  

A composição do plano de Wilheim, ainda segundo Amaral (2015), dava-se por meio de um 

conjunto de estruturas físicas, como equipamentos públicos e redes de esgoto e elétrica, e um sistema 

dinâmico com fluxos e sentido de crescimento urbano. Para o autor, a concepção desenvolvimentista do 

plano racionalizou e reorganizou a cidade de forma modular, sobrepondo a estrutura urbana em uma 

malha que distribuía de maneira homogênea os serviços urbanos a ser implantados. O plano adotou 

também uma nova visão sobre as barreiras que impediam o crescimento da cidade e propunha uma 

expansão linear direcionada a sudoeste, que permaneceria nos planos posteriores, ainda que de maneira 

incompleta.  

 O plano de Wilheim deu origem também à Carta Habitacional de Goiânia, conforme pontua 

Edinardo Lucas (2016, p. 82): 

 

A carta habitacional era um convênio entre todas as entidades participantes do sistema que 
constrói conjuntos habitacionais para adotar critérios de localização destes como forças de 
controle e crescimento da cidade; aproveitar o espírito de mutirão (difundido principalmente no 
meio rural) e criar mini-hortas para bloquear a expansão, mediante áreas verdes sem 
necessidade de manutenção; pavimentar prioritariamente vias conforme o sistema de 
concessão do transporte coletivo. [...]. Wilheim acreditava que uma política habitacional 
adequada poderia levar a transformações urbanas através da diminuição da especulação 
imobiliária.  
 

Na década de 1960 e também na seguinte, 1970, Goiânia apresentou o marco do seu primeiro 

grande crescimento, influenciado principalmente pela migração dos operários da construção de Brasília. 

Durante esse processo, o problema habitacional agravou-se e, por conta do alto valor dos lotes 

comerciais, novas aglomerações e ocupações irregulares foram desenvolvendo-se nas periferias da 

cidade. As áreas de posse, conforme Moraes (2006), concentravam-se principalmente em praças e áreas 

destinadas à construção de equipamentos públicos. A autora afirma ainda que a ausência de loteamentos 

com infraestrutura urbana para população de baixa renda, somada ao ciclo de crescimento demográfico 

pós-Brasília, gerou novas demandas habitacionais. Para resolver tal situação e enquadrar Goiás na 

política do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), o Estado criou a Companhia de Habitação de Goiás 

(Cohab-GO) em 1964. 

A Cohab-GO tinha como principal objetivo o financiamento da casa própria, por meio do Banco 

Nacional de Habitação (BNH). A companhia tratava como prioridade a construção de conjuntos 

habitacionais, destinados à eliminação de favelas e demais aglomerações em condições impróprias para 

moradia. Flávio Villaça (1986) aponta que, cinco anos após a criação das Cohabs no país, a habitação 

coletiva começou a responder à demanda social. A intervenção estatal tornou-se mais expressiva e, com 

ela, surgiram inúmeros conjuntos habitacionais no Brasil a partir da década de 1960. Em Goiânia, 

conforme Amaral (2015), foram construídos 32 conjuntos habitacionais pelo SFH até 1975.  
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3.2 A Vila Itatiaia e as demandas habitacionais 

 

Descendo daqui do alto,  
Vejo o contraste:  

O dia e a noite; 
O centro e a periferia;  

A claridade e a escuridão;  
As favelas,  

À vela,  
Tentam mostrar às autoridades  

A vontade de viver.  
O desejo de ver os seus habitantes  

Tendo o que o centro tem. 
Na verdade,  

Goiânia, vista daqui de baixo,  
Não é a Goiânia que vêem,  

É a Goiânia que vejo:  
Goiânia que quer viver. 

 

A produção geral do BNH e do SFH, segundo Lucas (2016), é caracterizada por grandes 

conjuntos habitacionais, implantados nas franjas urbanas, que desprezam a qualidade dos projetos, que 

se resumem a casas isoladas ou blocos de quatro pavimentos que foram “carimbados de norte a sul, 

desrespeitando o meio físico, a identidade cultural e a participação da população” (p. 78). No entanto, o 

autor ressalta que existem alguns empreendimentos que almejaram atingir certa qualidade urbana e que, 

diferentemente dos demais, apresentam atributos positivos em seu projeto e intenções que valem ser 

ressaltadas: 

A qualidade de desenho urbano desses conjuntos pode ser atribuída a vários fatores, como a 
qualidade dos profissionais envolvidos e a criação, segundo premissas do SERFHAU e PDIG, 
de institutos de planejamento municipal e estadual. A articulação de um grupo de profissionais 
engajados em torno da questão habitacional e a base sólida dada por esses institutos criaram 
possibilidade para que esses projetos fossem executados. (LUCAS, 2016, p. 89) 
 

O desenho desses conjuntos contrapõe-se, conforme o autor, ao argumento generalista de que 

a produção desse período era monótona e repetitiva do ponto de vista urbanístico. É “nesse período 

onde mais se viu projetos que traziam uma utopia de bem-estar social baseado na criação de sistemas 

de espaços livres qualificados e boa diferenciação da hierarquia viária, criando as unidades de 

vizinhanças” (p. 113). Lucas (2016) também reforça que, no período de 1964 a 1986, foram executados 

projetos que tinham como característica a organização do bairro mediante a valorização da tranquilidade 

e segurança da comunidade, ideais alcançados, na maioria das vezes, pela separação do trânsito pesado 

das áreas habitacionais e dos espaços de convivência.  
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Segundo colocado pelo autor, entre os conjuntos implantados em Goiânia que mais se 

destacaram por seu desenho urbano, em ordem cronológica, estão a Vila Redenção (1967), a Vila União 

(1968), a Vila Novo Horizonte (1974), a Vila Itatiaia (1977), o Parque das Laranjeiras (1976), o Conjunto 

Vera Cruz (1981), o Goiânia II (1983) e o Parque Atheneu (1998). Alguns desses conjuntos foram 

implantados em diferentes contextos e financiados por outros órgãos que não a Cohab-GO, mas, em 

relação à sua organização espacial, eles foram catalogados nessa pesquisa como pertencentes à mesma 

categoria tipológica proposta inicialmente pelo autor, uma vez que apresentaram o mesmo sistema de 

articulação dos espaços verdes e habitações.  

A Vila Redenção (1967) de autoria desconhecida, e a Vila Novo Horizonte (1974), projetada pelo 

engenheiro José Muniz, ambas construídas pela Cohab-GO, foram inseridas na tipologia de “espaço 

público central”, denominação atribuída à articulação de quatro quadras como uma unidade de 

vizinhança (Figura 7).  

 

 

  

Lucas (2016) afirma que a definição de unidades com áreas verdes a cada quatro quadras 

caracteriza os projetos que também distribuem bem os equipamentos urbanos por toda extensão dos 

bairros. “Como concepção inicial, os projetos tiveram um sistema de áreas verdes distribuídas por todo 

o bairro (pequenas praças) que, com uma hierarquia viária bem definida e a setorização de serviços e 

comércios”, possibilitou a criação de várias unidades de vizinhança (p. 83). O autor completa que essa 

tipologia de loteamento utilizado na Vila Redenção (Figura 8) e na Vila Novo Horizonte (Figura 9) não 

parece ser um modelo específico, e sim um modelo padrão já utilizado em outras cidades brasileiras.  

  

Figura 7. Diagrama Tipo 01 espaço público central  
Fonte: Atualizada pela autora, com base em Lucas (2016).  
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Figura 8. Trecho do projeto de loteamento da Vila Redenção  
Fonte: Seplam (GOIÂNIA, 2016).  

 

 

Segundo o autor, essa concepção, definida pela hierarquia viária e distribuição das áreas verdes, 

foi adotada também nos conjuntos Vila União (1968) (Figura 10), de autoria de Pedro Paulino Guimarães 

(Cohab-GO) e no Parque Atheneu (1998) (Figura 11), de autoria de Celina Fernandes Manso, Elaine 

Neves da Silva, Ilka Tankedi de Vilavisensio e Leonice Barros Galvão. Esse último conjunto foi construído 

pela Companhia Municipal de Obras e Habitação do Município de Goiânia (Comob). Apesar da 

semelhança, notam-se algumas diferenças entre as propostas. Por isso, os empreendimentos foram 

inseridos, nessa pesquisa, na tipologia: “espaço público disperso” – uma vez que os espaços públicos 

se localizam na centralidade das quadras e, ao mesmo tempo, em suas laterais (Figura 12).  Apesar de 

o desenho assemelhar-se com o tipo anterior, esse modelo demonstra isolar menos as unidades de 

vizinhança entre si, pois existe uma articulação que permite que elas estabeleçam uma maior integração 

Figura 9. Trecho do projeto de loteamento da Vila Novo Horizonte  
Fonte: Seplam (GOIÂNIA, 2016).  
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com as demais. Assim, o espaço público central de uma é, ao mesmo tempo, o espaço público da 

extremidade de outra. 

 

 

 

 

 

Figura 12. Diagrama Tipo 02 espaço público disperso 
Fonte: Atualizada pela autora, com base em Lucas (2016).  

Figura 10. Trecho do projeto de loteamento da Vila União  
Fonte: Seplam (GOIÂNIA, 2016).  
 

Figura 11. Trecho do projeto de loteamento do Parque Atheneu  
Fonte: Seplam (GOIÂNIA, 2016).  
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Ressalta-se que os conjuntos inseridos nessas duas categorias tipo-morfológicas apresentam 

uma qualidade de desenho diferenciada, que pode ser percebida pela composição das unidades de 

vizinhança e pela articulação em malha dos conjuntos, ainda que preservem o modelo modesto da casa 

isolada no lote ou geminada. Percebe-se ainda uma setorização clara das atividades propostas, tais 

como a localização dos equipamentos comunitários e a valorização das áreas verdes como espaços de 

convivência.  

A última categoria definida por Lucas (2016) é a “espaço público linear” (Figura 13), nela foram 

inseridos os conjuntos Vila Itatiaia (1977) (Figura 14) e Vera Cruz (1981) (Figura 15), ambos de autoria 

do escritório de arquitetura Grupo Quatro; e o Parque das Laranjeiras (1976) (Figura 16) e o Goiânia II 

(1983) (Figura 17), ambos construídos pela Encol.   

 

 

 

Figura 13. Diagrama Tipo 03 espaço público linear 
Fonte: Atualizada pela autora, com base em Lucas (2016).  
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Figura 15. Trecho do projeto de loteamento do Conjunto Vera Cruz  
Fonte: Seplam (GOIÂNIA, 2017).  
 

Figura 14. Trecho do projeto de loteamento da Vila Itatiaia  
Fonte: Seplam (GOIÂNIA,2017).  
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Figura 16. Trecho do projeto de loteamento do Parque das Laranjeiras.  
Fonte: Seplam (GOIÂNIA, 2017).  
 

  

 

 

Todos esses conjuntos são compostos por uma extensa área verde linear, que distribui as quadras 

residenciais. O traçado viário é organizado em configuração de alça, e grande parte das quadras 

possuem um espaço público em sua testada, originando passeios mais largos, chamados “cabeças de 

quadra”. Não há presença de unidades de vizinhança nessas propostas. No entanto, percebe-se 

claramente a intenção de alcançar uma maior qualidade urbana, vinculada à composição de espaços 

verdes aos fundos das quadras habitacionais.   

Compreende-se a importância de se fazer um comparativo sistematizado entre todos os 

conjuntos habitacionais levantados, por se tratar de propostas com formas urbanas diferenciadas. 

Contudo, por conta da disponibilidade dos dados, do tempo para realizar o estudo e também em função 

da dimensão de leitura que foi desenvolvida, decidiu-se analisar apenas um conjunto habitacional.  A Vila 

Figura 17. Trecho do projeto de loteamento do Goiânia II  
Fonte: Seplam (GOIÂNIA, 2017).  
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Itatiaia foi escolhida como objeto de estudo por apresentar, até o momento, a maior variedade em 

padrões de apropriação urbana e de transformação de seus espaços públicos. O estudo não pretende 

esgotar o assunto ao realizar um inventário sistemático de todas formas de apropriação do conjunto 

analisado, e sim selecionar aquelas mais significativas, no sentido de elucidar a relação entre o projeto 

e a construção do espaço habitado. 

Como comentado, consolidou-se em Goiânia uma cultura de projeto urbano, iniciada com os 

planos de Attílio Corrêa Lima e Armando Godoy, reforçada posteriormente com o surgimento de novas 

propostas de desenho urbano para empreendimentos habitacionais. Há possivelmente uma influência 

também da implantação da Faculdade de Arquitetura de Brasília (1962) e da Escola de Belas Artes da 

então Universidade Católica de Goiás (1968)44, que ocorreu concomitantemente à migração de novos 

profissionais provenientes de outros centros de estudo que começaram a atuar na capital goianiense.  

Entre esses profissionais, destacam-se Luiz Fernando Cruvinel Teixeira, Walfredo Antunes, 

Walmir Santos Aguiar e Solimar Damasceno, que fundaram em 1974 o escritório Grupo Quatro 

Arquitetura, responsável pelo desenvolvimento de planos urbanos e intervenções de grande referência 

para a cidade. O percurso de formação profissional45 desses arquitetos teve reflexo em sua atuação no 

cenário urbano. Em entrevista46 concedida à autora, o arquiteto Luiz Fernando Cruvinel Teixeira registra 

sua impressão sobre o contexto de implantação desses conjuntos: 

   

– Na década de 1960, nós éramos muito influenciados pelos projetos urbanos brasileiros. O 
Brasil tem uma experiência urbana extraordinária, Belo Horizonte, Goiânia, Brasília, inclusive, 
Palmas. Todos nós, nessa época, estávamos muito ligados na questão da cidade, é verdade 
isso. Essa coisa de você ter uma cidade projetada, estudar numa cidade que foi projetada, 
discutir essas questões com os professores influencia o desenho de projeto. O meu curso era 
muito orientado para a questão urbana, a influência de Brasília era muito forte nesse aspecto. 
Então, quando a gente volta “para cá”, somos muito influenciados. Tanto é que eu fui embora 
fazer urbanismo, continuo mexendo com essas coisas de urbanismo, embora eu ache que 
arquitetura e urbanismo é uma coisa só. Mas nós não avançamos, porque não sabemos ainda 
trabalhar como se trabalha em outros lugares, com planos de massa... 

 

– Como seriam esses planos de massa?  

– [É] quando a arquitetura e o urbanismo fazem um conjunto como um todo. O Attílio desenhou 
assim a cidade, ele fez um plano de massa, era a influência europeia, né? A França tinha uma 
tradição imensa no urbanismo. Mas, eu tenho certeza absoluta, que muitos de nós, temos um 
pouco dessa tradição, do desenho, de desenhar um pouco a cidade em função do que a gente 
vivenciou culturalmente e também do ponto de vista da formação acadêmica em Brasília.  
 
– Existiram outros arquitetos que influenciaram nesse cenário de Goiânia? 

– Existiam outros arquitetos, a gente via uma nação, por exemplo, o pessoal de Belo Horizonte, 
que é o Fernando Rabelo, esse pessoal também tinha muita força na questão de urbanismo. 
Então, essa geração pós-1960, eu me incluo nela, Fernando e os Arquitetos Associados, o 

                                                           
44 Hoje Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás). 
45 Alguns desses profissionais acabaram trazendo para o cenário goiano parte de sua experiência adquirida na Europa. Luiz 
Fernando Cruvinel fez pós-graduação na Architectural Association School of Architecture de Londres e Walfredo Antunes 
cursou mestrado em Planejamento Regional e Urbano na London School of Economics. 
46 Entrevista concedida em Goiânia, no dia 18 de abril de 2017. 
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pessoal do Rio, o Silas Varizo [...]. Você nota que as escolas de arquitetura eram muito ligadas 
às questões urbanas, eu sinto que agora são menos, muito menos [...]. Porque está tendo um 
desvio para outros aspectos do desenho. O desenho é desenho no seu aspecto inerente de 
desígnio, de fazer alguma coisa [...]. O que eu discuto é que eu não vejo nos jovens o que eu 
via na minha época: a discussão urbana.  
 
– E quanto ao desenho urbano desses conjuntos habitacionais?  

– Todos nós discutíamos a questão do BNH, e eu não vejo ninguém hoje discutindo o “Minha 
Casa Minha Vida”. Mas nós éramos jogo duro nesse negócio, era uma discussão feroz, essa 
coisa toda. Houve uma época que o urbanismo perdeu, na década de 1980, final de 1970, um 
pouco daquilo que é o desenho. O urbanista começou a querer virar sociólogo, começou a 
virar economista e menos um designer da cidade. Isso foi um atraso do ponto de vista do 
desenho da cidade. Nós temos o paisagista fazendo o paisagismo, mas o desenho urbano não 
tem [...]. Tem uma coisa ou outra, porque há muita coisa do planejamento urbano e estão 
esquecendo do desenho urbano. [...]. O desenho urbano é fundamental. Há sempre essa 
dúvida, quando a gente trabalha nos planos diretores. Nós não estamos trabalhando para as 
pessoas, os planos diretores param num determinado ponto que sai fora do desenho, 
zoneamento, uso do solo. Mas não se faz uma proposta de um plano de massa. Não se pensa 
qual o impacto disso na cidade. Hoje nós temos instrumentos extraordinários, programas 
extraordinários para fazer essa sofisticada avaliação da visão de futuro da cidade. É isso que 
eu chamo de desenho urbano, não é só a questão estética da rua, mas a questão da 
apropriação do espaço público e da apropriação do espaço privado relação ao espaço público. 
(Arquiteto Luiz Fernando Cruvinel Teixeira)  
 

Levando em consideração a experiência do Grupo Quatro Arquitetura, assim como seus ideais 

e apelo urbano na concepção de projetos para a cidade, juntamente com os demais motivos já citados, 

reforça-se a escolha da Vila Itatiaia para ser analisada.  Essa opção não se deve apenas ao fato de por 

ser um projeto do escritório, mas sobretudo por apresentar referências distintas daquelas que eram, até 

então, empregadas no contexto goianiense. Muito dessa contribuição vem da qualidade do projeto, 

produzido no momento histórico que apresentou a maior qualidade urbana em empreendimentos 

habitacionais no estado, segundo pontua Lucas (2016). Há de se ressaltar também a relevância do 

estudo da construção da Vila Itatiaia pela proximidade física com o Campus II da Universidade Federal 

de Goiás (UFG), fato que demonstra ter influenciado algumas transformações em sua estrutura física, 

uso do solo e parte da variedade dos modelos de apropriação urbana até então identificados.  
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 3.2.1 Contexto e inserção urbana  

 

Sei que não tenho 
Muita importância.  
Sou apenas tijolo  

De consciência,  
Matéria prima  
Na edificação  

Do mundo que queremos,  
Serei parede,  

Seremos casas. 
 
 

O Conjunto Habitacional Vila Itatiaia foi criado em 1977, por meio do Decreto nº 308 (GOIÂNIA, 

1977), e seu objetivo inicial era suprir a demanda de moradia dos funcionários da UFG, sobretudo dos 

que trabalhavam no Campus II, área que se encontrava em processo de expansão física. O 

empreendimento, localizado na região norte de Goiânia, próximo à GO-080, era de responsabilidade da 

Cohab-GO e foi executado em duas etapas: a primeira foi entregue em 1978 e a segunda, em 1982.  

O desenvolvimento urbano da época, que deveria ter sido pensado para toda a população, trouxe 

para a realidade da nova capital o que Moraes (2006) denomina modernismo excludente. O processo de 

ocupação da Região Norte (Figura 18) enquadra-se nesse contexto de expansão desordenada da cidade 

de Goiânia. Sua formação foi marcada por parcelamentos particulares e pela implantação de importantes 

equipamentos públicos, tais como o Quartel do Exército Brasileiro (1953), o Aeroporto Santa Genoveva 

(1955) e o Campus II da UFG (1960). Esses acontecimentos históricos evidenciam a intenção dos 

diversos agentes – poder público, agente loteador e o proprietário fundiário –, de ocupar a região, uma 

vez que tais equipamentos funcionaram como vetores de crescimento urbano.  

É importante reforçar que os bairros da Região Norte se localizam em locais não previstos para 

moradia47. No entanto, a ocupação de áreas impróprias não é o único ônus dessa situação, pois esses 

bairros foram responsáveis também por estender o perímetro urbano, o que contribuiu para encarecer a 

implantação da infraestrutura urbana pela gestão pública.  

Posteriormente, em 1988, foram implantados mais dois núcleos habitacionais na região, os 

conjuntos Jardim Guanabara II e III, que, diferentemente da Vila Itatiaia, possuíam uma qualidade de 

projeto inferior. Esses conjuntos foram responsáveis por fortalecer ainda mais o processo de 

periferização da cidade e de expansão da região em questão.  

                                                           
47 Localizada na bacia do Ribeirão João Leite, a Região Norte era inicialmente designada para a captação e o abastecimento 
hídrico da capital (DAHER, 2003).  
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Figura 18. Inserção urbana do conjunto habitacional Vila Itatiaia.  
Fonte: Google Earth, com intervenções da autora.  

 

O comprometimento da qualidade de vida dos cidadãos, dada a localização desses conjuntos 

habitacionais, é, entre todos os ônus, o mais alarmante, pois afeta também a integralidade tanto da 

gestão pública e da iniciativa privada quanto das propostas habitacionais. Estas deveriam dispor não só 

de moradia, mas também de infraestrutura básica e, além de tudo, deveriam ser inseridas no núcleo 

urbano existente, seja por meio do transporte público, seja pela proximidade física.  

Todo esse cenário de exclusão refletiu também na consolidação desses conjuntos, sobretudo, 

da Vila Itatiaia. Marcas da segregação espacial promovida pela gestão pública foram incisivas, tanto na 

evolução urbana quanto nas condições atuais ali encontradas. Apesar da falta de estrutura urbana e das 

condições insalubres que os moradores enfrentaram nos anos que se seguiram à implantação, o conjunto 

é abastecido com água tratada e conta com rede de esgoto, energia elétrica, serviços de pavimentação, 
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transporte e iluminação pública. Atualmente a Vila Itatiaia faz parte do conjunto de bairros que 

prosperaram na área localizada acima da Avenida Perimetral e que ajudam a abastecer o comércio 

informal e a prestação de serviço da Região Norte de Goiânia. 

 

3. 3 O projeto e a concepção   

Pode-se considerar que o projeto de autoria do Grupo Quatro Arquitetura foi concebido a partir 

de um eixo longitudinal de área verde, atualmente denominado Parque Municipal Itatiaia. Por esse eixo 

estendiam-se todos os equipamentos comunitários e de serviço do bairro (Figura 19).  

As ruas de acesso residencial foram dispostas em configuração de alça, perpendiculares ao 

sentido de maior extensão do terreno, e serviram para orientar a implantação das quadras habitacionais. 

Estas possuem entre 6.500,00m² e 11.000,00m² e foram organizadas em grupos de três, de forma que 

cada lote residencial possui 250m² de área e 10m de testada média. Já as residências do conjunto 

possuem de dois a três quartos, com variação de área entre 46m² a 52m².  

 

 

O arquiteto Luiz Fernando Cruvinel Teixeira discorre sobre a concepção do projeto48: 

 

– Na verdade, vamos começar pela questão da casa. Nós não trabalhamos na casa, no projeto 
da casa, ele é um padrão Cohab [...]. A gente até quis adaptar esse padrão. Quando eles 
vieram, acho que era o doutor Irineu na época, Irineu Borges, a gente inseriu o máximo da 
ocupação, não sei quantas. Fizemos uma rua atravessando daqui pra cá e enchemos de 
“casinha”. Nós tivemos muita discussão pra começar a criar esse espaço comum central. O 
que acontece é que nesses projetos de urbanismo, você faz um projeto de loteamento e não 
desenvolve porque a gestão não deixa. Por exemplo, esse território, essa parte verde, a gente 
queria fazer o projeto de um parque e não conseguiu. 

                                                           
48 Entrevista concedida à autora em Goiânia, no dia 18 de abril de 2017. 

Figura 19. Projeto de loteamento da Vila Itatiaia.  
Fonte: Seplam (2016), com redesenho da autora. 
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– Então, o escritório não entrou no desenho do parque? 

– Não entramos. Não houve desenho, a não ser uma planta de aprovação de loteamento, do 
arruamento e dos lotes. Até hoje, no Brasil, o desenho urbano é pouco abordado, você 
estabelece um passeio de três metros a dois metros, de acordo com a lei, e isso fica por conta 
de quem vai fazer o passeio. O governo faz a casa, entrega a casa para o proprietário, o 
proprietário vai e faz o passeio do jeito que ele bem entende. A questão da iluminação pública 
é muito precária, a questão da arborização também fica precária. Uma proposta que poderia 
ficar muito interessante do espaço resultante, fica pobre, vira mato, não é? E aí, a pessoa que 
mora ali, o habitante, ele não usa esse espaço. Aí eles vão colocando os equipamentos 
aleatoriamente, sem ter um projeto.  
 

– Você diria que essa apropriação seria positiva? 

– Claro, se a Cohab não cuidou nem a prefeitura. Essa questão da apropriação é muito 
importante. O dia que os governos começarem a entender que podem deixar a comunidade 
tomar conta, a coisa... vira outro negócio. Muito mais interessante.   

Além do espaço público central, foram propostas, para a testada dos lotes localizados nas vias 

coletoras e adjacentes ao bairro, áreas verdes formadas pelo afastamento frontal dos lotes, as cabeças 

de quadra. Sobre esse fato, o arquiteto afirma que houve dificuldades no desenvolvimento do projeto e 

que os ideais de qualidade urbana que estavam previstos não foram concretizados na íntegra:   

– O que vocês pensaram para o desenho das cabeças de quadras?  

– A gente pensava em desenhá-las (risos), e não chegamos a fazer isso. Mas a gente achava 
que era o momento de você quebrar a rigidez do negócio, não é? Era isso que a gente queria.  
 

– Então, o escritório também não fez o desenho desses espaços? 

– Não, não fez. Porque não teve contrato pra isso, entendeu? Você pega o Macambira 
Anicuns, todo mundo pensa que é um projeto de paisagismo. Não, é um projeto urbano! Foram 
redefinindo ruas, foram refeitos desenhos, para depois você ter a apropriação daquele espaço 
em forma de desenho, paisagismo, de arquitetura, essas coisas [...]. É puro desenho do 
urbano, conceitos urbanos, pra você chegar no paisagismo.  
 
– Infelizmente hoje 70% desses espaços não cumprem com a finalidade que vocês 
intencionavam, um fator agravante é a questão do muro...  
 

– Aí vem a questão da gestão do espaço público. Nós não temos hoje no Brasil essa coisa da 
gestão do espaço público [...]. E aí, o que que acontece, ele se deteriora. Esses espaços 
públicos, eles precisam de atividades, precisam acontecer coisas dentro dele pra que haja 
uma apropriação [...]. Você precisa ter atividades culturais, atividade gastrônomica [...].  É isso 
que precisa pra se levar gente. Nós não sabemos ainda utilizar o espaço público.  
Na verdade, a gente sabe que o muro vem da questão da segurança [...]. E a questão da 
segurança vai matando os espaços [...]. Como as pessoas estão falando: “a cidade dos 
muros”, é só você olhar em volta, tudo murado. Não existe mais relação do espaço público, do 
passeio, com a construção imediata. Antigamente tinha o jardim, a roseira, o não sei o que, 
hoje não tem mais. Todo mundo tinha um jardim e ele era livre. (Luiz Fernando Cruvinel 
Teixeira)49  

                                                           
49 Entrevista concedida à autora em Goiânia, no dia 18 de abril de 2017. 
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A partir de uma primeira análise do plano de loteamento e com base nos depoimentos do 

arquiteto, pôde-se constatar que a Vila Itatiaia foi projetada de modo a compor a paisagem do entorno 

com uma alternativa diferenciada de desenho. Apesar das limitações, existiu a intenção de implantar 

extensas áreas livres, que potencialmente podem ser caracterizadas como espaços verdes internos, 

compostos por um parque linear, e espaços verdes externos compostos pelas cabeças de quadra.  

Nesse sentido, seu traçado identifica-se com um partido urbano moderno, uma vez que, além de 

propor uma qualidade espacial diferenciada, relacionada às áreas verdes, visava também facilitar o 

trânsito de pedestres pelos espaços públicos e flexibilizar o acesso de veículos às habitações pelas vias 

carroçáveis, buscando evitar o conflito de trânsito entre eles. Esse modelo de separação de fluxos, 

conforme Jacobs (2000), nada mais é do que um reflexo da cidade moderna, que busca na segregação 

da circulação de veículos a qualidade de vida nos subúrbios, a segurança e a tranquilidade de seus 

moradores.  

 

3.3.1 Os modelos modernos e sua contribuição para o projeto 

A influência dos modelos urbanos para a concepção do plano da Vila Itatiaia fica evidente quando 

observados seus ideais e sua materialização na forma urbana. Quando indagado sobre a possível 

influência de sua passagem pela Inglaterra e das new towns50 no desenho da Vila Itatiaia, o arquiteto 

Luiz Fernando Cruvinel Teixeira não excluiu essa possibilidade.  

– Pode-se dizer que existe alguma relação desses espaços verdes da Vila Itatiaia ao fundo 

das habitações, com o conceito de cidade jardim? 

 
–  Olha... Nada é de graça. Tudo tem um “caldo” de cultura por trás, entendeu? Sempre tem. 
Tudo que é bom é bom. Você aproveita o que é bom, então eu acredito que sim.  A gente 
estudou tanto isso, por que que não usar? Mesmo que não seja de uma forma tão consciente 
assim, tão intencional, mas teve influência.  A gente sabe da rigidez, porque lá [Europa e 
Estados Unidos] a coisa é muito mais orgânica [...]. Mas, é que você tinha um cliente e um 
produto... Eles não fazem isso, no caso deles, eles constroem o edifício e trabalham no 
edifício... não existe lote na Europa, não se faz lote. Porque é um desastre, o lote. A 
determinação da propriedade privada é muito rígida. Lá existe o espaço em que você constrói 
para uma comunidade. Se eu pudesse fazer um desenho que não tivesse que ter a rua de 
frente pro lote... 
  
– Se não existisse tanta rigidez, o desenho teria sido mais orgânico, ou não?  

– Poderia ser mais livre, mas o que marcava isso era a habitação social. Tinha que ter um 
custo, o desenho não podia ultrapassar aquele custo, então... A rua reta, a frente, não sei o 
que... o “lotinho”, né? A gente ganhou muito nessas áreas verdes porque compramos uma 
guerra, mas foi uma guerra positiva. A gente discutiu muito com o pessoal da Cohab, que eram 
engenheiros. Lá não havia arquitetos. Isso dá uma visão assim: “Esse desenho a gente podia 
ter amaciado ele um pouco mais”. Aí o cara falou: “Não, bota aqui uma frente aqui de oito 
metros, um fundo de tanto, não pode perder área útil”. E aí você fica amarrado.51  

                                                           
50 Propostas inglesas que tinham como alternativa a criação de sucessivas cidades novas – new towns – que seriam 
articuladas entre si por uma rede de transportes (CARVALHO, 2003). 
51 Entrevista concedida à autora em Goiânia, no dia 18 de abril de 2017. 
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Em relação à influência dos modelos modernos no desenho do conjunto habitacional, é preciso 

que seja retomada, ainda que brevemente, a discussão sobre as opções tipo-morfológicas que eles 

propõem. Esses novos modelos de agrupamento modificaram a distinção de espaço público e espaço 

privado da cidade tradicional, e trouxeram novas concepções de espaço semipúblico ou semiprivado, 

tais como as articulações dentro e fora, habitação e cidade.   

Carvalho (2003) afirma que esses modelos de organização territorial partiram todos de princípios 

básicos funcionais para a cidade, para a defesa de uma rede hierárquica de circulação e separação de 

funções centrais, que ao mesmo tempo buscavam contato com a natureza. No entanto, pontua o autor, 

como consequência havia uma fragmentação e dispersão urbana, decorrente dessa segregação de 

fluxos e funções, tais como a recusa à vida pública na cidade e o abandono da rua como local de convívio. 

Ele destaca três modelos do movimento moderno que vieram a ter grande influência no desenvolvimento 

das cidades no século XX: a cidade jardim52, de Ebenezer Howard; a cidade dispersa, de Frank Lloyd 

Wright; e a cidade futurista, de Le Corbusier.   

Para a forma jardim, Carvalho (2003) adota um conceito generalizado, que seriam habitações 

com um fundo verde e traçados urbanos caracterizados por segregação de funções, separação de 

tráfego, assim como a presença significativa de zonas verdes privadas ou públicas. As três primeiras 

características estariam presentes em todas as formas urbanas modernas. Apenas a predominância de 

habitações unifamiliares com espaço de fundo verde, no qual se implantam construções isoladas, faz 

com que a forma jardim se distinga entre as demais e firme seu caráter tipo-morfológico.  

O autor completa que, apesar de esse modelo defender tipologias de baixa densidade e de 

moradias unifamiliares, considera-se que há de se obedecer a implantação do conjunto como um todo, 

uma vez que só dessa maneira obtém-se um controle adequado sobre o espaço público resultante. 

Nesse aspecto, diferentemente da cidade tradicional, onde as ruas eram públicas e o interior do 

quarteirão privado, na cidade jardim surgem os espaços semiprivados, onde os quarteirões se abrem e 

os edifícios se individualizam (CARVALHO, 2003).  

Associado ao modelo jardim, surgiram também muitas defesas das formas curvilíneas. Para 

Carvalho (2003), essas formas não decorrem dos diagramas de Howard, uma vez que seus modelos 

ostentam formas regulares, não advindas da tradição ruralista, que entronca ideias de Camilo Sitte53 e 

                                                           
52 O conceito inicial de garden city idealizado por Ebenezer Howard contempla não apenas o traçado urbano, mas também a 
organização territorial da cidade. Há nessa proposta uma escala macro que diz respeito ao crescimento das cidades, no 
sentido de limitar sua expansão por meio do número de habitantes. Já a escala micro diz respeito ao traçado urbano e suas 
opções morfológicas. As proposições continham vastas áreas verdes urbanas que seriam associadas a equipamentos, 
serviços públicos e unidades habitacionais. Por conta dessas características, a “Cidade-Jardim, talvez pelo seu próprio nome, 
foi sendo associada sobretudo à forma urbana” (CARVALHO, 2003, p. 78). Por isso, é em relação à escala micro, que visa a 
organização do tecido urbano por meio das “vivendas em fundo verde”, que o conceito da forma jardim é aqui utilizado.  
 
53 Camillo Sitte associava a dimensão artística da cidade com a utilização pública de suas áreas livres. Suas reflexões 
resultaram na obra Construção das Cidades segundo seus Princípios Artísticos (1889), na qual o autor defende a estética da 
cidade relacionada à harmonia que deve haver entre os edifícios e os vazios que os rodeiam. 
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defende a estética da cidade segundo princípios artísticos e orgânicos. O autor, no entanto, adverte que 

há de se considerar que Sitte é uma referência inquestionável, uma vez que ele exerce influência no que 

viria a ser posteriormente a cidade jardim, em relação à articulação das habitações e de seus espaços 

verdes.   

Essas características também podem ser encontradas, considerando suas individualidades, em 

outros modelos urbanos, como os propostos por Raymond Unwin na Inglaterra (1909) (Figura 20) e por 

Clarence Stein Henry Wright nos Estados Unidos (1956) (Figura 21).    

 

 

Nesses exemplos, a habitação unifamiliar apresenta um maior desenvolvimento, indo ao 

encontro da filosofia individualista dominante, na qual a casa isolada era implantada em uma malha 

regular, enquanto no interior de cada quarteirão eram previstos jardins para os quais se revelavam as 

habitações (CARVALHO, 2003). Esse desenho evidenciava também a diferenciação funcional entre as 

ruas de passagem, os quarteirões individuais e os jardins públicos. Sob esses aspectos, o projeto da Vila 

Itatiaia comporta algumas características da cidade jardim pontuadas por Carvalho (2003), dentre elas, 

a rede viária, que busca a privacidade dos espaços residenciais e o reforço das áreas centrais, 

destinadas a edifícios públicos e designadas de “zonas oficiais” (p. 87); o predomínio da habitação 

individual e a criação de generosos espaços públicos e equipamentos, quase sempre envoltos por zonas 

verdes.  

O desenho do conjunto habitacional da Vila Itatiaia, com suas ruas em alça, que algumas vezes 

isola os edifícios e em outras dá-lhes a função de espaço semipúblico, provoca o tipo de intimidade e 

individualidade tanto almejada pela forma jardim. Sua configuração, entretanto, diferencia-se do contexto 

Figura 20. Soluções de desenhos urbanos propostos 
por Raymond Unwin 
Fonte: Carvalho (2003). 

Figura 21. Modelo urbano de Radburn, proposto por 
Clarence Stein e Henry Wright  
Fonte: Carvalho (2003). 
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inglês e americano, pois é representada pela malha ortogonal, e não pela curvilínea. Isso é um reflexo 

das limitações formais e orçamentárias brasileiras, vigentes em função da política de produção da 

moradia em massa, segundo o autor do projeto, arquiteto Luiz Fernando Cruvinel Teixeira. Em entrevista, 

ele discorreu sobre algumas dessas limitações.  

– Qual foi a ideia para o traçado viário?  

– Então, qual que é ideia do desenho? É um anel, em que as pessoas vão... vai criando essas, 
que a gente chama, essas alças, né? E essas alças sempre dariam pra um espaço verde em 
que a criançada podia brincar, sem ter muita interferência do automóvel, dentro desse 
esquema. Saiu muito fora do padrão BNH daquela época, né? Porque foi um avanço conseguir 
do governo criar esses interstícios verdes, que poderiam ser espaços muito bacanas, se 
fossem bem apropriados. Então, não houve um projeto de paisagismo, um projeto de desenho 
urbano, os projetos elétricos puramente “engenheirísticos”. Enfim, a ideia era interessante, 
mas ela não foi desenvolvida apropriadamente. Aí entra o papel do arquiteto em forçar o seu 
contratante a entender que você pode fazer uma coisa melhor do que um simples retalhar [...]. 
Às vezes você não consegue, mas as vezes você consegue. Eu acho que esse projeto foi feliz 
nesse aspecto. A pós-ocupação dele é que é mais complicado, eu mapeei lá, era tudo mato, 
era muito desagradável isso. Se tivessem implantado como a gente escreveu: “Ah, virar um 
bosque”, mudava um pouco a apropriação do lugar, mas não houve. 54  

A proposta buscava um traçado alternativo, com predominância da habitação unifamiliar e dos 

espaços verdes, por meio de uma rede viária que preservasse a privacidade e a tranquilidade dos 

moradores. Basicamente, era a solução formal entre o urbanismo moderno e a qualidade ambiental 

campestre. Guardadas as devidas proporções, pode-se concluir que existe no desenho da Vila Itatiaia 

ideais de cidade jardim, ainda que apenas no âmbito do traçado urbano. 

 

3.4 Desenho e forma da Vila Itatiaia  

Para a leitura do projeto da Vila Itatiaia, é necessário que se compreenda seu desenho como um 

processo de criação visual que busca um propósito claro de ordenação territorial. De acordo com Wucius 

Wong (2010), quando se trata de um desenho de projeto, seus elementos conceituais não são visíveis, 

porém, quando o ponto, a linha ou o plano tornam-se concretos, eles passam a constituir sua forma, cujo 

tamanho, cor e textura podem ser visíveis. Pode-se considerar, segundo o autor, que esses elementos 

são também formatos55 positivos, autossuficientes, que ocupam um determinado espaço e são 

distinguíveis de um fundo. 

A partir da análise do formato da Vila Itatiaia, com a sobreposição das quadras e vias, percebe-

se claramente a presença de uma estrutura de contraste, uma vez que há dominância na hierarquia entre 

os elementos do conjunto. Segundo Wong (2010), isso ocorre quando um tipo de unidade ocupa mais 

espaço no desenho do que os demais. Essa dominância da maioria ajuda também a organizar o desenho 

                                                           
54 Entrevista concedida à autora em Goiânia, no dia 18 de abril de 2017. 
55 O formato é, basicamente, uma área definida por um contorno, que, quando composto por volume e espessuras e visto 
de diferentes ângulos, passa a se tornar uma forma (WONG, 2010). 
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como um todo integrado. Nota-se que há protagonismo no formato do parque do conjunto, que deixa 

nítido seu papel como estruturador da sua forma, como mostra a Figura 22 a seguir.  

 

 
Figura 22. Diagramas de análise do formato da Vila Itatiaia, tendo como base as concepções de Wong (2010)  
Fonte: Desenhos da autora (2017).  

 

Esse elemento estruturador serve para organizar a posição das demais formas, e geralmente é 

responsável por impor a ordem e predeterminar relações internas formais. Portanto, há sempre um 

sentido de organização, quando há uma estrutura presente (WONG, 2010).  

No caso da Vila Itatiaia, e com base nas observações de Wong (2010), observa-se que há uma 

estrutura formal ativa, constituída por linhas estruturais que são ao mesmo tempo conceituais. Isso pode 

ser intuído porque o parque demonstra ser o elemento estruturador, tanto da forma física, no sentido de 

organização das quadras, quanto dos princípios sociais que regem o projeto, que seriam de integração 

e de convivência interna (Figura 23).  

 

Um desenho pode conter também unidades de forma, que são conjuntos que possuem um 

número de formas com formatos idênticos ou semelhantes entre si. Segundo Wong (2010), a presença 

dessas unidades ajuda a unificar o desenho, no entanto, adverte que elas não devem ser complexas, 

para evitar que se sobressaiam como formas individuais e que se perca o efeito de unidade. O autor 

completa que essas unidades podem ser usadas também em gradação, empregadas de maneira isolada 

ou combinada para se alcançar os efeitos visuais desejados. Assim as unidades podem ter gradação de 

formato, cor, tamanho, entre outras. 

O desenho da Vila Itatiaia possui duas unidades de forma, cada uma delas composta por três 

quadras similares que se repetem (Figura 24). As formas dessas unidades, apesar de não serem 

idênticas, são semelhantes entre si e possuem alternância de tamanho em seu formato. A similaridade 

Figura 23. Diagramas de análise da estrutura formal da Vila Itatiaia, tendo como base as concepções de  Wong (2010) 
Fonte: Desenhos da autora (2017). 
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não possui a regularidade rígida da repetição, mas mantém o sentido de regularidade de que afirma 

Wong (2010). Assim, a semelhança para a classificação dessas unidades foi obtida por associação, ou 

seja, as quadras foram agrupadas entre si de acordo com sua função e formato. Observa-se que essa 

repetição transmite certa sensação de harmonia e gera um determinado ritmo ao desenho. 

 

 
Figura 24. Diagramas de análise das unidades de forma, ritmo e malha da Vila Itatiaia, tendo como base as concepções de  
Wong (2010). Fonte: Desenhos da autora (2017). 

 

O ritmo é dado pela repetição e gradação de direção e movimento, diz Wong (2010), e, no caso 

do projeto da Vila Itatiaia, isso pode ser percebido como uma gradação alternada, em que as unidades 

de forma ou subdivisões estruturais são organizadas em fileiras ímpares e pares. Todas as fileiras pares 

possuem organização e tamanho diferentes daqueles das fileiras ímpares. Existe também uma malha 

básica que pode ser usada para identificar essas estruturas de repetição, constituída por linhas verticais 

e horizontais com igual espaçamento, que se cruzam e resultam em um determinado número de 

subdivisões.  

A grade básica utilizada na organização formal do conjunto parte de linhas verticais, que 

correspondem ao sentido das vias e ao parcelamento das quadras, e de linhas horizontais, 

correspondentes à subdivisão dos lotes padrão Cohab/BNH. No entanto, o destaque dado às linhas 

verticais no projeto da Vila Itatiaia é mais evidente, pois são elas que orientam a repetição das unidades 

de forma. Com exceção do eixo central, não existem linhas horizontais que causem um grande impacto 

visual na leitura da forma, uma vez que o formato das unidades se alternam em dimensão verticalmente. 

Sobre essa questão, o arquiteto Luiz Fernando Cruvinel Teixeira enfatiza a importância de se entender 

o processo de projeto:  

– É importante dizer que também a configuração do terreno, que era uma “nesga” de terreno, 
ajudou o conceito. Deu condições de fazer [...]. Se fosse uma outra área, vamos dizer assim, 
menos alongada, era mais difícil criar o que criamos.  
 
– Então o desenho partiu da extensão do terreno? 
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– Para você entender o princípio do desenho... fomos cortando e vendo que não estava legal. 
“Vamos por uma área verde aqui”, “peraí, vamos tirar essa parte aqui”... entendeu? E aí foi 
nascendo, você tira um ponta, cria um recesso [...]. Mas o eixo, ele não foi o primeiro traço. O 
que veio primeiro foi a condição da Cohab, a padronização, a malha... e a gente foi adaptando 
isso e foi forçando essa coisa de criar essa centralidade, de lazer, de apropriação do verde 
[...]. Eu acho que foi o grande lance do projeto, mas ele não nasceu como intenção [...]. Se 
fosse pela Cohab, ia ter uns buracos aí no meio, “aqui praça”, “aqui não sei o que”, entendeu 
como é que é?56 

No que diz respeito à forma do conjunto, pode-se notar que o desenho também possui um partido 

ao mesmo tempo integrador e centrifugador, composto por linhas de força que orientam o fluxo de 

veículos para fora do conjunto e o fluxo de pedestres para o centro, para onde deveriam acontecer os 

encontros sociais, as atividades escolares, comerciais, dentre outras. É como se a vida ativa de fato do 

conjunto tivesse sido programada para acontecer internamente, voltada apenas para a comunidade 

(Figura 25).  

Assim, o eixo linear por onde se organiza o traçado viário pode ser considerado a própria linha 

de força do desenho, no sentido em que a forma do loteamento se organiza em função da 

longitudinalidade do mesmo. Sua estrutura formal consiste em linhas estruturais que são construídas de 

maneira rígida, que servem para orientar toda a construção do desenho. O espaço foi dividido 

ritmicamente e as formas, organizadas com objetivo de atribuir um sentido de regularidade ao projeto. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56 Entrevista concedida à autora em Goiânia, no dia 18 de abril de 2017. 

Figura 25. Diagrama de fluxos da Vila Itatiaia 
Fonte: Desenho da autora.  
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3.5 A (re)construção do espaço habitado  

 

 
Coloco o primeiro tijolo  

Na construção do edifício-mundo.  
Cada parede ajudo a levantar,  

De dia,  
De noite,  

Faço serão  
E eis que o térreo está pronto.  

Amanhã será o primeiro andar.  
 

Como observado até então, houve na Vila Itatiaia certa preocupação com a qualidade de seu 

desenho de projeto. As variações de tipologias que emolduram a grande área verde linear acabaram 

impedindo a monotonia e trouxeram, de certa maneira, identidade ao bairro. Entretanto, logo após a 

implantação, o conjunto sofreu diversas transformações espaciais, sobretudo, nos espaços públicos 

projetados para práticas sociais. 

Comparada com o projeto original, observa-se que atualmente grande parte dos edifícios de 

serviço prevaleceram no eixo estruturador. No entanto, notam-se algumas modificações em relação ao 

proposto no projeto, tais como a ocupação de áreas do parque para a construção de edifícios de culto 

religioso e a localização do comércio nas extremidades, ou bordas, do conjunto. Atualmente, o comércio 

encontra-se na área mais movimentada do bairro, fato vinculado à presença da UFG (Figura 26), à 

hierarquia viária (Figura 27), aos demais polos geradores de fluxo (Figura 28) e à proximidade com 

demais bairros vizinhos.  

 
 

 
Figura 26. Uso do solo proposto em projeto e sua siutação atual na Vila Itatiaia  
Fonte: Desenho da autora, com base em dados da Seplam (GOIÂNIA, 2017). 
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Figura 28. Pontos nodais, segundo Lynch (1997) e polos geradores de fluxos  
Fonte: Desenho da autora (2017).  

  

As modificações encontradas no conjunto habitacional da Vila Itatiaia podem ser caracterizadas 

em relação aos tipos arquitetônicos (unidades habitacionais e equipamentos comunitários) e aos espaços 

públicos (parque e cabeças de quadra), que apresentaram, por um lado, um processo de deterioração, 

e por outro, um processo de personalização e privatização do espaço (Figura 29).  

Figura 27.  Hierarquia viária e sentido das vias 
Fonte: Desenho da autora, com base no Plano Diretor de Goiânia (GOIANIA, 2007). 
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Sobre as unidades habitacionais, foi observado que as residências seguiram o modelo 

Cohab/BNH de casa centralizada no lote. Assim, a primeira transformação, logo após a entrega das 

unidades, foi a delimitação do lote como propriedade privada. A construção de muros e portões 

transformou a quadra em um bloco único e redefiniu os espaços não construídos (Figura 30). 

Consequentemente, cores e revestimentos foram sendo incorporados às residências, o que evidencia 

que, desde o início, os moradores manifestaram o desejo de imprimir sua identidade às unidades, para 

que se destacassem entre as demais e fugissem da padronização imposta. 

 

Figura 29. Apropriações dos espaços públicos da Vila Itatiaia  
Fonte: Foto da autora (maio 2017).  
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 Figura 30. Imagens áreas da Vila Itatiaia nos anos 1988 (a), 2002 (b) e 2016 (c)  
Fonte: Seplam (2017) e Google. Earth, 2016.  
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Cesar Imai (2013) questiona a padronização imposta pela gestão pública à produção em massa 

da habitação de interesse social, argumentando que os usuários não possuem características tão 

próximas que justifiquem uma moradia igualitária. Para ele, esse tipo de proposta geralmente não 

envolve o futuro usuário no processo de projeto e, por isso, acaba acarretando as transformações que 

podem ser observadas nesse espaço, que, neste estudo, se optou por chamar de (re)construído.  

A Figura 31 ilustra o processo de alteração básica das unidades habitacionais, cujos proprietários 

construíram muros e portões, prolongaram as coberturas e invadiram os recuos laterais e frontais. As 

modificações persistiram com o acréscimo da área construída, o que, diante da falta de qualidade 

espacial e do tamanho mínimo das unidades, era inevitável.  O desenvolvimento do modelo original 

prosseguiu, e os tipos encontrados hoje são inúmeros. Muitas unidades são, atualmente, sobrados 

mistos, nos quais o pavimento térreo funciona como comércio e o primeiro andar, como residência, 

padrão encontrado principalmente nas vias de maior movimento do bairro.  

 
 

 

 

Considerando que a análise aprofundada das transformações dos edifícios não é o seu foco 

central, a pesquisa foi realizada com vistas a caracterizar o desenvolvimento do conjunto, considerando 

que tais elementos exercem influência significativa na apropriação dos espaços públicos. Nesse aspecto 

e com base nos estudos da Escola de Morfologia Italiana, foram identificados os tipos edilícios básicos 

da Vila Itatiaia e os principais tipos derivados deles, categorizados segundo as alterações recorrentes 

mais encontradas. Com base nessa leitura, foram observados que certos modelos se repetiam. Assim, 

puderam ser identificados três exemplares de unidades habitacionais que demonstraram ter sido 

propostos inicialmente pela Cohab-GO57 (Figura 32). 

 

 

                                                           
57 É importante reiterar que foram encontradas certas limitações no que diz respeito à coleta de dados, pois os projetos não 
foram encontrados na íntegra. Por essa razão, muitas das informações, por exemplo, o desenho das fachadas das unidades 
habitacionais, foram reconstruídas pela autora com base na coleta de dados obtidos in loco.   

Figura 31. Modelo genérico de transformação das unidades habitacionais  
Fonte: Desenhos da autora (2017).  
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Quanto às suas variações, os tipos derivados foram categorizadas em quatro padrões: o Tipo 1, 

composto pelas unidades que modificaram o programa e seus aspectos físicos, mas que preservam sua 

função primária; o Tipo 2, composto pelas unidades que preservam sua função e programa original, mas 

que estão completamente descaracterizados em seus aspectos físicos; o Tipo 3, composto pelos 

edifícios que alteraram tanto função e programa quanto os aspectos físicos; e por fim, o Tipo 4, 

representado pelas unidades que sofreram poucas ou nenhuma alteração.  

O Tipo 1 pode ser representado pelo crescente número de habitações estudantis coletivas que 

surgiram em função do campus da UFG. Esse padrão é comumente encontrado na Avenida Esperança, 

a mesma que dá acesso à instituição (Figura 33).  

 
Figura 33. Modelos de habittações coletivas para estudantes  
Fonte: Fotos da autora (2017).  
 

O Tipo 2 tem como exemplares as unidades que preservam as características funcionais e 

programáticas do tipo original: são residências unifamiliares e com planta arquitetônica muito semelhante 

à implantada. O que o distingue do tipo base são as características formais das fachadas e volumes. 

Nesses exemplos, não existe avanço da construção nos recuos frontais, entretanto, há o emprego de 

cores e revestimentos, tal como o uso de passarelas e demais adornos decorativos (Figura 34).  

Figura 32. Esquema gráfico dos tipos básicos identificados na Vila Itatiaia  
Fonte: Desenhos da autora.  
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O Tipo 3 é composto por edificações que não preservam as características físicas, tampouco as 

funções originais. Esse tipo concentra-se principalmente nas avenidas de alto fluxo de veículos e 

apresentam, em sua maioria, uso comercial. Os empreendimentos acabaram invadindo áreas públicas 

para a exposição de mercadorias ou para o prolongamento de sua estrutura física, com incorporação de 

tendas, marquises, estacionamento, entre outros (Figura 35). 

  
Figura 35. Modelos de edifícios que invadem as cabeças de quadra  
Fonte: Fotos da autora (2017). 

Paralelamente ao intenso processo de transformação, permanece na paisagem local o padrão 

de Tipo 4, que representa o grupo das residências que sofreram poucas, ou nenhuma modificação. 

Algumas dessas unidades preservam também costumes ligados à vida rural, por exemplo, a criação de 

animais e o cultivo de pequenos plantios nos espaços públicos próximos às residências. Em relação aos 

aspectos físicos, as unidades incorporaram apenas muros e portões. A alvenaria, o telhado e os demais 

elementos estruturais continuam semelhantes à construção original. A máxima transformação 

Figura 34.  Modelos de habitações com modificação apenas nas fachadas e volumes, sem avançar sobre os recuos  
Fonte: Fotos da autora (2017). 
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encontrada pode ser notada nas esquadrias e na incorporação de outros revestimentos nos pisos e 

paredes (Figura 36).   

  
Figura 36. Modelos de residências que sofreram poucas, ou nenhuma modificação  
Fonte: Foto da autora (2017).  
 

Como enfatizado no Capítulo 2, para a escola Italiana de Morfologia Urbana, os edifícios surgem 

como parte da experiência humana, na qual o ser humano procura integrar-se à paisagem natural por 

meio da criação de novas estruturas artificiais, ainda que dependentes da estrutura original do tipo 

básico, no sentido de organização funcional da moradia. Na Vila Itatiaia, esse fenômeno se repete, todo 

esse cenário fez com que o conjunto fosse compreendido como uma estrutura urbana híbrida, que a 

partir de uma origem comum desenvolveu várias feições, revelando traços culturais e o desejo de seus 

moradores. O reconhecimento dos desejos expressos nas edificações é fundamental para o estudo de 

sua morfologia urbana, pois as diferentes realidades decorrentes de um processo de evolução se, por 

um lado, podem ter contribuído para a perda da noção de conjunto, por outro, ilustram a diversidade 

social e cultural de quem hoje habita a região.   

A essência do lugar é algo que vem sendo construído diariamente pela população. Ela é definida 

pela qualidade ambiental presente no bairro e constituída pelas substâncias materiais que foram sendo 

empregadas ao longo do tempo, tais como cores, formas e texturas. O lugar passou a significar mais do 

que uma localização, para ser uma referência simbólica e parte da identidade dos moradores. Por esse 

motivo, não é indicado dissociar a forma urbana de seu suporte geográfico. Ela deve ser analisada 

sempre em relação ao seu sítio e ao seu território, uma vez que a preexistência territorial possui um papel 

preponderante que a apoia e muitas vezes a condiciona.  

Tendo em vista esse fato, a localização da Vila Itatiaia na periferia urbana e os comportamentos 

sociais nela existentes tiveram impacto sobre as transformações físicas das unidades residenciais, que 

puderam ser melhor compreendidas pelo estudo do processo de consolidação e implantação do bairro. 

Observou-se que, logo após a entrega das residências, a infraestrutura era bastante precária e, assim, 

muitas das transformações espaciais ali encontradas desenvolveram-se durante esse processo de 
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tentativa – por parte da população –, de reestruturação do conjunto. Em entrevista à autora, o barbeiro 

Samuel, morador há 39 anos na Vila Itatiaia, discorreu sobre as dificuldades após a entrega das casas e 

as transformações do conjunto.  

 – Como as casas foram entregues? 

– Simplesmente só a casa, só a casa pequena, porque essas casas eram pequenas, hoje em 
dia elas são grandes, porque todo mundo fez um “aumento” nelas. Elas eram bem pequenas 
e só tinha as casas, não tinha nada aqui de bem feitoria, não tinha muro, não tinha asfalto, não 
tinha nada do verde que você vê hoje.  
 

– Tinha iluminação na rua? 

– Só nas casas, na rua não tinha, não. Só dentro de casa. O esgoto foi feito muito tempo 
depois. Naquela época, era com fossa. Então, não tinha nada disso aqui, não tinha nada de 
verde, tudo era seco, porque quase não tinha forragem assim, de plantação, né?, e essas 
árvores...  
 
– E quem plantou essas árvores?  

– A gente. Por exemplo, cada um plantou alguma coisa. Eu plantei pé de manga, laranja, 
mamão, essas coisas assim, que é fruta, né?, que a gente planta em casa, na rua [...]. Daí uns 
tempos, a Prefeitura plantou algumas árvores, uma tal de manguba. Daí uns anos, já começou 
a cair, hoje em dia não tem manguba mais. Então, as poucas que têm foi a gente que substituiu 
depois.  
 

– Na época vocês acharam longe do centro da cidade?  

– Longe, longe, tão longe que muitas pessoas não quiseram morar aqui e deram as casas 
quase dadas para os outros. Eu acho que teve alguma pessoa que abandonou, que não quis. 
[...]. Eu conheci pelo menos duas pessoas que venderam o direito de casa aqui, não lembro 
mais o valor não, naquele tempo estava em cruzeiros ainda, mas é como se fosse na faixa 
hoje de uns R$ 400, R$ 500 reais hoje. Baratinho, baratinho, porque não queriam morar aqui, 
que achavam muito longe, muito sem conforto, porque as pessoas eram acostumadas a morar 
mais perto do centro da cidade. Mesmo que morassem de aluguel, mas morar mais perto do 
recurso. Agora eu não, eu não desanimei, não, falei: vou morando por aqui mesmo, um dia 
isso aqui melhora58.  
 

Dona Rosimere  também se recordou dos primeiros anos na Vila Itatiaia e relatou sobre 

a realização dos mutirões de limpeza: 

– Quando eu me mudei não tinha esgoto, nem água tratada, todo mundo usava cisterna. 
Depois de muitos anos que foram fazer o asfalto, foi muito difícil [...].  
  
– O que vocês faziam para melhorar essas condições? 

– Deixa eu te contar uma história: eu sempre fui muito “elétrica”, né? (risos). Eu me juntava 
com os meninos da minha rua, eu devia ter uns 17 anos, e como tinha muita pedra, nós 
fazíamos uma espécie de mutirão pra tampar os buracos.  Aí a gente pegava os carrinhos de 
mão, juntava os meninos tudo e rastelava até a rua ficar “planinha”.  
 
– E como foi a reação dos vizinhos, todo mundo ajudava? 

– Teve muita briga com vizinho, porque eles não aceitavam a gente fazer isso. Porque a 
gente tirava até os lixos deles pra rua ficar limpa, né?, até saiu uma publicação no jornal 
sobre o movimento da nossa rua59  

  

                                                           
58 Entrevista concedida à autora no dia 14 de fevereiro de 2017. 
59 Entrevista concedia à autora no dia 18 de abril de 2017.  
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Percebe-se que houve uma tentativa, por parte dos moradores, em melhorar seu espaço de 

moradia. Durante e após o período de implantação do conjunto, a população realizava por conta própria 

mutirões de limpeza, roçagem do matagal e plantios. Isso acabou gerando certo sentimento de 

pertencimento, no sentido de criação de uma comunidade, ainda que advinda da necessidade. As ações 

de (auto)construção contribuíram também para que as pessoas desenvolvessem um maior interesse em 

cuidar do bairro. Essa sensação de propriedade pode ter sido desenvolvida durante as próprias ações 

de manutenção, que por sua vez proporcionaram esse pertencimento e direito sobre o espaço.  

É importante reiterar que existiam posseiros morando na região antes mesmo da implantação do 

conjunto. Parte desses moradores continua vivendo na área de preservação permanente (APP), 

atualmente chamada carinhosamente de “bosque” pela população. Dona Geralda, moradora há 40 anos 

da Vila Itatiaia, fala sobre a experiência de morar no “bosque”: 

 

– Quando eu vim pra cá, eu vim pro meio do mato, aqui era tudo mato. Aí a gente foi limpando, 
limpando e plantando. Aí, logo em seguida, eu saí do ranchão e passei pra uma casinha. A 
gente levava as verduras pra feira e vendia [...] trabalhava muito [...] e fomos levando nossa 
vida devagar, né? Meu rapaz era menino, hoje ele tá estudando pra ser advogado [...]. Mas 
passamos uma luta mesmo nesse buraco aqui, que era um brejo. Depois que foi limpando 
com o tempo, abriram essas ruas, isso acabou um pouco com as plantações, mas foi pra 
melhorar, né? 60  
 

 
 

 

                                                           
60 Entrevista concedia à autora no dia 18 de abril de 2017. 
 

Figura 37. Moradora Geralda e sua família, na lavoura cultivada nas proximidades de sua casa, na década de 1970.  
Fonte: Foto cedida gentilmente pela moradora.  
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Ainda que a população se organizasse em função da melhoria do bairro, a situação que se seguiu 

nas décadas de 1980 e 1990 era de precariedade. Foi verificado, por meio de registros de jornais, que 

até 1987 as principais reivindicações dos moradores se resumiam à roçagem das áreas públicas e à 

implantação do asfalto a preço acessível. De acordo com o jornal Diário da Manhã, edição de 31 de 

dezembro de 1987, dez anos após a entrega das casas (Figura 38), as áreas verdes permaneciam sem 

manutenção e se limitavam a matagais, que comprometiam a segurança e a qualidade de vida dos 

moradores (Figura 39). Em matéria publicada pelo jornal O Popular, as jornalistas Amanda Dorian e Aline 

Leonardo (2001) informam que 78,48% das áreas públicas localizadas nas testadas das quadras foram 

ocupadas por residências e transformaram-se nas primeiras ocupações irregulares do Itatiaia. Essas 

ocupações, segundo o secretário municipal de Fiscalização, José Humberto de Oliveira (apud DORIAN; 

LEONARDO, 2001), ocorreram em função da omissão do poder público e, aproveitando-se da ausência 

de fiscalização, os moradores estenderam seus muros e incorporaram as áreas públicas às suas 

propriedades.  

 

 
Figura 38. Entrega das casas da segunda etapa da Vila Itatiaia  
Fonte: Jornal O Popular (04/04/1982).  
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Figura 39. Entulho em área verde da Vila Itatiaia  
Fonte: Jornal Diário da Manhã (31/12/1987). 

 

O que hoje é conhecido como Parque Municipal Itatiaia, em 1987 era denominado Mata do 

Itatiaia. Em matéria escrita para o jornal Diário da Manhã, o jornalista César Monteiro (1987) afirma que 

os moradores ironizavam a situação, dizendo que os projetistas e a administração pública levaram a 

sério demais o conceito de área verde, porque o mato espalhava-se por todo o conjunto. Em 

consequência, diz o jornalista, o conjunto tinha um aspecto de total abandono, e o descontentamento 

dos moradores era visível. A preocupação era que o matagal abrigasse cobras, colocando as crianças 

em risco, e, por conta disso, elas brincavam nas ruas, que à época possuía um baixo fluxo de veículos, 

constituindo um local ideal para exercerem suas atividades recreativas (MONTEIRO, 1987). 
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 Em função da ausência de infraestrutura adequada, somada ao fato de que o conjunto foi 

implantado fora da malha urbana, a série de transformações que ocorreu após a entrega das casas não 

se resumiu apenas às unidades habitacionais. Ela estendeu-se também aos espaços públicos que, pela 

falta de compreensão do projeto e de investimento público nas áreas verdes, foram transformados em 

terras de ninguém. O que ocorreu em seguida foi a ocupação irregular das áreas verdes, justificada 

também pela ausência qualitativa das próprias habitações, carentes de ampliações. Ao suprir essa 

deficiência, os moradores fizeram uso das únicas áreas disponíveis: os espaços públicos. 

Algumas das inadequações pós-ocupação enquadraram-se nessa má utilização dos espaços 

verdes, justamente pela não implementação dos equipamentos comunitários, como previstos no projeto. 

Há também, claramente, uma falha de correspondência do projeto com as tradições e os aspectos 

culturais e sociais da população local, e que, somada à falta de infraestrutura, levou ao não 

reconhecimento dessas áreas como pertencentes à comunidade. 

Foram observadas também discordâncias na condução do partido arquitetônico em relação ao 

seu traçado urbano. Esse fato pode ser ressaltado pela abertura de vias não projetadas e na inadequação 

hierárquica delas. Desde a implantação do projeto, notou-se uma desobediência ao fluxo direcionado. O 

traçado proposto acabou gerando certos desconfortos urbanos para a população, uma vez que a 

economia de percurso e de combustível não foi contemplada no projeto. Isso demonstra que, na prática, 

apesar de buscar ser racionalista, o projeto deixou de ser funcional. 

Figura 40. Crianças brincando em uma rua da Vila Itatiaia  
Fonte: Foto de 1983, cedida por morador. 
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Moradores relataram que veículos de serviço, como os caminhões de coleta de lixo, preferiam 

trespassar a área verde perpendicularmente, em vez de dar a volta por todo o conjunto para alcançar 

sua porção inferior. Como era necessário percorrer longos percursos para se chegar aos endereços 

desejados, a população também preferia passar com seus veículos sobre a área verde. Assim, dia após 

dia, foi-se modificando o traçado urbano proposto, conforme ilustrado na Figura 41, na qual pode-se 

observar o fluxo de veículos proposto em contraposição à sua situação atual, com as vias transversais 

que foram improvisadas, abertas pela população e, posteriormente, pavimentadas pela gestão pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Esquema gráfico da modificação do fluxo de veículos  
Fonte: Desenhos da autora (2017).  
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Há de notar-se, também, certo equívoco na setorização de atividades na Vila Itatiaia, visto que 

ela não oferece possibilidades de crescimento comercial e institucional. Os equipamentos, localizados 

todos no interior do conjunto, também não facilitam seu acesso. Essa excessiva e discriminatória 

setorização das atividades internas continha uma ideia de integração que não foi concretizada na prática. 

Em sua maioria, os usos encontram-se modificados. Assim, a maior parcela do comércio localiza-se “nas 

bordas” da Vila Itatiaia, já que é lá que o grande movimento de pessoas está (Figura 42). 

 

 
Figura 42. Comércio nas cabeças de quadras da Vila Itatiaia 
Fonte: Foto da autora (2017).  
 

Na implantação do conjunto, não houve construções ou pontos estruturadores que orientassem, 

de fato, o morador. A leitura e orientação do visitante ficou complicada. Uma vez que não há uma 

hierarquia clara de tráfego, muitas pessoas acabam perdendo-se por conta das ruas em alça e são 

direcionadas a extensos retornos para conduzir a determinado destino. A falta de visibilidade da área 

verde em seu interior também contribui para ilegibilidade do mesmo. Muitos moradores desconhecem 

esses espaços ou sentem-se pouco representados por eles.  

Como citado, o sentido e a identidade são aspectos formais que permitem a criação de padrões 

espaciais e o reconhecimento do espaço urbano. O fato de um traçado ser legível ou não, distingue-se 

pela capacidade das pessoas formarem uma imagem clara e precisa dele (BENTLEY, 1999). Logo, os 

diferentes modelos da forma física podem contribuir para conferir legibilidade à forma urbana. O que 

ocorre na Vila Itatiaia é o oposto disso, pois a dimensão da adequação e do sentido (LYNCH, 2015) não 

contribuem para que os usuários tenham clareza de sua imagem.  

No que diz respeito à adequação, que está relacionada ao modo como o padrão espacial 

corresponde ao comportamento de seus habitantes (LYNCH, 2015), também há incoerências. Em sua 
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organização formal, o espaço urbano do conjunto não parece eficaz e tampouco traz satisfação e conforto 

para seus usuários. Foram encontradas inúmeras inadequações, tais como bloqueios de circulação e 

acesso e outros desconfortos relacionados ao traçado viário. Existem também conflitos de usos que 

causam esses desajustes, por exemplo, motociclistas que disputam o espaço público com pedestres 

(Figura 43) e alguns grupos de usuários que exercem atividades ilícitas nesses espaços, tais como o 

consumo e a venda de drogas. 

  
Figura 43. Dois flagrantes de inadequações de uso dos espaços: motociclista que invade área de pedestre (a) e acesso para 
veículo em área pública (b). Fonte: Foto da autora (2017).  

 

Conclui-se que a construção do habitar, no aspecto referente ao espaço que se estende além 

da moradia, só pode ser atingida quando há uma projeção de desejos e expectativas dos usuários. Os 

moradores necessitam de oportunidade para se expressar ainda na fase de elaboração do projeto de um 

conjunto habitacional, porque quanto maior for a compreensão prévia que tiverem do espaço em 

construção, menor será o índice de rejeição e mais positivas suas relações de identificação com o local 

(IMEI, 2013). Ainda que haja necessidade, possíveis ampliações e modificações do projeto poderiam e 

deveriam ser planejadas pelos moradores com os projetistas, a fim de evitar problemas futuros e 

ambientes com deficiências.   

O envolvimento do usuário nesse processo garantiria a manutenção da imagem e a qualidade 

ambiental almejada pelos arquitetos no momento de concepção do projeto. Na Vila Itatiaia, esse 

envolvimento tampouco ocorreu após a entrega das residências. Na ausência do diálogo comum, a 

população o (re)construiu à sua maneira, por meio de improvisos, a baixos custos e sob duras penas. 

Além dos motivos já citados, a padronização das ruas e das quadras geraram também um espaço 

homogêneo, contribuindo para a falta de identidade e clareza na imagem do bairro. O que se tem é um 

conflito de intenções formais, já que se intentou implantar a igualdade social, mas o que ficou, de fato, 

foi a igualdade geométrica e espacial.  
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As flores dão o toque  
E o pincel da natureza  

Continua a traçar 
As linhas da vida  

Com beleza.  
Pelas veias e artérias  

Da minha cidade  
Escorre o sangue,  

Escorre a cor,  
Escorre a flor  

Dos Flamboyants 
Encharca a urbe  

E a vida fica contemplando  
O belo no espelho natural  

E o amor se vê 
Não mais pela tevê  

O amor está aqui  
No canto do bem-te-vi.61 

 

Considerando o questionamento o objetivo que orienta o trabalho, ou seja, a busca pela relação 

entre a forma urbana e sua apropriação pelos indivíduos, o estudo etnográfico foi o tipo de investigação 

escolhida, por apropriar-se dos saberes, fazeres e das práticas sociais para reconhecer e interpretar, no 

caso, a ação dos moradores da Vila Itatiaia sobre o espaço construído. Apenas por meio da leitura das 

trajetórias humanas é possível compreender como ocorre a percepção, apreensão e apropriação dos 

espaços. Portanto, tem-se como fundamental a investigação sobre as impressões e inspirações 

individuais e/ou coletivas humanas para compreender a dinâmica de interações em suas ações e 

representações cotidianas.  

Com a intenção de abordar os aspectos que compõem os cenários da apropriação urbana, a 

pesquisa adquiriu uma outra dimensão de análise. Permeada por uma leitura mais subjetiva, este capítulo 

é complementado por narrativas escritas pela autora, mescladas às entrevistas e ao texto dissertativo, 

como forma de enriquecer a discussão sobre a apreensão do espaço e as práticas sociais nele 

realizadas. 

No gênero narrativo, por vezes o uso da primeira pessoa do singular indica a busca por um 

registro mais sensível e próximo do morador. O pesquisador insere-se no meio universo da pesquisa, e 

                                                           

61 Como no capítulo anterior, o poema da epígrafe que abre este capítulo e demais subcapítulos é de autoria do morador da 
Vila Itatiaia Geraldo Pereira (2001). 
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não apenas o observa de longe. Seus registros misturam-se com a rotina da população, trazendo ao 

estudo a veracidade das impressões por ele coletadas. Por meio da ação de vivenciar o lugar e registrar 

suas percepções, o pesquisador consegue compreender a dinâmica das interações no espaço 

construído, assim como as mudanças e permanências que o caracterizam e lhe dão forma.  

Narrar é produzir imagens passíveis de serem colhidas no ar, mas em muitas das articulações 
entre memória, narrativa, história, o que se produz é antes de tudo uma retórica, um discurso 
simbólico, que sem ser regra ou exceção, é um ícone distante da língua de Adão buscada por 
Benjamin e instauradora do mundo dos homens. (PEREIRA, 2015, p. 44)  

Nesse sentido, a apropriação urbana é discutida a partir de dois aspectos em particular: os físicos 

e os sociais – as flores e as poesias.  As flores correspondem às marcas físicas deixadas no espaço, 

pois são o produto material da apropriação do homem na Vila Itatiaia.  As poesias dão mostra do olhar 

sensível do morador Geraldo Pereira (2001)62 sobre o espaço urbano e correspondem às impressões e 

aos aspectos subjetivos que a comunidade tem de seu habitat. Flores e poesias completam-se, portanto, 

pois são dois meios distintos que se interligam, correspondendo às qualidades físico-sociais que 

imprimem ao espaço público as características e a identidade de seus habitantes. 

Há de se pontuar também a importância do sujeito na ação de reconstrução histórica, pois as 

falas dos moradores tornam-se peças essenciais para a compreensão do espaço construído da Vila 

Itatiaia. As entrevistas realizadas com os moradores dão corpo ao texto que se segue e, junto com a 

redação dissertativa, servem como um meio de ilustrar e registrar uma história que, sem seus atores, 

jamais poderia ter sido escrita. Algumas representações sociais também puderam ser coletadas e 

forneceram o palco para os seus atores narrarem mitos e histórias sobre o projeto do conjunto, suas 

rotinas e atividades exercidas no local.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

62 A oportunidade de conhecer o poeta veio por acaso, durante uma caminhada etnográfica pelo conjunto. A dedicação desse 

personagem ao cuidar da vegetação em meio ao lixo e ao descaso dos outros moradores foi o que chamou a atenção para o 
registro. Geraldo mostrou-se icônico, singular. Um habitante com um pensamento comunitário e coletivo que, por muitas 
vezes, demonstra destoar da realidade presente na Vila Itatiaia.  
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4.1 O muro e a estética da segurança: o verde que deu as costas à cidade 

 

As ruas estão sujas  
De homens.  

Sujos estão os pensamentos,  
Assassinos 

E os meninos  
Morrem.  

 

A questão da segurança pública foi um problema bastante apontado pelos moradores da Vila 

Itatiaia, bairro onde as casas parecem ter se transformado em uma verdadeira fortaleza, com muros altos 

e portões vedados. Para Cesar Luis Carli (2007), o muro está presente na sociedade desde que o homem 

decidiu abandonar o abrigo primitivo, sair para o exterior e construir sua primeira habitação artificial. Na 

Vila Itatiaia, desde o início, o muro foi claramente um elemento determinante para o desenvolvimento de 

sua forma e imagem.  

Narrativas: o parque e o medo 

Era uma tarde de sábado no parque da Vila Itatiaia quando uma senhora me surpreendeu 

dizendo para eu “tomar cuidado”, pois “têm meninos se drogando embaixo da mangueira”. 

“Não vai lá, não, moça”, ela insistiu. Não me abstive da curiosidade de entender como o medo 

poderia influenciar a utilização daquele espaço de uso público. A senhora continuou seu 

caminho a passos rápidos, sem olhar outra vez para trás. Observei uma moça de meia idade 

com duas crianças pequenas e perguntei sua opinião, se ela tinha medo de estar no parque: 

“Mas é claro! Já morreram muitas pessoas aqui”, respondeu com rapidez. O assunto chamou 

a atenção de um grupo de três mulheres que se aproximou para debater: “Morre criança, morre 

adulto, aqui não tem policiamento”. “O perigo é o tal Orlando de Moraes aqui perto”, disse 

alguém, ao se referir ao loteamento urbano nas proximidades. Outra moradora culpou a UFG 

pelos furtos rápidos: “Os estudantes e essa gente rica atraem os bandidos”. Foi uma das frases 

registradas nesse mesmo episódio. O fato é que pude perceber que há um imaginário flutuante 

no que diz respeito aos fatos de crime e violência no bairro. Grande parte da população já ficou 

assustada com a simples menção ao assunto. Entre todas as colocações, pôde-se constatar 

que a iluminação pública é um dos maiores problemas, tanto que, ao escurecer, todas as 

entrevistadas foram para suas respectivas casas. (Interação da autora com um grupo de 

moradoras da Vila Itatiaia sobre a segurança pública no bairro)  

 

O muro desde sempre separou, restringiu e impôs limites. Essas realidades mantiveram-se até 

hoje inalteradas, sem que tenham se modificado no seu sentido primário, pois não existe, nem poderia 

existir, uma figura geométrica capaz de resolver a dicotomia interior/exterior de outra maneira que não 

seja os separando (CARLI, 2007). Por conta dessa e de outras questões, o muro oprime e transmite uma 

sensação desagradável aos habitantes da cidade (Figura 44). 
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Figura 44. À direita, muro da Escola Municipal Brice Francisco Cordeiro, da Vila Itatiaia 

Fonte: Foto disponibilizada pela moradora Noemy Moraes.  
 

Teresa Caldeira (2000) afirma que há uma supervalorização da propriedade privada e do que é 

restrito, o que consequentemente gera uma desvalorização do que é público e aberto na cidade. Para a 

autora, os muros voltam as pessoas para o interior, e não em direção à rua, e, assim, a vida pública 

passa a ser rejeitada por eles. A segurança e o controle proporcionado pelos muros são os 

condicionantes para se manter os indesejáveis do lado de fora, aspectos que podem estar relacionados 

com a busca da felicidade, da harmonia e até mesmo da liberdade dos indivíduos, elementos que 

asseguram o “direito de não ser incomodado” (CALDEIRA, 2000). Assim, o enclausuramento dos 

moradores em suas residências passou a ser uma resposta natural ao medo crescente da violência 

urbana. 

Por consequência, os muros tornaram-se as “paredes” do espaço público e, por conta do 

desenho desses espaços, a Vila Itatiaia adquiriu algumas características/feições que a diferenciam de 

outros bairros da cidade. Em todo o cenário do conjunto, mesmo nas casas mais pobres (Figura 45), os 

moradores acreditam precisar de trancas, cercas elétricas, muros altos, grades, barras de ferro e 

câmeras de segurança para viver com tranquilidade. Para Caldeira (2000), essa transformação da casa 

em uma fortaleza modifica o desenho da paisagem e das habitações, contribuindo para que muitos 

edifícios se tornem menos confortáveis e aconchegantes, menos arejados e com a vista para o meio 

ambiente externo severamente comprometida.  



135 
 

 

Figura 45. No muro, cacos de vidro para inibir possíveis invasores  
Fonte: Foto da autora (2017).  

 

Geralmente os moradores sentem que viver no isolamento de sua residência é a melhor opção, 

diz Caldeira (2000), pois nela fazem o que desejam e, por isso, cria-se a falsa sensação de liberdade. A 

autora afirma ainda que, por conta disso, a vida atrás dos muros constitui uma linguagem carregada de 

símbolos. Cercas, barras e grades metálicas passaram a ser elementos de decoração e de expressão 

da individualidade dos moradores, e são empregados não apenas para proteger contra o crime, pois 

também se tornaram parte de um novo código estético de distinção, a que ela denomina estética da 

segurança. Ou seja, não existe apenas a busca por proteção, mas também a de marcar uma condição 

social e um juízo de gosto. O uso de estratégias para a separação literal dos espaços, portanto, alimenta 

também a competição e a comparação entre os vizinhos, para identificar quem tem o gosto mais 

sofisticado entre eles. Assim, essas instalações, que aparentemente servem para proteger o morador, 
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passam a estar mais relacionadas com a ostentação do que necessariamente com o conceito de vida 

privada (Figura 46).  

 

 

Os equipamentos de segurança públicos e privados, 

[...] junto com a valorização do isolamento e do enclausuramento e com as novas práticas de 
classificação e exclusão, estão criando uma cidade na qual a separação vem para o primeiro 
plano e a qualidade do espaço público e dos encontros sociais que nele são possíveis já 
mudou consideralvelmente. (CALDEIRA, 2000, p. 297) 

 

Durante a maior parte do dia, a Vila Itatiaia é formada por uma paisagem de “fachadas passivas” 

(GEHL, 2015), entretanto, nos fins de tarde, encontra-se o que se convencionou chamar de portas 

abertas, ou seja, são os momentos nos quais os moradores colocam cadeiras na porta de casa e 

permanecem por certo tempo na calçada, conversando ou interagindo com os demais vizinhos. Esse é 

um hábito bastante comum no conjunto habitacional e remete à lembrança da tranquilidade das cidades 

Figura 46. Flagrantes do uso de câmeras, arame farpado, cerca elétrica e grades metálicas em residências da Vila Itatiaia 
Fonte:  Foto da autora (2017).  
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pequenas e interioranas. Esse aspecto acaba atribuindo ao conjunto uma ambiência diferenciada. 

Quando a calçada se torna a extensão dessas residências, cria-se uma sensação agradável de 

segurança e de “sentir-se em casa”, há uma convivência saudável, na qual um vizinho conversa com o 

outro e as crianças brincam nas ruas (Figura 47). 

 
Figura 47. Crianças brincando livremente em rua da Vila Itatiaia 
Fonte: Foto da autora (2017).  
 

Para Lynch (2015), a vitalidade de um lugar está associada à sua capacidade de sustentação e 

de segurança, ou seja, um lugar deve possuir as condições necessárias para que seja possível a 

manutenção da vida humana. Ele deve ser também um ambiente fisicamente seguro e estar em 

concordância com nossa estrutura biológica. Em se tratando da Vila Itatiaia, com exceção desses 

momentos no fim do dia, a ausência do fluxo, ou da permanência dos vizinhos nesses espaços, 

potencializa o medo ante um perigo eminente pela falta de segurança pública. 

 

– Minha tia foi assaltada aqui, o pastor Ricardo já foi assaltado aqui. Fiquei tão “abobalhado” 
que eu esqueci de falar para o policial que na mesma semana que eu me mudei para cá, 
quando cheguei do serviço, minha casa havia sido arrombada. O policial não vê que não são 
minhas árvores que trazem os marginais pra cá, o que traz os bandidos para a Vila Itatiaia é a 
falta de segurança do setor. (Geraldo)63  

 

                                                           
63 Entrevista concedida à autora no dia 25 de fevereiro de 2017.  
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Os olhos da rua, de que fala Jacobs (2000), passam a inexistir, o que sobra é um espaço vazio 

de pessoas, propício para assaltos e a prática de outros crimes. Ao que se constata, a rua movimentada 

parece mais segura e oferece mais possibilidades de escolha e de condições ideais para a permanência 

e a realização das práticas sociais.  

Percebe-se que o muro não segregou apenas as residências individuais do conjunto, pois 

também isolou os equipamentos comunitários das áreas verdes, uma vez que não há ruas ou demais 

espaços de transição entre o parque e esses equipamentos. Em função da maneira como foi realizado 

esse enclausuramento do parque, em determinados trechos é possível deparar-se com uma extensa 

muralha, que gera medo e desconforto aos transeuntes. Esses muros acabaram deixando apenas um 

acesso estreito, por onde poucos se aventuram passar. Por consequência, os ambientes próximos a eles 

são pouco, ou quase nunca, utilizados pelos moradores (Figura 48).  

 
Figura 48. Equipamentos comunitários e seus muros  
Fonte: Fotos da autora (2017).  

 

Como resultado, os espaços de transição, dos quais fala Gehl (2015), deixam de ser zonas em 

potencial para a permanência. Essas áreas passam a ser menos atraentes do que aquelas onde o espaço 

público e as fachadas trabalham juntos pela dinâmica urbana. Esse padrão monótono e sem variedade 

do parque murado da Vila Itatiaia influencia na qualidade dos percursos que o pedestre tem de fazer, e 

consequentemente, desperta ou aumenta nele o medo de caminhar. É evidente que esses locais onde 

não existem espaços interessantes de transição tornaram-se áreas desertas e perigosas; as caminhadas, 

pobres em termos de experiência; e o processo como um todo, cansativo e desestimulante (Figuras 49 

e 50).  
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Figura 49. Vista do fechamento do parque da Vila Itatiaia por muros  
Fonte: Foto da autora (2017). 

 
Figura 50. Fechamento do parque pelos muros  
Fonte: Foto da autora (2017). 
 

Como consequência do cercamento atribuído pelos muros, o conjunto tornou-se aberto e 

movimentado em suas extremidades e isolado e vazio em seu interior. Esse aspecto contribuiu para que 

a área verde da Vila Itatiaia se tornasse fechada sobre si mesma e, por isso, passasse a ser utilizada 

para a prática ilícitas, atividades bastante pontuadas pelos moradores, tais como consumo e venda de 

drogas, assaltos, estupros, homicídios, entre outros delitos registrados:  

 

– O que gera os assaltos é a Igreja, pois os “malandros” se aproveitam das festas, que têm 
muitos fiéis pra roubar. (Célia) 

– Tem o tal do bar “Mandala” lá também [...] já foi assaltado umas quatro vezes, desde que 
surgiram esse “botecos”, a violência aqui só aumentou. (Rosimeire)  

– [...] para mim, seria uma urgência mudar a iluminação. Se não quiserem mudar, coloquem 
mais postes, mudem o tipo de lâmpada sabe? (Everton) 

– Por quê? Você acha aqui perigoso?  

– Depende, à noite sim. [...]. Quando a minha namorada passa voltando do trabalho, nove da 
noite, aqui já está um lugar hostil, porque não tem ninguém e a iluminação é muito ruim. 
(Everton)64  

A forma de enclausuramento atribuída ao parque também contribui para a falta de 

reconhecimento e identificação dos moradores com ele. Outra condição a ser colocada é sua própria 

extensão física, que impõe que se percorra longas distâncias e lhe confere problemas de acessibilidade. 

Fato é que, durante a realização da pesquisa, quando indagados, muitos moradores desconheciam sua 

existência, chamavam-no de praça ou apenas de área verde. Essa falta de visibilidade, inclusive para a 

                                                           
64 Em entrevista concedida à autora no dia 10 de março de 2017.  
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universidade e a comunidade acadêmica, reforça seu caráter de abandono, pois, afinal, para que cuidar 

do que ninguém vê? 

Por conseguinte, nota-se uma falha do projeto, que esconde o espaço público no centro da Vila 

Itatiaia e abre as bordas para a comunidade. Por conta das transformações espaciais sofridas, o parque, 

que antes possuía um ideal de permeabilidade entre as quadras habitacionais, passou a se conformar 

como uma caixa fechada:   

 

– Antes dos muros e das árvores, a gente conseguia ver até o outro lado do setor. Dava pra 
ver tudo até o outro lado atravessando a área verde, era tudo limpo aqui, a vista era limpa. Os 
meninos corriam soltos. Os meus filhos eram pequeninhos, um deles chegou até a se perder 
aqui, porque não tinha muro, era tudo aberto. Ele saiu pelo quintal do fundo da casa da outra 
vizinha, deu um trabalho para achar ele [...]. Aqui não era nem asfaltado, era tudo terra 
também.  (Samuel)65  

A teoria da cidade ao nível dos olhos proposta por Gehl (2002, 2015) claramente não ocorre 

nessas áreas do conjunto, fato que não deixa de ser curioso quando comparamos o parque com as 

calçadas. Por conta do hábito dos moradores de ficarem na “porta de casa”, próximos às habitações, o 

transeunte sempre sente maior segurança e certa sensação de tranquilidade. A baixa velocidade 

proporcionada pelas ruas em alça também contribui para a sua utilização.  

Uma vez que o movimento e a dinâmica do bairro, de fato, tomam as calçadas e as cabeças de 

quadra como palco para ações, o fluxo de transeuntes, o habitual ir e vir, tais como os olhares atentos 

da população, atraem cada vez mais usuários para esses espaços. Quando as cadeiras são colocadas 

nas calçadas, a comunidade se abre para a cidade, um cenário muito diferente do que ocorre no interior 

do conjunto. Torna-se clara a importância dos usos mistos para a manutenção da sua dinâmica urbana. 

No centro do conjunto, onde há apenas uma parcela de comércio, não se observa tamanho movimento, 

não há vitalidade tampouco interesse das pessoas em utilizarem um espaço tão escondido e que deu as 

costas para a cidade.  

Quando os próprios habitantes, ao compreenderem seu lugar na cidade, tornam-se mais ativos 

na reivindicação de um espaço urbano voltado para eles, a tendência é que mais e mais pessoas 

permaneçam nesses espaços e passem a movimentar-se por eles. Consequentemente, maior será o 

sentimento de conforto e de segurança no espaço público.  

Em vista disso, pode-se dizer que a forma urbana influencia as práticas sociais nesses espaços. 

O parque, idealizado como cenário de movimento e vitalidade, não atua como tal, o que ser creditado às 

modificações que o bairro sofreu após sua ocupação. Por conta da incorporação dos muros, as quadras 

conformaram-se como limites físicos e visuais, causando medo e desestimulando seu uso pelos 

moradores. Tem-se o parque da Vila Itatiaia como um lugar afastado das ruas e, por isso, da vida urbana. 

                                                           
65 Entrevista concedida à autora no dia 14 de fevereiro de 2017.  
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Um local projetado para a convivência pública que se tornou, por conta de sua forma física, vazio e sem 

vida (Figura 51).                      

 
 Figura 51. O parque sem pessoas: um grande espaço, porém sem estímulos para sua apropriação.  
 Fonte: Foto da autora (2017).                                             
 

4.2 O lixo, as flores e o individualismo 

Lixo da cidade,  
Lixo de Abadia  
Lixo de Goiás,  

Lixo de Goiânia,  
Lixo da administração,  

Lixo da CNEN, 
Lixo do Governo,  

Lixo radioativo,  
Lixo do Césio,  

Lixo provisório,  
Lixo permanente,  

Lixo que ficou prolixo,  
Lixo que não é da gente,  

Lixo que chega  
De tanto lixo!  

  
 A liberdade de construir e reconstruir as cidades é uma das ações mais preciosas que o homem 

pode realizar. Para David Harvey (2008)66, o direito à cidade deve significar o direito de comandar todo 

o processo de urbanização, e, assim, um diferente tipo de construção de experiência urbana.  Conforme 

o autor, vive-se em um mundo em que a ética neoliberal do intenso e possessivo individualismo molda e 

suporta as formas de ação da sociedade. A defesa dos direitos sobre a propriedade, pontua, virou um 

interesse político, no qual se investe em um modelo de vida individualista e fragmentado no meio urbano. 

                                                           
66 David Harvey é um geógrafo britânico e um influente marxista da atualidade, reconhecido internacionalmente por seu 
trabalho de vanguarda na análise geográfica das dinâmicas do capital, é um dos principais nomes da geografia humana. É 
professor de antropologia da pós-graduação da Universidade da Cidade de Nova York (Cuny) na qual leciona desde 2001. A 
contribuição de Harvey se concentra, principalmente, em sua reflexão sobre o direito à cidade e na consolidação de um 
pensamento geográfico urbano e econômico de contestação ao sistema capitalista como um todo. Assim, o autor busca 
expressar e denunciar em seu trabalho, a maneira com que as contradições sociais se manifestam no espaço geográfico e 
urbano.  
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Harvey (2008) também afirma que questões como identidade urbana, cidadania e pertencimento 

estão ameaçadas pelo neoliberalismo e muito mais difíceis de se sustentar. A própria máxima de que a 

cidade deveria funcionar como um corpo político coletivo parece, desse ponto de vista, implausível. Para 

ele, estamos em um cancerous process, uma vez que a urbanização possui um papel de absorção do 

capital em escalas geográficas, e o preço desse processo burguês de destruição acabou destituindo 

qualquer direito que a massa tem sobre a cidade.  

A busca pela cidade que se quer, diz o autor, deve começar pelo questionamento acerca do tipo 

de pessoa que queremos ser e, assim, do tipo de relações que queremos construir, que ligação com a 

natureza queremos manter e a quais valores estéticos iremos nos apegar. Logo, o direito à cidade vai 

mais longe do que um direito individual de acesso aos recursos que a cidade oferece, pois depende muito 

mais do exercício de coletividade dentro do processo de urbanização. 

Sobre o aspecto da coletividade, há uma dualidade na Vila Itatiaia em relação à questão das 

áreas públicas. Se por um lado há descaso e mau uso dos espaços públicos por parte de uma parcela 

da população que deposita seus detritos à céu aberto; por outro lado, vê-se brotar flores, árvores e 

forrações que conformam uma outra paisagem, derivada de uma apropriação positiva do plantio que 

alguns moradores realizam nessas mesmas áreas. Pode-se considerar que há uma espécie de 

resistência urbana, tal como uma planta que germina, um morador passa para outros seus 

conhecimentos e auxilia a perpetuar essa boa prática do plantio urbano (Figura 52).  

 

 
Figura 52. Contraste entre as flores e o lixo  
Fonte: Foto da autora (2017).  
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Registra-se, com isso, a criação de um possível vínculo comunitário no conjunto habitacional, 

que demonstra estar ameaçado pelas atitudes individualistas de uma parcela da população. Para a 

reflexão sobre a noção de comunidade, é necessário, antes de tudo, reforçar o caráter de sociabilidade 

presente no ser humano. Para Eliana Kuster (2009), essa característica pode ser ilustrada pelo 

desenvolvimento da cidade ao longo dos anos, período durante o qual o homem evidencia seu desejo 

de se agrupar, apesar de essa capacidade de viver em comunidade estar relacionada com o sacrifício 

do próprio “eu”. Conforme a autora, é apenas quando se pensa em oposição ao desejo individual que se 

encontra o desejo coletivo, e, por isso, a manutenção da individualidade possível dentro de um senso de 

comunidade traz ao ser humano o equilíbrio entre viver em comunidade e, ao mesmo tempo, ter seus 

desejos individuais contemplados:  

Talvez para os gregos, seja essa palavra a que melhor expresse o seu “desejo de cidade”. 
Erastai o afeto que move para o Outro, seja esse outro um indivíduo ou um coletivo, é sempre 
algo que vai rumo à alteridade, algo que faz o homem buscar a aventura de sair de si mesmo 
em direção ao desconhecido: o desejo. Do outro ou da cidade. Movidos por esse desejo que 
os homens se associam, formam famílias, clãs, tribos. Erguem cidades e sociedades. 
(KUSTER, 2009, p. 290)  
 

Já para o psicanalista Sigmund Freud67 (1997), há uma inadequação das regras que ajustam os 

relacionamentos sociais, causada pela dificuldade do homem de suportar as frustrações dos desejos 

individuais impostas pela vida social. De acordo com ele, a adequação necessária que a vida em grupo 

requer implica na perda de liberdade do indivíduo, abafa o que denomina de instintos. No entanto, para 

Kuster (2009), há uma mediação entre os instintos e sua domesticação, o que torna possível a 

socialização, pois ela funciona como um filtro que permite viver em sociedade. Assim, o próprio ato de 

deixar a natureza primitiva de lado e combater os instintos individuais, geram um conflito da sociedade 

com sua própria individualidade:  

 

– Até a segunda fileira queimaram tudo, cheguei do trabalho e já tinha um bocado de pessoas 
apagando o fogo. Cheguei, quebramos uns galhos e fomos apagando. Mas esse trecho daqui 
até lá, queimou tudo.  

– Quem botou fogo?  

– Moleques da escola.  

(Geraldo sobre a prática de queimadas intencionais na Vila Itatiaia)68  

 

  

                                                           
67 Sigmund Freud foi um médico psicanalista austríaco que desenvolveu a maior parte de seu trabalho durante a Segunda 
Guerra Mundial. Suas teorias de longo alcance da psicologia humana, mediante uma terapia psicanalítica, enfatizam a 
importância de mergulhar no inconsciente do analisado para solucionar os distúrbios recorrentes. 
68 Entrevista concedida à autora no 11 de março de 2017. 
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Esse conflito entre a vida social e individual pôde ser observado em alguns episódios narrados 

por moradores da Vila Itatiaia. Uma paisagem composta por sujeira e entulho não é o único problema 

que o lixo traz, pois ele também gera vandalismo. No episódio descrito acima pelo morador Geraldo, ele 

narra o conflito diário que trava com as queimadas provocadas pelos adolescentes do setor, que 

aproveitam a cobertura vegetal colocada (Figura 53) para manter a vegetação úmida para atear fogo nas 

plantas. Sobre esse fato, o morador completa: “A gente tem que escolher, ou a gente não coloca a 

cobertura vegetal e a planta passa sede, ou colocamos e ela corre o risco de morrer queimada por conta 

dos vândalos”. 

 

 
Figura 53. Exemplos da manifestação de instintos destrutivos na Vila Itatiaia: compostagem queimada (a) e mudas de árvores 
arrancadas (b)  
Fonte: Fotos da autora (2017). 

 

Há, nesse caso, uma natureza primitiva do homem sendo aflorada pelo desejo individualista de 

destruição do que foi construído pelo Outro. O descaso com o patrimônio público não é ocasionado 

apenas por jovens, cujas virtudes e senso de comunidade estão em formação. Essa atitude é, na 

verdade, influenciada pelos adultos, que veem no espaço público uma possibilidade para a desova dos 

itens e materiais indesejados de suas residências. Tais comportamentos, somados à falta de 

infraestrutura, geram uma paisagem crítica e é surpreendente que, em meio a tantos detritos e 

hostilidade, consigam desabrochar lindas flores (Figura 54).  
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Figura 54. Flores cultivadas pelos moradores da Vila Itatiaia 
Fonte: Foto da autora (2017).  

 

Sobre o descarte de lixo em área pública, o morador Geraldo relatou em entrevista à autora: 
 
– Quando eu me mudei para cá, há três anos, era um lixão aqui embaixo dessa árvore, igual 
está acontecendo lá na frente. Eu esperei seis meses para a prefeitura retirar o lixão daqui. 
Tinha sofá velho, cadeira velha.   
 
 – As pessoas jogam lixo por que não tem lixeiras suficientes?  

– Não. Existem lixeiras suficientes. Não é o lixo o problema, é o entulho. É isso que mata as 
plantas.  

O maior problema é que a comunidade não colabora e, ao mesmo tempo, a prefeitura acaba 

estimulando ainda mais o hábito de se jogar o lixo na área verde, dada a irregularidade no serviço de 

coleta de entulhos. Se a cada finalização de poda, os técnicos retirassem o resíduo e dessem a ele seu 

devido fim, evitaria que os “moleques”, como cita Geraldo, colocassem fogo e que a comunidade 

depositasse mais entulho no local. Aplica-se, nesse caso, a Teoria das Janelas Quebradas69, ou seja, se 

alguém praticar um ato de vandalismo, logo outros o seguirão. Em contrapartida, nos locais em que os 

moradores da Vila Itatiaia cultivam flores ou hortaliças, por exemplo, não se veem detritos. No entanto, 

os poucos moradores que se preocupam com a qualidade ambiental do bairro ficam reféns do lixo e do 

                                                           
69 Teoria proposta pelo cientista político James Q. Wilson e o psicólogo criminalista George Kelling e que explica que, se uma 
janela de um edifício for quebrada e não for reparada, a tendência é que vândalos passem a arremessar pedras nas outras 
janelas e posteriormente venham a destruir o edifício. Os autores defendem a máxima de que a desordem gera desordem, 
ou seja, um comportamento antissocial pode dar origem a outros vários delitos (MONTINEGRO, 2015).   
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entulho dos demais, ou seja, eles ficam sempre atentos, cultivando e plantando, para que a parcela do 

espaço público em frente à sua casa não se torne um lixão a céu aberto (Figura 55).  

 
Figura 55. Descarte incorreto de resíduos de construção civil e eletrodomésticos  
Fonte: Fotos da autora (2017).  
 

 Uma possível solução para esse problema seria a conscientização ambiental ou o envolvimento 
da comunidade na construção do lugar. O morador Geraldo comenta que chegou a pensar em uma 
proposta:  

– Outro dia eu tive a ideia de criar aqui um projeto chamado de Planta Vida, porque o professor 
Asmar, que mora ali embaixo, plantou aquelas outras mudas ali, do lado de lá da calçada, que 
também foram queimadas. Aí eu falei: “Nós podíamos idealizar um projeto para tentar envolver 
a comunidade, tanto escolar, quanto moradora, e também a prefeitura”.  Conversamos com a 
diretora Ivânia, para ver se envolvia a comunidade escolar. Ela topou, porque tinha o interesse 
em arborizar também a parte interna da escola [...]. E eu fiquei com a incumbência de tentar 
marcar uma reunião com o presidente da AMMA, na época o ex-prefeito Pedro Wilson, que foi 
meu professor de Direito na atual PUC [antiga Universidade Católica de Goiás], na década de 
1990. Tentamos marcar essa reunião para envolver a prefeitura, para que ela nos desse a 
orientação, fazer o dimensionamento, quais árvores deveriam ser plantadas, qual espécie 
deve ficar próxima da outra e tal [...]. A ideia era que eles viessem dar palestras na escola, 
seriam copartícipes nesse processo.  

O ideal era que as próprias crianças cuidassem de suas plantas e, assim, antes da aula, cada 
um viria com sua garrafa pet “agoar” sua planta. Por exemplo, o Joaquim seria dono do pé de 
bananeira que ele plantou. Quando ele passasse aqui com seus pais, ele teria o interesse de 
mostrar: “Olha, pai, essa bananeira fui eu quem plantei”. Ia ser uma coisa bacana, mas eu 
fiquei seis meses tentando marcar essa reunião com a AMMA, e então eu desisti. (Geraldo, 
sobre o Projeto Planta Viva)70 

Kuster (2009) reforça que há uma dicotomia entre o afeto e a responsabilidade imposta à vida 

na cidade, pois, para se habitar coletivamente, deve-se dosar em pesos iguais os dois sentidos 

                                                           
70 Entrevista concedida à autora no 11 de março de 2017. 
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colocados. Segundo a autora, as manifestações individuais oferecem riscos à manutenção da identidade 

coletiva, são “armadilhas que o desejo individual” e a sua “ânsia por diferenciação, pode pregar ao desejo 

de cidade” (p. 289).  

Essa ameaça torna-se clara, uma vez que, ao se entregar aos instintos primitivos e individuais, 

o homem deteriora o próprio meio em que vive. A perda da qualidade ambiental acaba gerando 

sentimentos negativos por parte da comunidade, que passa a não se sentir representada mais por aquele 

lugar. Em alguns relatos coletados, nota-se um descontentamento generalizado com a imagem que o 

bairro tem adquirido, decorrente de atos de vandalismo e da deterioração do patrimônio público (Figura 

56).  

   

– Você sabe dizer nesse parque existe algum banco, 
lixeira ou poste? 
 
– Olha, tudo que põe aqui o povo arranca. Isso é coisa 
dos marginais aqui do setor. Até que tinham uns bancos 
bons para sentar, mas eles destruíram tudo.   
 
– Eles quem?  
 
– Os marginais.  
 
(Silvia)71 

 

 

 

“Moleques”, “marginais” e “drogados” são termos comumente utilizados para designar os 

moradores da Vila Itatiaia que não se encaixam na conduta idealizada para o bairro e em sua vida em 

comum. Essa parcela, que vive às margens da comunidade e não aparenta possuir os mesmos valores 

morais que os demais, possui claramente comportamentos individualistas e emotivos. Quando indagada 

sobre a conduta do restante dos moradores, a entrevistada Sílvia antecipou-se em dizer: “Não são todos 

assim, aqui tem gente que cuida do bairro”.  

Philip Bess72, em seu texto “Comunitarismo e emotivismo: duas visões antagônicas sobre ética 

em arquitetura” (1993), questiona se há uma relação causa/efeito entre determinadas formas urbanas e 

o estímulo a certos comportamentos ambientais. O espaço público do parque, isolado pelos muros na 

centralidade do conjunto, acaba gerando um ambiente ideal para certos tipos de atitudes que não se 

                                                           
71 Sílvia é o nome fictício de uma moradora da Vila Itatiaia que concordou em dar entrevista, mas solicitou que seu nome 
fosse preservado. Entrevista concedida à autora no dia 14 de fevereiro de 2017.    
72 Philip Bess é arquiteto e foi editor da revista Inland Architect, contribuindo para a discussão crítica do urbanismo moderno. 
A noção de que a cidade materializa uma ética de ordem comunitária ou individualista é um tema de muito interesse para o 
autor, que reflete tanto em suas atividades de arquiteto, quanto de crítico teórico (NESBITT, 2013).  

Figura 56. Equipamento de ginástica que foi destruído por atos de 
vandalismo. Fonte: Foto da autora (2017).  
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encaixam nas normas de condutas sociais até então estabelecidas. Cabe aqui o questionamento: caso 

o parque estivesse localizado na parcela de maior fluxo de pessoas, “aos olhos rua”, com diz Jacobs 

(2000), haveria tanta deterioração? Acredita-se que não, que a condição intramuros e a falta de 

controle/manutenção facilitam esse tipo de conduta.  

Desse modo, tem-se que a forma física promove, claramente, os comportamentos sociais 

observados. Sua escala e as distâncias que ele promove também comprometem seu uso. Em 

contrapartida, a localização do parque no centro do conjunto, conectando-se com os lotes residenciais, 

causa uma proximidade benéfica com as residências, estimulando que parte dos moradores cuide e 

cultive as parcelas em frente das suas casas. Esse cultivo é realizado a duras penas, pois alguns 

moradores desconhecem os procedimentos e as espécies ideais para cada situação, e, por isso, parte 

das plantas não sobrevive e outras morrem com os atos de vandalismo (Figura 57).   

 

 
Figura 57. Exemplos de improvisos no plantio de mudas: em pneus (a) e sacolas de plástico (b), e uma plantação de guariroba 
(c), que morreu por ter sido plantada fora do período de chuva  
Fonte: Fotos da autora (2017). 
  

Durante os percursos etnográficos de reconhecimento do bairro, foram percebidas certas 

dificuldades para o plantio de mudas, por conta da ausência de infraestrutura adequada. Não há 

esguichos ou pontos de água com saída para o espaço público. Na maioria das vezes, os moradores 

enchem os baldes e se revezam para fazer a irrigação. Durante entrevista realizada pela autora na 

residência de um dos moradores de Geraldo, um visitante bateu na porta e perguntou:   

 

– Empresta pra gente sua torneira aí, Geraldo?  

– Vocês estão plantando?  

– Estamos, só que está muito longe da nossa casa.  

– Fica à vontade! Espera aí que tenho que te apresentar uma pessoa.  
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Narrativas: Percepção e ação  

Foi então que Geraldo me apresentou Flávio, um estudante de Ecologia da UFG que, junto 

com o primo, estava engajado em uma plantação próxima à casa de Geraldo. O morador tinha 

uma impressão bastante positiva sobre o bairro. Encantava-se com a quantidade de área 

verde existente e descreveu o quanto isso lhe trazia bem-estar. Para Flávio, a Vila Itatiaia é 

um lugar especial, diferente do que já havia conhecido em Goiânia. Ele insistia que não se 

podia desperdiçar essas qualidades: “A gente tem que plantar”, pois, “se não plantar, o povo 

destrói, né”?, completou ele, ao se referir ao parque à frente.  

 
Figura 58. Flávio, seu primo Cristian e Geraldo irrigando as plantas no parque da Vila Itatiaia  
Fonte: Foto da autora (2017).  
 

Geraldo aproveitou a oportunidade e lembrou de registrar a dificuldade de manutenção dessas 

parcelas no parque: “A gente tem que pegar os baldes, porque é difícil de alcançar daqui”, “dá trabalho” 

(Figura 58), e registrou um episódio:   

– Um dia desses, vi que o pessoal tinha podado e os trabalhadores estavam descansando 
embaixo dessa árvore e eu vi que eles estavam aqui e trouxe uma rapadura – como um bom 
baiano que sou – e uma água fria, pois pensei: “Vai que eles gostam disso, né?” O engenheiro 
vinha de carro aqui, parou ali, ele já me conhecia, eu não o conhecia, mas ele já tinha ouvido 
falar do “Geraldão”. E ele disse: “Vi que você está plantando aqui, se você quiser pegar umas 
mudas, pode ir lá buscar [...]”. E eu pensei: “Não, eu não vou fazer isso não, vou continuar só 
com isso daqui, porque daqui a pouco minha mangueira não alcança lá perto do colégio”. 
Porque eu fui molhando durante a seca, passando no hidrômetro e indo parar na minha conta 
de água para eu pagar.73 

Para Flávio74, o plantio depende de muitas outras coisas, não só da água, mas da própria 
percepção que as pessoas têm do espaço:  

– A “galera” tem o prazer de destruir por destruir. Assim... é difícil de você manter isso se você 
não tem uma estrutura física para manter, pelo menos para as pessoas [...]. Porque o problema 
é o começo, né?,o começo é muito difícil e aí, quando as coisas começam a estabilizar, as 

                                                           
73 Entrevista concedida à autora no 11 de março de 2017. 
74 Flávio, estudante e morador da Vila Itatiaia, em entrevista concedida à autora no dia 11 de março de 2017. 
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pessoas veem o resultado, aí elas respeitam mais. Mas no começo acham que é um negócio 
da prefeitura, então: “A gente é contra a prefeitura, então vamos detonar”.  

– Você acha que essa questão de conscientização pode ter alguma relação com a comunidade 
acadêmica, por estar próximo ao campus?  

– Esse bairro foi criado para os funcionários, né? Tem professores que moram aqui, que 
desenvolvem essas atividades [...]. Eu acho que isso pode ter uma influência, mas, assim, isso 
na verdade potencializa a ação das próprias pessoas, porque não são só pessoas ligadas à 
universidade, eu acho que o lance de você fazer alguma coisa e as pessoas verem, isso cria 
um reforço positivo. Às vezes a pessoa tem a ideia de fazer e não sabe como, não sabe se 
pode, se é possível.  

Essa relação da proximidade da UFG com a Vila Itatiaia gera controvérsias. Alguns moradores 

concordam e outros discordam quando indagados se as melhorias do bairro têm alguma relação com o 

campus universitário: 

– Aqui tinha horta comunitária ligada à UFG, curso de datilografia, dança e tantas coisas, tudo 
ligado à universidade. Mas aí o que acontece, foi desvinculando, separando, não sei por que... 
(Ailton) 

– Tem gente que acha que os estudantes não fazem bem por causa da baderna e das 
drogas. (Célia) 

–  Menina, tem dia que ninguém dorme aqui, tem festa que dura três dias da semana. A 
“maioria” de ruim que acontece aqui é por culpa dos estudantes. Muitos a gente conhece que 
são bacanas, mas a maioria, não. (Meire) 

– Também não é regra. Alguns trazem coisas boas, o pessoal da horta, por exemplo, “tá” 
fazendo falta aqui na comunidade, que são os estudantes “da” Agronomia, né? (Ailton)75 

 

Pode-se considerar que o comportamento desses moradores está relacionado a uma virtude 

comunitária. Eles demonstram preocupar-se com o bem-estar de todos. Ademais, o sacrifício realizado 

por alguns aos finais de semana, sob o sol e em condições impróprias, busca colher frutos que não 

apenas lhes servirão, mas também aos outros moradores do conjunto. Para Bess (2013), é mediante 

ações como essas que são constituídas as comunidades, ou seja, quando seus membros buscam uma 

finalidade em comum, e, então sua dimensão pode variar de acordo com os fins aos quais se destinam. 

Para ele, a virtude moral é uma condição necessária à vida do indivíduo em comunidade, e cita a 

perspectiva aristotélica, segundo a qual o “bem-estar individual não pode ser alcançado fora das 

obrigações e privilégios relacionados com uma diversidade de práticas, relações e papéis 

especificamente humanos” (p. 205). 

 

A razão é a faculdade característica humana pela qual os indivíduos são capazes de participar 
da vida de diversas comunidades. A vida moral é entendida menos em função da obediência 
a regras ou normas (nem na Ética nem na Política, Aristóteles faz muita referência a regras) 
do que em função do desenvolvimento de hábitos de excelência ou virtudes, por meio dos 
quais a pessoa se habilita a perseguir e alcançar os bens e os fins específicos de uma 
determinada comunidade. (BESS, 2013, p. 406)  

                                                           
75 Ailton, Célia e Meire concederam entrevista à autora 18 de abril de 2017.  
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Em contrapartida, Bess (2013) também afirma que a visão individualista de Nietzsche questiona 

os pressupostos de Aristóteles sobre o bem-estar do homem e sua vida moral. Segundo o autor o 

pensamento Nietzcheniano defende que não é na vida comunitária, e sim no desligamento dos papéis e 

compromissos com a vida social que o ser humano encontra seu bem-estar. Ele completa que a vida 

moral dever ser seguida quando for conveniente, e descartada quando entrar em conflito com a 

realização de algum projeto particular dos indivíduos.  

Bess (2013) classificou essa visão de mundo como individualista e emotivista, por supor que a 

opinião ou a ação dos indivíduos sobre algum assunto dependa apenas do gosto individual, de como as 

pessoas se sentem com relação a esses assuntos, e não de como pensam sobre eles. Assim, o 

ordenamento formal da cidade pode ser caracterizado como uma “expressão física da sensibilidade 

moral individualista e emotivista”, uma vez que não expressa mais uma concepção generalista de uma 

cidade boa e bela” (p. 408).  

Os emotivistas são direcionados pela emoção, pois, para eles, não há autoridade confiável, uma 

vez que toda e qualquer autoridade oculta um poder arbitrário. Logo, “a natureza problemática da 

identidade pessoal, a fuga da responsabilidade e a negação da autoridade legítima – são clara e 

consistentemente emotivistas” (BESS, 2013, p. 409). Em se tratando da Vila Itatiaia, chega a ser 

contraditório classificar a atuação de um morador que realiza um plantio no espaço público como 

individualista, porque, quando ele executa essa ação, ele pensa no produto para a comunidade como 

um todo. Em contrapartida, há de se notar um comportamento emotivista quando, levado pela emoção, 

ele se coloca frente à desafia a autoridade e continua executando suas ações e intervenções individuais 

em um bem coletivo, ainda que em função desse coletivo. 

 

 

– Um dia, o policial veio aqui para me impedir de continuar plantando. Já tem uns dois meses, 
eu estava capinando aqui em volta. Porque a prefeitura às vezes mata algumas plantas, 
porque eles roçam aqui e não têm cuidado. Então, eu estava capinando, para evitar que a 
prefeitura estragasse as plantas. Chegou uma rádio patrulha, ele chegou e parou: “O senhor 
tem autorização para plantar árvore aqui? Você não pode plantar árvores frutíferas, senão 
descaracteriza o bosque”, ou seja, descaracterizaria essa “pastagem”, porque, para mim, isso 
aqui é uma pastagem.  

[...] 
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– Em um dia de queimada, um policial me disse: “Por que você não arranca essas plantas tudo 
logo? ” Eu disse que ia deixar e que, caso a prefeitura me intimasse a retirar as plantas, eu 
retiraria. Fiquei com medo de ainda ser preso por desacato a autoridade. Até tinha me 
esquecido que o engenheiro da AMMA tinha me dado aquela “brecha” para eu pegar as mudas 
com ele, mas foi até melhor eu não comentar. E ele ainda disse: “Pois é, mas o senhor não 
pode estar plantando essas árvores aqui não! Porque tem que buscar um engenheiro, porque 
o engenheiro vai saber que árvore tem que plantar, porque isso daqui vai virar como lá perto 
da prefeitura, vai virar um covil de bandidos, usando drogas aí embaixo das árvores”. Aí eu 
fiquei calado, não falei nada. (Geraldo)76 

Sob outra ótica, é curioso o fato de o bem-estar social poder surgir de uma lógica individualista 

que, inclusive, modifica qualidades ambientais ao promover a sensação de bem-estar dos indivíduos. 

Pode-se considerar que, nesse caso, tem-se uma lógica coletivista, pois apesar de o produto ser fruto 

do trabalho de um indivíduo, existem vários outros membros que pensam segundo essa mesma lógica.  

Bess (2013) afirma que, em uma sociedade onde não impera o coletivismo, as relações sociais 

são regidas por leis impostas e que, na realidade, não cumprem adequadamente sua função. O autor 

critica essa criação compulsória de leis, que atribui à falta de senso comum, o qual evitaria o emprego 

de tantas normas de caráter meramente “policialesco”, como observado no depoimento anterior.   

Outra questão a ser colocada é que, ao se observar os projetos de alguns dos conjuntos 

habitacionais citados no capítulo anterior, percebe-se a criação de unidades de vizinhanças que buscam 

estimular a vida em comum e participativa, por meio de espaços públicos desenhados para atender ao 

bem-estar social. Mas constata-se que algumas daquelas propostas, apesar de bem-intencionadas, não 

atingiram seu ideal. Diferentemente dos demais projetos que previram unidades de vizinhança menores 

e mais bem definidas, a Vila Itatiaia possuía apenas um longo espaço público no centro, que organizava 

todo seu conjunto formal. A disposição das quadras e a extensão do parque não favoreceram a criação 

de um sentimento comunitário que integrasse todo o bairro, pois o espaço verde central, implantado da 

maneira como foi, apenas serviu como elemento segregador.  

Existem, no entanto, ações que possuem virtudes comunitárias, que ocorrem de maneira 

“pulverizada” no bairro e demonstram estar mais relacionadas com a instrução e o costume de seus 

membros do que com o estímulo oferecido pela forma urbana. Essas atividades são destoantes da 

realidade dominante, representadas pelos moradores que plantam, cuidam dos jardins e atuam como 

membros de uma resistência da qual se orgulham por contrapor ao tipo de prática individualista presente. 

Como exemplo dessas ações, pode-se citar o caso do Bosque dos Ipês (Figura 59).   

 

 

 

 

 

                                                           
76 Entrevista concedida à autora no dia 25 de fevereiro de 2017.  
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– Quantos ipês o senhor plantou?  

– Foram 80 mudas. Já tem dois anos que eu comecei a plantar, suponho que daqui há mais 
dois anos eles comecem a florir. Quando tudo estiver florido, ainda que a contragosto da 
polícia, teremos esse cantinho do parque como Bosque dos Ipês. (Geraldo)77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sob o ponto de vista nietzschiano de que fala Bess (2013), percebe-se que há também uma 

dualidade em relação aos demais espaços públicos do conjunto, tais como as calçadas e as cabeças de 

quadra, que foram incorporadas à moradia e ficam sob a responsabilidade do morador apenas quando 

lhe é conveniente. Quando é interessante prolongar as residências apropriando-se desse espaço, ou 

muitas vezes do próprio parque, os espaços públicos são internalizados como pertencentes à unidade 

                                                           
77 Entrevista concedida à autora 11 de março de 2017.  

Figura 59. Geraldo e o Bosque dos Ipês 
Fonte: Foto da autora (2017). 
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habitacional. No entanto, no momento em que se deve atuar com as devidas responsabilidades e deveres 

da cidadania, os indivíduos batizam esses espaços como “terras de ninguém” e, como tais, esperam do 

estado ou do município sua limpeza e manutenção. Uma atitude um tanto quanto contraditória, quando 

se observam as batalhas travadas diariamente para conquistar e legitimar seu direito de ação sobre 

esses espaços, que são, nessas situações, destituídos de seu sentido de propriedade.  

 

Narrativas: direitos cobrados, deveres não cumpridos  

Em um dia banal e desvinculado das questões da pesquisa, eis que ouço pelo rádio algo que 
provoca minha atenção: “Aqui tem uma reclamação para o superintendente da Comurg sobre 
a Vila Itatiaia”. A coincidência foi tamanha que aumentei o volume para garantir a compressão: 
“Doutor, aqui na Vila Itatiaia está um horror, o prefeito esqueceu da gente aqui. O lugar está 
A-BAN-DO-NA-DO! Faz dois meses que estamos esperando a Comurg retirar os entulhos 
aqui, tem lixo de construção, tem poda de árvore, precisamos urgente de uma limpeza no 
setor”. Como já havia frequentado o bairro e sabia da situação em que se encontrava em 
relação ao lixo e ao entulho, ouvi com atenção redobrada a resposta do superintendente: “Caro 
morador [citou o nome do ouvinte], não é obrigação do órgão retirar os entulhos que o senhor 
citou, o morador deve alugar uma caçamba para esses casos de poda de árvores e entulhos 
de construção civil, isso é obrigação do morador e passível até de multa por parte da 
prefeitura”. E completou: “É muito comum e bastante difundida essa conduta de os moradores 
podarem as árvores e deixarem os detritos nas calçadas ou em frente às casas esperando a 
Comurg recolher, mas isso não está previsto na lei, mas mesmo assim iremos lá dar uma 
olhada e resolver a situação”.   

 

Observa-se, nesse episódio, que há um desconhecimento da comunidade em relação aos seus 

próprios deveres para com ela. É de praxe colocar a culpa na autoridade, que, por fragilidade do sistema 

público e político, tampouco cumpre suas devidas obrigações. A situação torna-se um jogo de pingue-

pongue, no qual um passa o dever para o outro. No fim, o espaço público fica jogado às traças e quem 

paga o ônus é a própria população (Figura 60).  

Do ponto de vista dos comunitaristas, o único remédio para esse fato seria a maior valorização e 

o respeito às virtudes morais essenciais para o sucesso dessas atividades. A natureza problemática 

sobre a afirmação da identidade pessoal perante a comunidade, tal como a fuga da responsabilidade 

dos moradores sobre as calçadas e os espaços públicos próximo às residências, como também a 

desobediência da autoridade sobre normas e condutas sociais, faz com que enxerguemos as áreas de 

uso comum da Vila Itatiaia sob uma ótica emotivista.  
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Figura 60. Problemas na manutenção e controle das áreas verdes, descarte incorreto de móveis  
Fonte: Foto da autora (2017). 

 

A questão do lixo também deve ser compreendida nessa discussão como um elemento 

simbólico, ilustrativo e fundamental para se compreender a dinâmica de interações sociais no conjunto, 

uma vez que ele evidencia o instinto primitivo do ser humano, conforme citação anterior de Freud (1997). 

O lixo é o que de mais selvagem o homem produz, porque ele é a matéria, o descarte, o que sobrou e o 

que lhe é indesejado. É o excremento que foi gerado para a realização das necessidades humanas 

básicas de sobrevivência.  

O fato de o homem não descartar corretamente o lixo demonstra sua incapacidade de 

manutenção da vida e dá luz ao individualismo presente no seu interior, algumas vezes maquiado por 

regras sociais e apoiado na obrigação da autoridade. Na ação do descarte incorreto do lixo, não há 

respeito pelos vizinhos, tampouco preocupação em manter o meio ambiente em condições adequadas 

para os outros membros da comunidade. Observa-se assim uma atitude egoísta, que traz um ônus para 

todo o conjunto: mau cheiro, animais indesejados e fogo são alguns dos muitos prejuízos causados. O 

morador, em seu momento mais primitivo, assume seus desejos individuais, e, ao buscar o caminho mais 

fácil para o descarte de seus resíduos, foge das responsabilidades que uma vida em comunidade requer. 

Pode-se considerar o lixo da Vila Itatiaia como representante máximo do individualismo humano, 

enquanto as flores, com seu perfume e encanto, são o seu senso de comunidade. Os indivíduos que 
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cultivam os jardins no espaço público desejam que os outros também se beneficiem desse ato, 

usufruindo do sombreamento, do perfume e da beleza que enaltecem o espaço, ao contrário do lixo, que 

claramente nenhum benefício traz ao grupo (Figura 61).  

 
Figura 61.  Súplica de um morador, quando o incômodo causado pelo lixo pede avisos extremos  
Fonte: Foto da autora (2017).  
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4.1 A apropriação do espaço público e o senso de comunidade  

 
Hoje, para mim  

É um dia de colheita 
Da lavoura que plantei  

E reguei com minha perseverança.  
O sol foi escaldante,  

Mas juntos conseguimos,  
No momento oportuno,  

Proteger o embrião  
Do conhecimento,  

Que haveremos de adubar,  
Capinar 

E colheremos doces frutos.  

 

Entre as apropriações urbanas que ocorrem nos espaços públicos da Vila Itatiaia, devem ser 

destacadas as que ocorrem nas cabeças de quadra localizadas nas extremidades do conjunto e as que 

são registradas no parque. Foram identificados, ao todo, seis padrões de apropriação nas cabeças de 

quadra: o primeiro padrão corresponde às áreas verdes com gramado e vegetação genérica que dão 

acesso as residências; o segundo é composto pelas apropriações comerciais, cujos espaços públicos 

foram incorporados como extensões de lojas e bares; o terceiro corresponde aos jardins privados, os 

quais, apesar de não haver extensão construtiva, o visitante não se sente confortável de percorrer sem 

a autorização do “proprietário”. No quarto padrão é possível observar que houve uma redução 

significativa de área das cabeças de quadra, restando apenas o que corresponde ao passeio público; o 

quinto padrão corresponde à ocupação pelas residências, com o prolongamento de suas estruturas 

construtivas e incorporação do espaço público ao lote; e o sexto e último padrão são os espaços 

utilizados como estacionamento (Figura 62). 

Em todos os casos observados nas apropriações das cabeças de quadra, há certa privatização 

do espaço. Existem novas fronteiras construídas que modificam a percepção de espaço público, pois 

territórios que antes pertenciam a todos passaram a ser patrimônio de alguns. Esse limite pode ser 

percebido pelo grau de privatização e definido pelas condições de acesso físico e/ou o simbólico que 

possuem (HERTZBERGER, 2015). Assim, a acessibilidade das cabeças de quadra modificou-se 

juntamente com as transformações espaciais que sofreram. Os locais tornaram-se intimidadores e não 

oferecem boas condições para caminhadas.  
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Figura 62.  Esquema gráfico e exemplos de ocupações nas cabeças de quadra 
Fonte: Fotos da autora (2017). 
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Narrativas: espaço público ou espaço privado? 

No momento de realização do percurso etnográfico, pude perceber certa dificuldade para fazer 

os registros, sobretudo, os fotográficos, pois existia um grau de inquietação e desconfiança, 

como se o território em que eu adentrava não fosse mais domínio público. Era como se a 

pesquisa estivesse invadindo a privacidade da casa dos moradores e não apenas uma parcela 

dos espaços públicos do conjunto. Houve, nesse momento, a sensação de medo. Parecia que 

barreiras invisíveis me impediam de entrar, como se o meio-fio fosse a porta da frente da casa 

de alguém. A barreira era simbólica, sutil e discreta. A mudança de paginação, uma marquise, 

ou a presença de um veículo indicavam que aquele local pertencia ao espaço privado de outra 

pessoa e que a minha presença ali poderia ser indesejada.  Essa situação era ainda mais 

evidente quando se tratava de edifícios comerciais. Além de evitar inconscientemente 

caminhar por esses passeios públicos, o receio agora pertencia ao proprietário, que julgava 

estar sendo autuado pela presença da prancheta e da câmera fotográfica. Por diversas vezes 

fui expulsa ou intimidada por caminhar pelas cabeças de quadras da Vila Itatiaia.  

 

A questão da privatização é, de fato, o elemento protagonista dessas apropriações, que 

assumem diversas facetas, quase imperceptíveis de serem notadas por um observador distraído. Ao 

perceber um belo jardim envolto por uma cerca viva, em uma primeira leitura imagina-se que o morador 

vizinho realizou a manutenção de “sua” cabeça de quadra para que todos pudessem desfrutá-la. No 

entanto, quando se procura a entrada, ela inexiste. Só é possível adentrar o espaço público da cabeça 

de quadra pela casa do próprio morador, ou seja, o local que era de todos passou a ser o quintal de 

apenas um (Figura 63).  

Figura 63. Privatização das cabeças de quadra 
Fonte: Foto da autora (2017).  
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Esse padrão de apropriação, pautado pela criação dos jardins privados, também pôde ser 

encontrado em outros trechos do parque. É comum notar sua existência nos intervalos de encontro das 

quadras com o espaço público, onde se forma uma esquina com as ruas em alça e a área comum é 

murada. No entanto, o parque, apresentado como elemento estruturador do conjunto, é palco de outros 

tipos de ação que dão origem a diversas apropriações urbanas. Em suas ambiências foram encontrados, 

ao todo, seis padrões de apropriação urbana, sendo que as apropriações nas cabeças de quadra são as 

únicas que não estão localizadas no parque propriamente dito: 

1) Apropriação religiosa – elementos simbólicos e utilização do parque para fins de culto. 

2) Jardins individuais – personalização e privatização do parque por moradores. 

3) Ocupação irregular – posseiros nos equipamentos e em áreas de preservação ambiental. 

4) Plantio comunitário – manutenção de parcelas do parque por grupos de moradores. 

5) Depósito de lixo e entulho – apropriação para descarte de detritos.  

6) Apropriação nos percursos – o ir-e-vir que marca trajetórias e improvisos nos gramados. 

As diferentes formas de ocupação do parque podem ser mais bem observadas na Figura 64 a 
seguir. 

 
Figura 64.  O parque e sua ocupação  
Fonte: Google Earth (2017), com desenho da autora (2017).    

 

Para a complementação da análise urbana e a fim de percorrer o espaço público, conferindo-lhe 

os aspectos subjetivos de apropriação a que foi submetido, o parque foi subdividido neste estudo em 

sete diferentes trechos, denominados ambiências (Figura 65). Os segmentos foram assim categorizados 
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porque, durante o percurso etnográfico, foram identificadas ambiências e características que 

diferenciaram algumas zonas das demais. Pode-se considerar que o parque é composto por vários 

cenários e, por conta dessa diversidade, buscou-se facilitar a exemplificação da análise apresentando 

as narrativas ao longo do percurso, iniciado pela primeira rua do conjunto R1 e finalizado na última rua, 

a R27.  

Figura 65. Ambiências do parque da Vila Itatiaia 
Fonte: Desenho da autora (2017).  

 

Narrativas: as ruas e o número 51 

Um fato curioso, descoberto quando visitava o bairro, é que suas ruas estão dispostas de 

forma que todas as vias correspondentes entre si, se somadas, dão sempre como resultado o 

número 51 (Figura 66). Para Samuel, morador da Vila Itatiaia há 39 anos, esse resultado só 

tem uma explicação: “É porque os engenheiros gostavam demais de ficar no bar. Então 

enumeraram as ruas com sua pinga preferida”, pois “assim ficava sempre fácil de lembrar”. A 

questão é que, mito ou verdade, ao percorrer o conjunto, constatou-se que todas as ruas 

possuíam exatamente a mesma soma e, após conhecer esse detalhe, passou a ser bem mais 

fácil minha locomoção pelo local. O fato não foi, no entanto, confirmado pelos autores do 

projeto.  



162 
 

 
Figura 66. Esquema gráfico de numeração das ruas da Vila Itatiaia  
Fonte: Desenho da autora (2017).  

Narrativas: o desaparecimento da pedra fundamental.  

O percurso se iniciou na esquina entre a rua R1e a Avenida Serra Dourada, onde deveria estar 

a pedra fundamental com a data de fundação do conjunto. Os moradores costumam apontar 

esse episódio como parte de uma história não narrada da Vila Itatiaia: “Alguém roubou a 

pedra”, “Nunca mais soubemos do paradeiro” ou “Foi a prefeitura que arrancou” são frases 

frequentemente ouvidas quando se toca no assunto. É como se parte da memória da Vila 

Itatiaia estivesse oculta ou incompleta e, ouso dizer, há certo mistério quando se referem aos 

mitos do paradeiro de sua pedra fundamental (Figura 67).  

 

 

 

 

Figura 67. Denúncia na página online Vila Itatiaia  
Fonte: https://www.facebook.com/VilaItatiaiaGoiania. 
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Figura 68. Esquema gráfico do percurso etnográfico realizado pela pesquisadora  
Fonte: Desenho da autora (2017).  

 

Ao iniciar o percurso (Figura 68) pela primeira ambiência notou-se uma praça com função de 

rotatória. O espaço continha equipamentos de ginástica, uma sanduicheria, poucos mobiliários urbanos 

e uma vegetação esparsa. Esse primeiro trecho (Figura 69) da área verde permaneceu vazio em todos 

os períodos de análise. O único movimento gerado consistia no trânsito dos moradores que se dirigiam 

à sanduicheria no período noturno. Além do cenário desertificado da “praça”, foi possível observar um 

pequeno espaço, singelo e diferenciado: uma horta urbana, que expressava a vontade dos moradores 

de construir e intervir nesse espaço. Garrafas descartáveis foram usadas como vasos e penduradas em 

tábuas de maneira improvisada nas árvores. As hortaliças cresciam em meio ao mato e resíduos da 

construção civil. Embora o intitulado Parque Municipal Itatiaia se iniciasse apenas do outro lado da rua, 

esse pode ser considerado o primeiro vestígio de sua apropriação urbana (Figura 70).  
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Figura 69. Primeira ambiência do parque 
Fonte: Desenho da autora (2017).  
  

 
Figura 70. Mobiliários urbanos (a) e horta improvisada (b) no primeiro trecho do parque  
Fonte: Fotos da autora (2017).  
 

Do outro lado da rua, percebeu-se um grande movimento gerado pelo Bar do Seu Raimundo, 

que estabelece ligação direta com o parque. O local, muito frequentado por universitários, costuma 

estender mesas e cadeiras no espaço público e o utiliza como extensão física de sua estrutura. Nessa 

área há presença de vegetação de grande porte, que produz uma sombra considerável, o que contribui 

para o conforto térmico e para a ambiência agradável externa ao bar.  

Foram observadas no início do parque algumas estruturas metálicas fixadas no chão, para evitar 

a entrada de veículos. Supõe-se, pela presença desses elementos, que os frequentadores do bar 

poderiam estar usando o espaço público como estacionamento (Figura 71). 
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Figura 71. Estruturas metálicas no início do parque (a) e o Bar do Seu Raimundo (b)  
Fonte: Fotos da autora (2017).  

 

Na segunda ambiência (Figura 72), dedicada à dinâmica/esportes, o espaço em geral era 

agradável, havia bastante sombra e gramado baixo. No entanto, durante o percurso, alguns moradores 

registraram suas reclamações sobre os jovens que aproveitavam as áreas com pouca movimentação de 

pedestres para consumir drogas. Esse fato fez com que, durante a trajetória, não houvesse vontade de 

lá permanecer. O sentimento de medo gerado pela falta de movimento, assim como pelas condições 

físicas do espaço, foram agravantes para o despertar de uma vigília constante, pois qualquer barulho 

suspeito era motivo para se acelerar o passo e seguir em frente.  

 
Figura 72. Segunda ambiência do parque 
Fonte: Desenho da autora (2017).    
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Um pouco mais à diante, um portal com arcos ogivais marcava a entrada do parque. O letreiro 

que dizia: Parque Municipal Itatiaia, estava em péssimas condições físicas e ameaçava a segurança dos 

transeuntes, parecia que sua estrutura, severamente comprometida, iria “despencar” a qualquer 

momento (figura 73).   

 
Figura 73. Arco de entrada para o parque e detalhe de sua estrutura   
Fonte: Fotos da autora (2017). 

  

Nesse trecho do percurso, foram percebidas duas quadras de esportes, cujos equipamentos 

permaneceram vazios durante quase todos os trajetos realizados no local pela pesquisadora, ainda que 

tivessem sido feitos nos fins de semana. O movimento só foi constatado em dias de semana, ao 

entardecer. A tela e o fechamento, indispensáveis para evitar o escape da bola das quadras, acabaram 

causando incertezas em relação ao seu uso e controle. Em um primeiro momento, houve confusão em 

sua leitura, visto que as quadras não pareciam fazer parte do parque. Fez-se necessário o conhecimento 

do projeto, ou a indicação de algum morador, para compreender que tais equipamentos eram integrantes 

daquele espaço público.  

Nas proximidades com as quadras notou-se uma pequena construção. As condições físicas 

precárias da estrutura, juntamente com o receio pela área deserta e potencialmente perigosa, limitaram 

os registros visuais dessa edificação. No entanto, fotografias tiradas a uma distância segura 

demonstraram que a edificação possuía uso residencial. Mais à frente alguns moradores elucidaram para 

a real utilização da mesma (Figura 74):  
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Figura 74. Quadra de esportes (a) e antigo vestiário (b)  

Fonte: Fotos da autora (2017).  
 

Narrativas: Betinho e o bairro 

Quando indagados sobre a real utilização do edifício próximo às quadras, os moradores 

tratavam o assunto com muita cautela. Senti que eles temiam dizer algo que pudesse 

comprometer a segurança de quem habitava o lugar – é importante pontuar que alguns dos 

entrevistados nutriam certa desconfiança e estranhamento com a pesquisa, por isso, o 

reconhecimento e a confiança foram construídos ao longo da minha permanência no local. 

Logo no meu primeiro contato, eles se anteciparam em dizer: “Ninguém estava atrapalhando 

morando lá”. O carinho com que trataram o inquilino me tocou e gravei com muita atenção as 

palavras do morador Ailton: “A ‘casinha azul’ é o antigo vestiário, tem um senhor que mora lá. 

O Betinho, ele é morador de rua, a família dele tem dinheiro, mas ele não consegue sair das 

drogas. Sua história é muito triste. Ele tem um problema que é o seguinte: ele não aceita ser 

cuidado, ele sempre volta para lá. Ele é inteligente, conversa muito, formado em Educação 

Física, é uma pessoa muito querida aqui no bairro, mas que ainda não conseguimos ajudar, 

infelizmente. A Igreja Católica já tentou, a Igreja Evangélica já tentou... nós aqui já tentamos...”, 

desabafou o morador Ailton78.  

 

 Ao deixar a casa de Betinho, um pouco mais adiante, a vegetação passou a ser mais densa. No 

entanto, o cenário de abandono permanecia, a altura da grama foi o que mais chamou atenção, restos 

de poda e grandes troncos disputavam o espaço da trilha dos pedestres – que por muitas vezes, tinham 

que desviar sua trajetória. Um parque infantil (Figura 75) em estado lamentável reforçava o cenário 

apocalíptico encontrado: correntes arrebentadas, madeira lascada e parafusos aparentes impediam que 

os pais autorizassem as crianças a brincarem e a ocuparem a área destinada à recreação (Figura 76). 

 
 

 

 
                                                           
78 Entrevista concedida à autora no dia 18 de abril de 2017. 

F. 
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Figura 75. Parque infantil   
Fonte: Foto da autora (2017). 

 

  

Figura 76. Troncos de árvores (a), correntes arrebentadas (b) e pregos (c) aparentes ilustram o cenário  
Fonte: Fotos da autora (2017). 
 

 

– Tenho medo dos meus filhos se machucarem nesse parquinho, olha as condições dessas 
correntes. E se uma tábua dessas solta e a criança caí, como é que fica? (Morador79 sobre a 
segurança dos parquinhos infantis) 

 

Na pavimentação, pôde-se perceber claramente a existência de três tipos de percursos: o 

calçamento desenhado pela gestão pública para a finalidade do fluxo e que provavelmente fazia parte 

de uma composição inicial do parque quando de sua implantação; o calçamento, que parece ter sido 

incorporado posteriormente, dados os frequentes trajetos que os pedestres realizavam (Figura 77); e os 

percursos improvisados e abertos na grama, denominados trilheiros, que, esses sim, imprimiam 

verdadeiramente a apropriação urbana, o ir e vir dos moradores em suas ações cotidianas, em meio a 

seus improvisos e pretensões diárias (Figura 78).   

 

                                                           
79 Morador da Vila Itatiaia em entrevista concedida à autora em 28 de abril de 2017. O entrevistado permitiu a divulgação de 
seu depoimento, no entanto, solicitou que sua identidade não fosse revelada.   

I 
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Figura 77. Calçamento que parece ter sido incorporado devido aos trajetos realizados pelos moradores.  
Fonte: Fotos da autora (2017). 
 

 
Figura 78. Percursos improvisados na grama se desprendem da pavimentação 
Fonte: Fotos da autora (2017).  
. 

 

Narrativas: bom dia dona! 

Na experiência de vivenciar o lugar, as interações com os habitantes eram enriquecedoras. 

Durante o percurso, a saudação de bom-dia e os sorrisos nos rostos eram uma constante. 

Alguns moradores perguntavam interessados: “É trabalho de faculdade?”, Outras rostos já 

conhecidos, vinham saudar amistosos: “Como está a pesquisa moça?”, “Não esquece de falar 

do lixo, tá?”, orientavam cuidadosos. Um dos moradores questionou se a pesquisa traria algum 

benefício para o bairro e contou com muita tristeza sobre a dificuldade que encontrava pela 

falta de lixeiras públicas no percurso que realizava todos os dias: “Ás vezes carrego um copo 

descartável até o outro lado do parque porque não quero jogar no chão”. No entanto, foi 
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possível registrar improvisos de alguns moradores que quiseram resolver, ou amenizar, esse 

problema improvisando lixeiras com sacolas plásticas nas árvores. Isso acabou gerando uma 

outra complicação, já que esse material, em período de chuva, se transforma em cativeiro para 

o aedes aegypt. Resolveu-se um problema, mas criou-se outro (Figura 79). 

 

 
Figura 79. Sacolas utilizadas como lixeiras improvisadas, dependuradas nas árvores do 
parque. Fonte: Foto da autora (2017).  

 

Além das saudações amistosas, foi possível observar pequenas interações cotidianas entre os 

próprios moradores. Um vizinho, por exemplo, bateu à porta do outro: “Passa essa calça pra mim, 

Osvaldo? ” Pedidos de uma xícara de feijão ou de arroz “emprestada” para fazer o almoço eram comuns 

e evidenciavam o caráter de vila e a atmosfera intimista e acolhedora que ronda a ambiência do conjunto 

habitacional.  

Apesar das condições insalubres observadas, a partir dessa segunda ambiência a atmosfera do 

parque começou a ser de fato notada. A confusão urbana ficou para trás, e o barulho dos automóveis, 

tal como o som alto do Bar do Seu Raimundo, não ficava mais em primeiro plano. O som dos passarinhos 

e o barulho do vento nas árvores eram os verdadeiros protagonistas desse refúgio urbano. Essa 

peculiaridade diferenciada do bairro, dada a extensão da área verde percorrida, também foi reconhecida 

pelos moradores que se aproximaram para conversar. Para eles, esses aspectos contribuíam para que 

o bairro se sobressaísse entre os demais. Alguns o consideram uma exceção em termos de qualidade 

urbana e relacionam esse fato ao seu distanciamento do centro urbano. Sobre a qualidade urbana do 

parque da Vila Itatiaia, disse o morador Flávio80: 

                                                           
80 Entrevista concedida à autora no dia 11 de março de 2017. 
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– Eu já morei em alguns cantos do Brasil, mas o que eu vejo é que, como aqui está isolado do 
resto de Goiânia, eu sempre brinco assim, eu não moro em Goiânia, eu moro em Itatiaia, eu 
sou um cidadão “itatiaiense”, porque pra se chegar no centro da cidade é muito longe.  

–  Você acha que essa distância tem alguma relação com a qualidade desse espaço?   

– Acho que sim. A percepção do poder público daqui é muito restrita em algumas partes 
mesmo, as pessoas aqui não se sentem tão incluídas, isso aqui é um “miolo”, teoricamente é 
a parte mais central do bairro e é uma região muito grande, que tem mais ou menos essa 
concepção de tentar fazer alguma coisa, tipo isso que a galera faz aqui com o plantio. Então, 
para mim, isso é muito do reflexo do poder público não vir dar assistência também [...] e as 
pessoas pensam: “Oh, se a gente não fizer alguma coisa, vai ‘danar’, não adianta a gente 
detonar tudo”. É claro que têm pessoas que vão pensar o contrário, que uma área pública é 
para jogar lixo mesmo, igual a gente tá vendo ali na frente, né? [...]. Mas o que eu vejo é que 
pelo menos tem uma proporção das pessoas que pensam diferente, então, isso aí já é uma 
grande diferença em comparação com os outros lugares da cidade, né? [...]. Então, assim, tem 
isso que eu acho muito “doido” aqui no Itatiaia, que eu vi em poucos lugares que eu já morei 
já, que as pessoas realmente têm essa preocupação mesmo, de fazer alguma coisa assim: 
“Vamos cuidar” [...] pelo menos uma parte da população, né? 

Não deixa de ser peculiar a maneira como os moradores da Vila Itatiaia se sentem em relação 

ao contato da habitação com a natureza. Esse diferente ambiente urbano, gerado pela conexão das 

casas com as áreas externas, parece um luxo para eles, quase um presente oferecido pela gestão 

pública. A Vila Itatiaia passou a ser uma exceção, quando, na verdade, deveria ser uma regra. Observa-

se, nesse sentido, que a cidade é reconhecida pelos habitantes como algo distinto ou contrário à 

natureza. Essa concepção fica ainda mais clara quando se pergunta a opinião de alguns moradores 

sobre as áreas verdes do bairro e sua manutenção: 

 

– O povo diz: “Eu amo a Vila Itatiaia, não troco por outro lugar”. Aqui é um dos poucos lugares 
de Goiânia que tem esse tanto de verde, mas tudo que a gente consegue é no “quebra-pau”. 
O povo acha que o que a gente ganha é favor do governo, dos vereadores. Mas, no fim, é a 
gente que cuida e a maioria não quer saber de trabalhar para melhorar, querem apenas ser 
beneficiados. A comunidade aqui é muito unida, mas falta eles acordarem. O povo é 
desinteressado, quer melhorar o bairro, mas não ajuda. (Ailton)81 

Ao atravessar a primeira rua que intercepta o parque, deu-se início à terceira ambiência, jardins 

privados, e alguns aspectos mudaram (Figura 80). A proximidade com o comércio de bairro criou um 

ponto de concentração de pessoas e outros comportamentos sociais puderam ser observados (Figura 

81).  

“Pode chegar mais perto, moça”, disse um dos integrantes do grupo que proseava próximo ao 

mercado, um ponto de encontro para atividades informais criado pela confluência da rua em alça com o 

parque. Esse terceiro trecho marcou também o início dos palcos sociais relacionados à personalização 

e à criação dos jardins privados. Foram observadas inúmeras casas cujos portões abriam para o parque, 

com o acesso de veículos sendo feito em conflito com o trânsito de pedestres. Esses espaços avançam 

                                                           
81 Entrevista concedida à autora 18 de abril de 2017. 
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cerca de cinco metros para dentro do parque e seus limites sempre são marcados com algum tipo de 

vegetação exótica diferenciada. 

 
Figura 80. Terceira ambiência do parque 
Fonte: Desenho da autora (2017).  
 

 

Figura 81. Esquina formada pela confluência da rua em alça com o parque, onde foi criado um ponto de encontro  
Fonte: Foto da autora (2017). 
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  Em alguns exemplos de apropriação, além do cultivo de hortaliças e incorporação de mobiliário, 

os moradores criam também pequenos animais, como galinhas e outras aves. O quintal da casa foi 

literalmente estendido ao espaço público do parque (Figura 82) e seus acessos se fizeram através do 

mesmo. Como consequência, os limites simbólicos causaram certo desconforto para que se 

permanecesse no local. A sensação foi a mesma observada anteriormente, no exemplo das cabeças de 

quadra. Nesses espaços não houve personalização em função do bem-estar comum. Ao contrário, ao 

que pareceu, o morador optou por privatizar uma parcela do parque por acreditar ter conquistado o direito 

de posse, já que realiza sua manutenção e controle (Figura 83). 

 
Figura 82. À esquerda, flagrante de apropriação do espaço público para quintal de uma residência  
Fonte: Foto da autora (2017).  

 

 
Figura 83. Criação de pequenos animais (a) e entrada para veículos através da área verde (b) 
Fonte: Fotos da autora (2017). 
 

 Há, por isso, uma descaracterização do parque como espaço de convívio comunitário. Esses 

quintais particulares que se estendem pelo espaço público têm relação direta com a forma desenhada 

outrora no projeto do conjunto habitacional. Quando as casas se conectaram ao parque da maneira como 

foi proposta, criou-se uma falsa sensação de propriedade – semelhante às obrigações de manutenção 

que o morador tem sobre o passeio público, ou seja, se ele passa a cuidar dele e a mantê-lo tal como 
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faz com a calçada, consequentemente, considera que o espaço lhe pertence. A ausência de um desenho 

urbano que traga unidade formal para o parque e que reforce o espaço como pertencente à comunidade 

transformou-o em uma “terra de ninguém” e as apropriações são apenas um resultado natural desse 

abandono.  

Já a quarta ambiência, relativa à mata fechada (Figura 84), é composta por elementos que 

trouxeram um aspecto distinto do que foi até então observado. Em um primeiro olhar, notou-se um fundo 

de vale: uma área de preservação permanente (APP) que contava com ocupações irregulares. A 

ambiência trouxe certo aspecto rural, algo semelhante a uma fazenda abandonada. Animais e 

plantações, isolados por cercas de arame, deixavam claro que o visitante não era bem-vindo. 

 

 
Figura 84. Quarta ambiência do parque  
Fonte: Desenho da autora. 

 

Houve, nessa parte do percurso, uma divergência entre o projeto e o que foi encontrado na 

análise de campo. No desenho existia um plano de loteamento para a quadra que continha o curso 

d’água, mas esse loteamento não ocorreu de fato. Atualmente, a quadra encontra-se como área de 

preservação, porém, conta com ocupações irregulares. O arquiteto autor do projeto, Luiz Fernando 

Cruvinel Teixeira, registra que houve incongruências entre o levantamento topográfico e as condições 

naturais encontradas:  

– Uma coisa que marcou muito é que o levantamento topográfico não foi perfeito. Quando os 
engenheiros chegaram no fundo de vale, tiveram muita dificuldade de implantar as casas, 
porque o levantamento não foi bem feito. Então, quando a gente lançou a implantação, houve 
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uma mudança no projeto original, porque percebemos só depois que havia um afluente do rio 
[...]. Embora, outra coisa, é que ainda não tinha bem essa questão da APP, mas ainda assim 
a área verde foi preservada... de certa forma.82 

O cenário encontrado era de incompatibilidade, de um lado havia uma densa área verde, uma 

APP apadrinhada carinhosamente de “bosque” pelos moradores, e do outro, a Igreja Católica havia 

tomado parte da área para si, resultando em uma extensa área concretada para estacionamento que 

servia ao edifício (Figura 85).  

 
Figura 85. Zona de combate: à esquerda na foto, o estacionamento da igreja, e à direita, o bosque  
Fonte: Foto da autora (2017).  

 

No meio dessas duas realidades, havia apenas uma passagem, comprimida e desagradável, 

para onde os pedestres eram direcionados, caso desejassem continuar o percurso. Nesse corredor foram 

instaladas barras metálicas, que indicavam uma possível inadequação de uso anterior, tal como o trânsito 

de motocicletas e/ou de outros veículos (Figura 86), o que foi confirmado por uma moradora:  

 

– Porque existem aquelas barras de ferro na passarela do parque? 

– Colocaram as barras para evitar que os motoqueiros passassem por ali, porque é uma 
baixada e eles pegavam muita velocidade. Mas, logo depois que fizeram isso, duas crianças 
se acidentaram de bicicleta, uma delas acabou morrendo porque transpassou a barra de ferro. 
(Célia)83 

 

A proximidade da mata fechada, as barras metálicas e a passagem espremida entre a mata e a 

área da igreja causaram uma sensação de insegurança na travessia. Nesse ponto do parque, os 

pedestres não caminhavam para o lazer. A ambiência era desagradável, ora árida, por conta do 

estacionamento (Figura 87), ora inóspita, por causa da mata. Essas duas situações não incentivaram a 

permanência no local.  

                                                           
82 Entrevista concedida à autora 18 de abril de 2017. 
83 Entrevista concedida à autora idem 
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Figura 86.  Bloqueios e desconfortos na travessia para avançar pelo parque 
Fonte:  Fotos da autora (2017).  

 

 
Figura 87.  Nossa Senhora da Assunção abençoa o estacionamento que invade o parque. 
Fonte: Foto da autora (2017).  

Havia também um estreito fluxo de água (Figura 88) que corria da mata por entremeios até a 

construção da igreja. O curso d’água foi, na verdade, desviado por conta da edificação, conforme um 

morador denunciou: “A igreja agiu em função do interesse deles”. E outros completaram: “Para o padre, 

é bom que os posseiros sejam retirados daí”, “Ele quer expulsar a população para ampliar a igreja”.84 

                                                           
84 Moradores da Vila Itatiaia em entrevista concedida à autora em 18 de abril de 2017. Os entrevistados permitiram a 
divulgação de seus depoimentos, no entanto, solicitaram que suas identidades fossem omitidas.   
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Narrativas: a igreja e o parque 

“Subindo” a rua, havia um grupo de moradores sentados em frente ao “bosque”. Aproximei-

me deles e perguntei suas impressões sobre a situação a apropriação de parte da área de 

preservação e o desvio do curso d’água pela igreja. Curiosos, e se mostraram à vontade e 

felizes em contribuir para a pesquisa. Contaram sobre a existência de alguns lagos e uma 

nascente dentro da área de preservação cercada e sobre a proposta do projeto do boque que 

nunca saiu do papel: “A verba já saiu três vezes, mas o dinheiro fica na mão dos vereadores”; 

“Já tem uns 15 anos que estamos esperando esse bosque sair”. E completaram: “Doaram 100 

mil pra Igreja Católica, não se sabe o que foi feito desse dinheiro”. Para Meire, “ninguém mais 

tem esperança, o padre invadiu e tem até católicos que não concordam com isso. Mas a 

maioria dos fiéis, pelo menos 70%, não são daqui, então, eles não conhecem nossa realidade”. 

Ao que parece, a igreja está irregular. O morador Ailton afirmou que “existe um processo na 

justiça para derrubar a igreja, mas os fiéis fizeram abaixo-assinado, não foram só os fiéis daqui 

que assinaram, mas os de fora também, porque o padre é famoso, daí vem pessoal de Guapó, 

Inhumas e até de Brasília”. No entanto, essa situação parece trazer ônus apenas para a 

população moradora: “Ele invadiu a nossa nascente”, denunciou Ailton, “esse rego d’água teve 

que ser deslocado, ele esmagou o curso d’água”. “E tem outro problema”, lembra Célia, “nos 

dias de festa, alguns moradores querem lucrar vigiando os carros dos fiéis. Os vizinhos estão 

cortando nossas árvores para fazer mais estacionamento, para lucrar mais”. “Nós aqui 

tentando preservar nosso espaço e eles lá abrindo e tirando mata para colocar carro para 

ganhar dinheiro”, completa Célia.   

 
Figura 88. Curso d’água que resiste após a implantação da igreja. Fonte: Foto da autora (2017).  
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Para os moradores, a presença incongruente da igreja nessa área aumentou muito o fluxo das 

ruas R39, R40, R37 e R13, instaurando um verdadeiro caos durante episódios de alto fluxo de veículos 

e pedestres, como em dias de festas religiosas. Todas essas questões, como a impermeabilização do 

fundo de vale, o trânsito inadequado gerado pelos eventos, o mau uso do solo e o desmatamento geram 

sérios conflitos sociais e sua espacialização pode ser claramente observada pela interrupção abrupta da 

área verde causada pelo edifício religioso. Apenas após esse trecho voltou-se a observar, de fato, a 

ambiência de parque propriamente dita.  

Como consequência, havia no local apenas o fluxo de pedestres, que se deslocavam 

rapidamente para um ou outro compromisso. A presença da sacola de plástico na mão de alguns deles 

era um acessório marcante, pois, assim como o carrinho de feira, indicava que os moradores estavam, 

naquele momento, de passagem em seus afazeres diários. Em uma conversa com alguns pioneiros do 

bairro, percebeu-se que a apropriação das terras do bosque era ainda mais delicada do que se 

imaginava, indo muito além de uma disputa religiosa.  

Constatou-se que no bosque da APP existe uma série de ocupações, e que cada posseiro tem 

uma atitude específica em relação à área verde. Há os moradores que cuidam: “O Antônio do brejo mora 

aqui antes do setor existir, ele é um ‘cuidador’ do bosque”, afirma um morador, enquanto outros 

completam: “Ele não contaminou nem abriu as nascentes”; “O trabalho dele é de preservação e é muito 

bonito”. No entanto, existem aqueles que jogam entulho e lixo e os que não aceitam a presença de 

visitantes nessas terras, e que por isso acabam tomando o bosque como sua propriedade privada.  

Narrativas: o bosque tomado 

Os moradores não esconderam seu descontentamento quando questionados sobre as 

ocupações irregulares. A verdade é que a ciência desses fatos deu uma conotação diferente 

ao bosque, ao que se pensava incialmente. A igreja estava tomando o bosque da população, 

e o bosque é um campo de guerra, onde os moradores travam disputas entre si: “Os vizinhos 

estão jogando entulho e matando nossas nascentes, chamamos o pessoal da AMMA, mas, 

infelizmente, parece que, para eles, esse assunto não interessa”, alegou, inconformada, a 

moradora Celia. A questão tornou-se perigosa quando percebemos que o cenário de conflito 

gerou ações violentas: “Ali do outro lado do bosque, o pessoal dá até tiro lá. Um morador abriu 

um lago, ele cercou de alambrado...”, denunciou Meire. “É o NOSSO lago”, interrompeu Ailton. 

“Aí o pessoal que descobre vai pescar escondido e ele atira, a gente só escuta os tiros daqui. 

A janela do Sr. Damião é cheia de buraco por conta disso”, finalizou a moradora.  

Nessa porção do parque, as apropriações tomaram dimensões maiores das que haviam sido, 

até então, observadas. Essa ocupação de áreas públicas ameaça não só o meio ambiente, mas também 

a integridade física dos habitantes e visitantes no local. Após a perigosa travessia por meio da passagem 

estreita que separa a mata e a área da igreja, chegou-se à quinta ambiência (Figura 89), a do pasto e da 
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praça abandonada. O cenário de abandono mostrou-se semelhante ou talvez maior do que o encontrado 

na segunda ambiência.  

 
Figura 89. Quinta ambiência do parque 
Fonte: Desenho da autora (2017).  

 

Nesse trecho também foi observada a apropriação religiosa. Dessa vez, pela igreja evangélica, 

que também se apossou de uma área do parque para concretar e fazer estacionamento para seus fiéis 

(Figura 90). O descontentamento pelo ocorrido era visível. Durante a interação com os habitantes, ao 

perguntar sobre a qualidade do espaço em que estávamos, eles se apressavam em fazer denúncias: “O 

pastor é um invasor do parque” e “As igrejas estão tomando nossa área verde” foram algumas das 

manifestações que puderam ser registradas.   

 

 
Figura 90. Estacionamento da igreja evangélica, construído na área verde do parque 
Fonte:  Foto da autora (2017).  
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Narrativas: a Igreja que virou bar 

Durante uma tarde anotei a localização de um outro edifício de culto, dessa vez era uma Igreja 

Pentecostal, que se localizava um pouco mais à frente da Igreja Evangélica. Após alguns 

meses, voltei ao mesmo local e procurei em vão pela igreja, percebi que no edifício instaurou-

se um bar com temática feminista e LGBT.  O novo empreendimento chamado Identidade bar 

faz hoje plano de fundo para o parque. Trazendo um público e uma dinâmica completamente 

diferente para a região. Não pude deixar de constatar que, no geral, as modificações na Vila 

Itatiaia acontecem em uma velocidade considerável. O questionamento que fica é se essa 

variabilidade do uso pode gerar ônus nesses espaços que foram desmatados para o alto fluxo 

de veículos, vez que a nova função pode não ter a mesma demanda e, esses espaços, se 

tornarem ociosos. Como algumas das apropriações no parque, as religiosas também 

acontecem de maneira efêmera, no entanto, elas não evitam deixar seus rastros por onde 

passam. Como gafanhotos, consomem a área verde do conjunto, abandonando muitas vezes, 

nada menos do que o espaço vazio para a população (Figura 91).  

 

 

Ao continuar o percurso, observou-se que em certas regiões o mato crescia livre, encobrindo 

aparelhos de ginástica e brinquedos infantis. A ausência de manutenção era visível. Os brinquedos 

encontravam-se em situação lastimável, e o metal enferrujado e as correntes arrebentadas 

apresentavam uma ameaça à vitalidade do bairro e à própria segurança das crianças. Próximo aos 

equipamentos, inexistia mobiliário, tampouco sombreamento ou árvores de grande porte (Figura 92).  

 

Figura 91. Casa que abrigou uma igreja (a) e posteriormente um bar (b) 
Fonte:  Fotos da autora (2017). 
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Figura 92. Ângulos distintos de equipamentos para crianças em condições físicas severamente comprometidas  
Fonte: Fotos da autora (2017).  
 

 Uma quadra de esportes, um posto da Guarda Civil Metropolitana, instalados no centro do 

parque, compunham também a paisagem encontrada. Em contraste com o muro cinza e sem vida do 

Colégio Militar ao lado, o mural colorido de grafite da quadra transmitia uma sensação menos agressiva 

e, por assim dizer, mais viva do cenário (Figura 93). Esse foi o primeiro registro de expressão artística 

observada no bairro até então.  

 
Figura 93. Quadra de esportes, com grafite enfeitando o muro 
Fonte: Foto da autora (2017).  

Y.  
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.      Narrativas: a polícia e o controle 

 Os moradores demonstraram um senso comum no que diz respeito à segurança e à Guarda 

Civil Metropolitana. Para Ailton, a maior causa da violência é o próprio campus da UFG: “O 

celeiro de entregar drogas é bem do lado das nossas casas, por isso a violência aumenta”. Já 

para Meire, a questão da criminalidade “são coisas isoladas, uma coisa aqui outra lá”. O mais 

importante desse registro foi o descontentamento que todos explanaram sobre o posto da 

guarda e o policiamento. Célia desabafou: “A guarda é só faz de conta. Roubaram minha 

sobrinha na frente deles e não fizeram nada [...]. Eles falam que não tem arma, que não tem 

viatura, que eles estão lá só pra vigiar o patrimônio da prefeitura”. Ailton elucida para o fato: 

“Antes a praça era um “fumódromo” de droga, então a gente militarizou o colégio e trouxemos 

o quartel pra dentro da praça em junção do colégio militar, mas não adiantou nada”. (Figura 

94). 

. 

  Considerando-se os relatos dos moradores, a Guarda Civil Metropolitana parece não cumprir 

sua função como seria o ideal, e o prédio que a abriga aparenta ser apenas um equipamento implantado 

no centro do parque para gerar medo e transmitir a sensação de controle. Por conta dessas denúncias, 

optou-se por observar o posto, mas, em todos os períodos de análise, não foi constatada uma grande 

movimentação nele.  

  Outro panorama no mesmo trecho era formado na rua R-12 aos sábados: a feira de verduras, 

responsável por uma grande movimentação positiva dos moradores no período matutino (Figura 95). O 

potencial ir e vir e o burburinho, que ofereciam vida e movimento ao trecho selecionado, contrastaram 

com o cenário de abandono outrora observado. No entanto, a falta de infraestrutura adequada, tal como 

Figura 94. À esquerda, prédio da Guarda Metropolitana e, à direita, o muro do Colégio 
Militar. Fonte: Foto da autora (2017).  
 

Y.  
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a ausência de arborização, sombreamento e mobiliário, não promoveu um ambiente de qualidade para 

a permanência desses usuários no local. 

 
Figura 95.  Instantâneos da movimentação gerada pela feira de verduras 
Fonte: Fotos da autora (2017).  
 

 Em um dos percursos mais utilizados para a feira, foi possível observar a intervenção de um 

morador, que plantou palmeiras guariroba ao longo do caminho. Infelizmente, ele não logrou êxito, pois 

as mudas não resistiram à seca, já que foram plantadas fora da época de chuvas. Como se possível, 

essa ambiência tornou-se ainda mais árida um pouco mais à frente, quando teve início a sexta ambiência 

(Figura 96), que já começou marcada pela presença de um extenso muro cinza. 

 
Figura 96. Sexta ambiência do parque 
Fonte: Desenho da autora (2017). 

 

Uma sensação monótona e desconfortável, causada tanto pelo aspecto visual quanto pela 

ausência de sombreamento, passou a ser registrada. A permeabilidade era pouca ou inexistente nessa 

área, formada por um grande pasto cercado pelo muro do Colégio Militar e marcado por trilheiros 
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esporádicos (Figura 97). Foi possível notar, em contraste ao muro, que algumas residências abriram as 

portas e janelas para o espaço público, o que acabou, de certa forma, contribuindo para uma maior 

variedade e dinâmica da paisagem local (Figura 98).  

 

 
Figura 97. À direita, o muro do Colégio Militar que cerca o pasto ao centro 
Fonte: Foto da autora (2017). 
 

 

Figura 98. Janelas abertas para a área pública conferiam variedade dinâmica à paisagem 
Fonte:  Fotos da autora (2017).  

 

Em contraposição ao cenário observado, próximo às residências era possível notar a presença 

novamente dos jardins personalizados: cactos, palmeiras e outras vegetações exóticas faziam parte 

desse cenário marcado pela resistência dos moradores contra o entulho e o descaso da gestão pública 

(Figura 99). É nesse trecho que se insere a horta e o bosque dos ipês cultivado por Geraldo, com ajuda 

dos vizinhos. Diferentemente dos outros locais, onde o cultivo é restrito à porta de casa, esse grupo de 

moradores adentra mais a fundo o espaço público do parque e busca trazer-lhe certa unidade, 

beneficiando a todos com seu plantio. A esse respeito, Geraldo depõe: 

 

– [...] não quero esquecer essa origem de ver a natureza podendo ajudar o homem, uma coisa 
que é muito difícil de se ver hoje dentro do meio urbano, onde a gente vê muito mais as 
pessoas tentando destruir o meio em nome do progresso e na maioria das vezes, abrindo a 
sua própria sepultura. Então, quando eu vou cuidar, arrancar uma erva daninha, tipo esses 
ipês que a gente plantou aqui em frente da nossa casa, ao lado da nossa casa, uma área 
verde... apropriando de um bem público, mas em prol do público, primeiro, me faz voltar à 
minha origem na roça e me motiva a continuar tentando dar uma mínima contribuição para 



185 
 

que o meio não seja tão destruído como está, ou seja, tentando repor um pouco daquilo que 
nós tiramos ontem, né?, tentando hoje refazer aquilo que desfazemos ontem. Então, essa é a 
motivação. É um prazer poder estar mexendo com a terra, já que eu não tenho uma 
propriedade, eu não tenho terras como propriedades, eu tenho a terra debaixo da unha85.  

 

 

Figura 99. Jardins cultivados pelos moradores 
Fonte: Fotos da autora (2017). 

 

Nesse trecho do percurso, começou-se a constatar uma qualidade mais positiva atribuída ao 

lugar, devido ao cuidado e à sua manutenção por parte dos moradores em suas apropriações. Apesar 

da aridez de certas áreas, a grama podada e a presença de algumas árvores de grande porte trouxeram 

a sensação de bem-estar e houve, pela primeira vez, vontade de permanecer e utilizar o parque. Essa 

qualidade parece estar vinculada à ação direta dos moradores na reconstrução dessas áreas. O entulho 

ainda existe nessa porção do terreno, mas sua presença é consideravelmente menor do que nas outras 

áreas. Sobre a apropriação positiva do local disse Flávio: 

                                                           
85 Entrevista concedida à autora no dia 11 de março de 2017. 
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– A noção das pessoas que isso aqui é parte da extensão da casa delas, se vê isso pelo tipo 
de planta que tem, o tipo de cuidado que tem, não é da prefeitura, é das pessoas mesmo. 

 – Isso acontece em outras partes do bairro?   

– A questão é que a noção do que é público ser particular é diferente, as pessoas deterioram 
muito mais lá, jogam muito mais entulho no que é público, não têm noção dessa extensão. [...]. 
É muito de caso a caso, mas aqui você vê uma preocupação maior, uma proporção maior de 
pessoas, no mínimo, reagem a isso. Assim, esse descaso pode acontecer em todo lugar, com 
certeza acontece no bairro todo, mas aqui as pessoas têm essa força contraria de resistir a 
esse tipo de degradação, aqui eu percebo mais isso, e eu me sinto mais confortável [...]86.  

 

 Um pouco mais à frente notou-se uma área que destoava de tudo que foi percorrido até então. 

A sétima e última ambiência (Figura 100) mais parecia uma praça. A vegetação, a dinâmica e os 

mobiliários eram completamente diferentes do restante do parque. Nesse local haviam pessoas sentadas 

conversando, um grupo de jovens dançando e diversas atividades esportivas sendo realizadas. 

 

 

Figura 100. Sétima ambiência do parque 
Fonte: Desenho da autora (2017).  

 

A “praça”, como os moradores a chamam, possui duas quadras esportivas, pista de skate e uma 

grande variedade de mobiliários urbanos e luminárias em boas condições (Figura 101). Diferentemente 

das quadras localizadas na segunda ambiência, as quadras estão implantadas de maneira que 

visivelmente parecem pertencer ao espaço público, e o tipo de vedação utilizada não ultrapassa um 

                                                           
86 Entrevista concedida à autora no no dia 11 de março de 2017. 
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metro e meio de altura, não restringindo seu uso como no primeiro exemplo. Aqui, o cercado baixo evita 

o escape da bola, sem, no entanto, afastar as pessoas. O parque infantil também está em boas condições 

para uso. Esse foi o único dos três identificados ao longo do parque no qual haviam crianças usufruindo 

dos equipamentos.  

    

 

Narrativas: a praça e as crianças   

Era um sábado de manhã e a “praça” estava mais vazia do que de costume. Percebi duas 

mulheres sentadas observando um garoto, que parecia ser o filho de uma delas, brincar. 

Questionei sobre a qualidade dos brinquedos e se eram bons para as crianças O fato é que 

eu estava surpresa com a diferença entre a qualidade desse parquinho com os outros que 

pude presenciar nas demais ambiências do parque. A resposta que recebi foi surpreendente: 

“Não é muito seguro, não, uma criança já morreu aqui”. Depois dessa afirmação, perguntei 

como o acidente havia acontecido. Elas calmamente me explicaram que o parquinho teve que 

mudar de lugar por conta de uma árvore, pois um de seus galhos caiu e acertou a cabeça da 

criança, que faleceu. Por conta dessa tragédia, o parquinho foi deslocado para dois metros à 

frente (Figura 102), e por isso as moradoras alegam que esperam o sol “abaixar” para a criança 

brincar, uma vez que não há sombreamento suficiente. Essa é apenas uma das diversas 

Figura 101. Mobiliários e dinâmicas da sétima ambiência  
Fonte: Fotos da autora (2017). 
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histórias que os moradores reproduzem para justificar algumas questões da construção do 

lugar. Não há como provar se são, de fato, verídicas, mas elas, de certa forma, ajudam a 

justificar fatos que pareciam aleatórios ou sem nenhuma explicação aparente.  

 

Alguns moradores que interagiram e deram seu depoimento no momento da pesquisa 

demonstraram um contentamento maior com essa área do parque. Grande parte dos entrevistados pouco 

frequentava os outros trechos, justamente por essa ausência de qualidade espacial diagnosticada.  

Figura 102. Crianças brincando no parque (a,b) e os equipamentos infantis deslocados da árvore (c)  
Fonte: Fotos da autora (2017).  
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– O que você vê de positivo nesse espaço?  

– Como positivo? Eu acho que a diversidade, o espaço, o local... assim, por ser um local 
aberto, arejado, um local para você poder colocar uma toalha no chão, sentar, conversar, ter 
uma sombra, e no mesmo lugar ter sol. [...]. Então, aqui é um lugar que, se fosse olhar com 
um pouco mais de atenção, seria um local ideal. Não diria para fazer uma grande reforma, eu 
sei que demanda muita grana, mas detalhes, alguns ajustes, um aqui, outro ali, que faria disso 
daqui um lugar que não só algumas pessoas viriam, mas como a comunidade ia se sentir mais 
segura para vir. (Everton)87 

O ir e vir das pessoas também era uma constante. O aspecto de praça era visível, e alguns 

moradores, quando questionados sobre o parque da Vila Itatiaia, acabavam respondendo: “Que parque? 

Ah, a praça? ” “Não sei desse parque, mas sei que tem a praça da pista de skate” (Figura 103). 

 

 
Figura 103. Crianças se divertem na pista de skate  
Fonte: Foto da autora (2017)  
 

Essa característica parece estar relacionada com a permeabilidade desse trecho. Essa porção 

do parque é interceptada por ruas em todas suas laterais e não está isolada e cercada por muros como 

nos outros casos. Nesse local há abertura e contato direto com as ruas e há maior sensação de 

segurança gerada pelo fluxo de transeuntes e pelo contato direto do espaço público com o movimento 

das vias. Quando questionados sobre a definição de parque ou de praça os moradores se dividiram em 

                                                           
87 Entrevista concedida à autora no dia 10 de março de 2017.  
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dois grupos:  há quem acredita que a área se conforma como praça e, aqueles que consideram ser um 

parque:  

 – Para mim, é um parque, porque uma praça não estaria voltada para uma área de tanto 
entretenimento para a comunidade [...] aqui você tem um parquinho, criança. Aqui você tem 
um campo de futebol que pode jogar tanto criança até um adulto, uma pista de skate. Então, 
tem uma diversidade muito grande para você chamar de uma praça. Praça, no meu ponto de 
vista, é aquele local que você vai sentar, vai ficar olhando [...]. Aqui, para mim, é um parque. 
(Everton) 

– Aqui, como é um parque municipal, chamado Parque Municipal Itatiaia, era para ser um 
parque, eu me identificaria muito mais ele sendo um parque. Essa região aqui onde eu moro, 
próxima aqui, quer dizer, pegando da área da Igreja Católica, ali daquela mata que tem na 
divisão do Itatiaia I até o final do Itatiaia II, onde termina essa área verde, que era para ser um 
parque, desse trecho para cá ele não é um bosque, ele é uma área desmatada, gramada. Já 
dessa área onde tem um pequeno córrego, até lá no final, onde começa a área verde, está 
parecendo um parque, porque está arborizada. Já esse trecho aqui, da forma que está, ele 
não é um parque, ele é apenas uma área maltratada, é uma área muito destruída. Então, o 
que eu estou tentando fazer é algo que a prefeitura não está fazendo, que o poder público não 
está fazendo [...]. Essa identidade eu estou encontrando quando eu vejo essas plantas que eu 
estou repondo para terra fazer crescer, a hora que eu vejo essas plantas crescendo, eu me 
encontro, mas da forma que ele estava, eu não me identifico, não.  (Flávio) 

– Parque, que parque? Na verdade, seria um passeio, pra fazer caminhada, não um parque. 
(Célia)  

– É uma área verde que quiseram colocar o nome de parque, mas que o parque deveria ser 
o todo, né?, junto com o bosque. Esse parque que eles chamam de parque era o que estava 
previsto em lei: o Parque Municipal Itatiaia. (Ailton)  

– Eu considero como praça, inclusive, quando eles falaram: “Fizeram o Parque do Itatiaia”, eu 
fiquei me perguntando aonde tá esse parque, que ninguém viu. Que eu sei, essa área é um 
espaço de caminhada, uma área verde. Quando o Djalma inaugurou isso daqui na década de 
1990, todo mundo criticou. (Meire) 

– Por que não é um parque?  

– Porque não tem um lago, pra mim, parque é como o Parque Areião, ou o Lago das Rosas 
[...]. Pra mim, quando você fala parque, é como se tivesse um lago, né?, ou alguma coisa 
assim... (Meire)88  

 
Uma das questões que compactuam para a falta de representatividade do parque e, por assim 

dizer, de sua imageabilidade é a ausência de elementos marcantes, geradores de “imagens profundas, 

como um curso d’água significativo, topografia acidentada e vegetação exuberante” (MELLO, 2006, p. 

144). Como disse a moradora Meire, grandes superfícies de água, como um rio, canal ou mesmo um 

espelho d’água, reforçariam a identidade e o reconhecimento do espaço público como parque.  Para 

Barthes (apud MELLO, 2006), existe uma clara relação entre a água e as estradas. No caso, cidades 

                                                           
88 Ailton, Célia, Everton, Flávio e Meire concederam entrevistas à autora no dia 18 de março de 2017. 
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que possuem privação dessas superfícies apresentam maior resistência à significação, tal como a 

dificuldade de adaptação de seus habitantes.  

Outro aspecto que contribui para essa situação é a própria vegetação do parque (Figura 104), 

que, além de possuir inadequações e causar desconfortos urbanos, não segue um propósito e aparenta 

ter sido colocada de maneira improvisada pela gestão e pelos próprios moradores (Figura 105). Em 

certos locais, ela está mais densa, com espécimes de grande porte, enquanto em outros, conta apenas 

com forração. Em algumas partes há vegetação exótica, como coqueiros e cactos, destacando 

completamente essas individualidades do conjunto do parque como um todo.  

 
Figura 104. Vegetação do Parque Municipal Itatiaia 
Fonte: Desenho da autora (2017).   
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Figura 105. Exemplos de improvisos e inadequações no plantio realizado pelos moradores 
Fonte: Fotos da autora (2017). 
  

Não há, portanto, unidade no que diz respeito à paisagem. Ela é formada por massas vegetativas 

e intervalos áridos, que não contribuem para a formação de uma imagem única. No entanto, não se pode 

ignorar que o cenário, construído por meio dessa diversidade, acaba evidenciando a soma de distintas 

realidades culturais de quem habita hoje a região, e que, por isso, passaram a ter impacto direto sobre o 

meio urbano (Figura 106). Durante a realização da pesquisa, notou-se um certo orgulho dos moradores 

quando afirmaram ser os responsáveis por algum plantio, pois se sentiram vitoriosos por ter contribuído 

para a melhoria do bairro, tornando-o, de certa maneira, um local mais agradável para nele se viver.  

Os moradores, em suas atividades de cultivo, eram sempre interrompidos por outros que 

agradeciam ou elogiavam o ato, como neste diálogo entre Flávio e um transeunte: 

 

–  Tudo bom? 

– Opa! Tudo certo! 

– Quando vai florir? 

–  Final do ano! 

– Ficou bacana hein, parabéns! 

– Tá certo! Tem que ajudar a regar aqui. 

– Não, mas agora tá chovendo, né? 

– Oh, que não choveu, não hein... 

– Quando a chuvinha é boa aqui é a de Deus, né? 

– É verdade. 

– Aqueles pés de manga ali fui que plantei oh, tem pé de manga demais, eu que plantei ali, 

quatro pés de manga, uma comum, uma coquinho e duas espadas. 

– Bom demais!  

– Hem, fica com Deus! 

– O Senhor também! 
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Figura 106. Palmeiras, espadas de São Jorge e bananeiras compõem o cenário híbrido  
Fonte: Fotos da autora (2017).  
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Assim como a vegetação, os mobiliários (Figura 107) também aparentam ter sido colocados de 

maneira aleatória. Parece não ter havido intenção de atingir uma unidade ou linguagem formal, pois os 

bancos foram espalhados de maneira esparsa e gratuita pelo parque. Inexiste também um padrão de 

mobiliários, que são compostos por diferentes modelos e ilustram as várias intervenções e gestões que 

o parque sofreu ao longo do tempo. Esses inúmeros tipos de mobiliários mostram, ainda, a falta de 

continuidade da administração pública em promover um espaço urbano de qualidade e durável (Figura 

108 e 109).  

 
 
Figura 107.  Localização dos mobiliários e equipamentos do Parque Municipal Itatiaia 
Fonte: Desenho da autora (2017). 
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Figura 108. Tipos de bancos encontrados no parque  
Fonte: Fotos da autora (2017). 
 

 
Figura 109. Banco construído por morador  
Fonte: Foto da autora (2017).  
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Em relação ao piso das áreas pavimentadas do parque (Figura 110), o cenário também é o 

mesmo, porém, a falta de unidade dos mobiliários e equipamentos desse trecho mostra-se em maior 

evidência. As vias de circulação de pedestres, concretadas de maneira improvisada, ilustram a fragilidade 

da gestão pública em executar um projeto sólido. Ao que parece, a cada reforma não se respeita o que 

foi feito anteriormente, passando-se por cima do que já existe, e o resultado é uma colagem de “caminhos 

de rato”, que interligam os equipamentos entre si (Figura 111).  

A pavimentação não possui revestimentos adequados, não há uma definição de desenho clara, 

tampouco preocupação com os portadores de necessidades especiais. Foram observadas ainda 

incoerências em relação ao fluxo interno, por exemplo, a interrupção do percurso por conta do trânsito 

de motociclistas dentro do parque.  

 
 
Figura 110. Pavimentação e percursos do Parque Municipal Itatiaia 
Fonte: Desenho da autora (2017).   
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Figura 111. Pavimentação e trieiros do parque  
Fonte: Fotos da autora (2017). 
 

Percebe-se que também há certa inadequação em relação aos usos (Figura 112), por exemplo, 

a concentração de edifícios religiosos na parcela central do parque, próximos a cursos d’água e em áreas 

que deveriam ser restritas à preservação ambiental. Essa ocupação irregular, como é o caso dos 

estacionamentos construídos pelas igrejas, é uma clara apropriação urbana indevida (Figura 113). A 
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impermeabilização de coberturas vegetais do solo, o desmatamento, a ameaça à fauna local, o alto índice 

de ruído e fluxo de veículos, que trazem um movimento incompatível com a natureza daquela área, são 

alguns dos fatores elencados pela população durante a realização da pesquisa de campo. Essas 

instituições religiosas, que deveriam se opor a interesses individuais em função do bem-estar coletivo, 

acabaram assumindo posturas individualistas em favor de uma pequena parcela de frequentadores, que 

muitas vezes nem pertencem à comunidade que reside no bairro. 

 

 
 
 
Figura 112. Uso de solo do parque 
Fonte: Desenho da autora (2017).  
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Figura 113. Estacionamento construído pela igreja católica em área de preservação ambiental 
Fonte: Foto da autora (2017).  

 

Em contrapartida, os usos propostos para esporte são vistos como positivos pelos moradores 

entrevistados, que consideram que eles geram mais movimento para o parque, ao contrário dos muros 

que limitam os edifícios educacionais e que propiciam uma ambiência desagradável, não contribuindo 

para a qualidade urbana que se idealizou quando na fase de projeto. A forma urbana, nesse sentido, 

restringe a ocupação desses espaços, uma vez que, próximo das áreas verdes, o medo causado pelo 

esvaziamento e pelo desconforto urbano geraram um espaço sem vitalidade e inadequado para o 

caminhar. 

Sobre os palcos de ação de que fala Del Rio (1990), pôde ser constatado que as pessoas 

procuram permanecer e praticar suas atividades em áreas com maior concentração de árvores de grande 

porte e mobiliários urbanos, em função do sombreamento, da ambiência e do conforto que propiciam. 

Os grupos também se concentram próximos aos equipamentos esportivos. Com exceção dos polos 

geradores de fluxos, não há alta concentração ou grande fluxo de pessoas fora desses espaços do 

parque (Figura 114).  
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Figura 114. Palcos de ação do Parque Municipal Itatiaia 
Fonte: Desenho da autora (2017).  
   

Em relação às apropriações urbanas (Figura 115), durante os percursos realizados pelo parque 

foi nítida a presença dos jardins individuais, sempre próximos das habitações às quais se conectam. 

Pode-se dizer que há, assim, o surgimento de territorialidades, porções do parque que deixam de ser 

públicas e começam a ter limites simbólicos. No que diz respeito à privatização e apropriação do parque, 

tais como os episódios da construção dos estacionamentos das igrejas católica e evangélicas, o espaço 

deixa de ser público e passa a pertencer à instituição. Em alguns aspectos, os jardins podem ser vistos 

como positivos, porque contribuem para a variedade da paisagem e acabam gerando um sentimento de 

pertencimento e atribuindo um sentido de lugar. As pessoas identificam-se com o espaço ao qual 

imprimem sua identidade e, assim, o ato de reconstruir o parque faz com que as pessoas se sintam 

também incluídas nele (Figura 116). 
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Figura 115. Apropriações do Parque Municipal Itatiaia 
Fonte: Desenho da autora (2017).   

 

Sobre o sentimento de pertencimento dos moradores com as áreas verdes, disse um morador: 

– Existem pessoas, parte da comunidade, que veem esse espaço aqui como também seu e 
cuida, enquanto que outros veem esse espaço não como espaço púbico, veem o espaço como 
se fosse uma extensão do seu quintal, não para cuidar, mas para destruir, para jogar os 
dejetos, os restos do que ele não aproveita, daquilo que vai degradar a natureza, muitos jogam 
aqui na área verde. Mas aí, isso é culpa da falta de consciência dessas pessoas de ver esse 
espaço não com essa intenção de se apropriar para destruir, mas de ter esse pertencimento 
no sentido de ajudar a preservar. Então, existem essas pessoas na comunidade e infelizmente 
é minoria, porque a maioria vê a parte pública aqui, como pertencimento, como uma extensão 
da sua propriedade. Então, existe os dois lados, não existe, na totalidade, esse aspecto de 
pertencimento, porque, para haver, seria quando a maioria, pelo menos, estivesse com essa 
finalidade [...] vendo esse espaço como também seu e ajudando a preservar. (Geraldo)89  

                                                           
89 Entrevista concedida à autora no dia 11 de março de 2017. 
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Figura 116. No jardim, a personalização do espaço público  
Fonte: Foto da autora (2017).  
 

Sob outra perspectiva, esses espaços personalizados podem contribuir para a falta de sua 

identidade. Após percorrer as diversas ambiências da Vila Itatiaia, foram observadas falhas na sua 

unidade formal, o que acabou dificultando o reconhecimento e a formação de sua imagem. Por isso, é 

importante a orientação de um profissional durante esse processo de pós-ocupação ou o detalhamento 

do que foi projetado e executado para que o usuário possa se apropriar dele de forma adequada.  

No entanto, pode-se dizer que as diversas atividades e comportamentos sociais relacionadas ao 

espaço (re)construído o enriqueceram. O morador passou a imprimir no espaço suas próprias 

impressões e sua história de vida, e, ao fazê-lo, tende a cuidar do que ajudou a construir. Nesse ato de 

habitar o espaço público, há o que se pode chamar de resistência urbana, quando as pessoas passam 

a ocupar para não ver o espaço se deteriorar, e, nesse tipo de apropriação, são poucos os episódios que 

causam transtornos, empecilhos ou aspectos negativos para a comunidade.  

Para ilustrar essa questão, quando questionado sobre sua interpretação sobre os conceitos de 

habitar e pertencer ao espaço público da Vila Itatiaia, o morador Geraldo Pereira descreve:  

– Acho que você habita o espaço público, quando você dá uma destinação para ele. Por 
exemplo, você fazer a sua caminhada é vislumbrar as belezas que têm na natureza, quando 
você está caminhando por esse espaço, você está realmente podendo ter essa sensação de 
habitar esse espaço, quando você está absorvendo o de belo que existe nesse espaço público. 
Agora, quando você se depara com esse espaço público sendo marginalizado, sendo 
destruído, aí você realmente não tem essa sensação de pertencimento, de habitar, de se sentir 
integrante desse espaço.90  

                                                           
90 Entrevista concedida à autora no dia 11 de março de 2017. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O que escrevo são pedaços de mim  
Que deixo impregnados 

Naqueles que se dispõem  
A se aproximar do meu ser.  

São minhas dores e alegrias  
Expressadas em forma de poesia.  

Esse tirano nenhum  
Conseguirá deter.  

Por muito que sufoquem  
Um merejo,  

Muitos poros se abrirão  
Para que a minha poesia jorre.  

Esta eu posso dar  
A quem dela precisar. 

(PEREIRA, 2001, p. 166) 
  

Percebe-se que o projeto da Vila Itatiaia almejava alcançar certa qualidade no que diz respeito 

ao seu traçado viário e ao sistema de áreas verdes. A qualidade ambiental promovida pela vegetação no 

parque central, principalmente no trecho correspondente ao “bosque”, contribuiu para que o conjunto 

desenvolvesse características distintas da realidade de outros bairros de Goiânia, constituindo-se em 

quase um refúgio urbano, como pontuaram alguns de seus moradores. No entanto, a ausência de um 

desenho urbano preciso, de infraestrutura e de investimento nessas áreas verdes diminuíram seu 

potencial para as funções idealizadas na fase do projeto. Diminuíram, mas não impediram. De fato, há 

de se pontuar que existem atividades realizadas pelos moradores no espaço público e que tais 

apropriações possuem relação direta com a forma apreendida.  

Reforça-se que a noção de um espaço público contínuo e democrático deva ser de uso comum 

e acessível, e não gerar constrangimentos, tampouco limitações. O desenho urbano, nesse aspecto, 

seria a ferramenta responsável por desenhá-lo. No entanto, a ausência de investimento para essa etapa 

do projeto, como relembrado pelo arquiteto Luiz Fernando Cruvinel Teixeira (2017), impossibilitou que 

fosse planejado esse espaço “entre” as coisas, entre a casa e a rua, que deveria gerar condições 

adequadas para sua legitimação como local para práticas sociais.  

Assim, a produção do espaço da moradia deveria corresponder à promoção da vida, no sentido 

de se pensar o espaço público como protagonista desse cenário. Com o levantamento de campo nos 

conjuntos habitacionais em Goiânia, observou-se que poucos projetos se preocuparam com a questão 

do espaço público e, quando o fizeram, na maioria das vezes seus ideais urbanos se perderam após a 

implantação. 
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No caso da Vila Itatiaia, não se notou que o projeto tenha sido fruto de um diálogo comum entre 

planejadores e moradores, tanto na sua fase de elaboração quanto na de implantação. Reitera-se a 

importância de um projeto participativo, que gere na população um sentimento de pertencimento. As 

pessoas tendem a cuidar do que ajudaram a construir, com o qual estabeleceram algum tipo de relação 

ou que veio a ser símbolo de sua identidade. O zelo com que um morador cuida de sua calçada deveria 

ser igual ou maior que o primor com que ele cuida dos demais espaços públicos do conjunto. Se 

houvesse um entendimento comum de que o espaço público pertence a todos, as pessoas passariam a 

enxergar que também possuem determinadas responsabilidades sobre ele.   

Nesse aspecto, o parque do conjunto traz uma dualidade em seu cenário de apropriação. De um 

lado, as limitações dos muros e sua escala desproporcional, as longas distâncias a serem percorridas e 

a ausência de acessibilidade e de condições que estimulem sua ocupação não geraram um local onde 

as pessoas queiram de fato estar ou dele se apropriar. Isso transformou os trechos mais desertos do 

parque em verdadeiros depósitos de lixo e “terras de ninguém”. Por outro lado, a amplitude desse espaço 

verde, sem definições prévias de uso, foi utilizada nos trechos mais próximos às casas como uma “tela” 

em branco, cuja proximidade acabou estimulando seus moradores a se apropriarem dele como extensão 

de sua moradia, dando origem aos diversos jardins encontrados próximos às residências.  

A própria questão da visibilidade do parque, uma vez que ele se localiza no interior do conjunto, 

também contribui para o quadro de abandono constatado em alguns trechos. Diferentemente da rua, que 

passou a ser o local de maior atratividade, movimento e vida urbana, o parque conformou-se como um 

matagal intramuros, longe dos olhos da rua, propício para o descarte de lixo e atividades ilícitas, vindo a 

ser palco da maior parte da violência urbana do bairro.  

O descaso com a manutenção dessas áreas sensibilizou alguns moradores e gerou algumas 

apropriações positivas. Esses habitantes, vendo o potencial do parque, incomodaram-se com a situação 

de abandono e começaram a nele intervir, visando melhorar sua qualidade ambiental, e, nesse sentido, 

melhoraram também a qualidade do conjunto como um todo. No entanto, eles encontram inúmeras 

dificuldades para a realização dessas ações, inclusive, porque já houve casos de policiais questionarem 

tais intervenções e muitas vezes confrontarem a população. Acredita-se que agentes públicos devam 

atuar como mediadores e facilitadores, e não como instrumentos de repressão, como foi reportado em 

alguns episódios.  

Observa-se, portanto, uma divergência cultural, pois enquanto alguns moradores demonstraram 

um comportamento de resiliência urbana, outra parcela deles ainda não se conscientizou de que esses 

espaços pertencem à comunidade, ou seja, não houve o despertar do senso de coletividade entre eles. 

Por esse motivo, existe uma questão muito delicada quando se investiga os conceitos de coletivismo e 

individualismo nas apropriações urbanas da Vila Itatiaia. Esse cenário pode ser muito bem representado 

pela frase de uma cantiga popular: “Se essa rua, se essa rua fosse minha, eu mandava, eu mandava 



205 
 

ladrilhar”, uma vez que ela retrata a individualidade presente no imaginário da população. Crianças 

brincam, cantam e crescem aprendendo a cuidar apenas do que é de cada uma delas, sem se darem 

conta de que a rua, na verdade, é de todos.  

De fato, foi observado, durante a visita de campo, que a população tende a preocupar-se com o 

espaço apenas quando há o sentimento de propriedade sobre ele. Há uma clara dicotomia no que se 

refere aos comportamentos desenvolvidos pelas práticas das apropriações urbanas advindas de um 

comportamento comunitário ou individualista na Vila Itatiaia. Pode-se considerar que existe um 

comportamento emotivista (BESS, 2013), por exemplo, quando os usuários descartam o lixo nas áreas 

comuns. No entanto, apesar de esse comportamento ter sido observado em vários pontos do conjunto, 

ele não é adotado pela maior parcela da população. Existem vários grupos e indivíduos que, apesar de 

não se conhecerem, realizam o mesmo tipo de ação preventiva e de cuidado com o espaço. Esse 

comportamento comunitarista (BESS, 2013) aproxima-se, respeitando as devidas proporções, da criação 

de uma unidade de vizinhança.  

Por meio dessas atitudes comunitárias de plantio e de limpeza, os habitantes atribuem 

qualidades específicas ao bairro e, assim, o espaço vem a ser mais do que uma localização, passando 

a ter sentido de lugar. As flores cultivadas por esses moradores acabam tendo um papel metafórico e 

fundamental nesse processo de apropriação, pois elas somam qualidades extremamente positivas e que 

agradam a todos que fazem uso do local. Elas representam a ação de resistência de seus habitantes e, 

ao brotarem, exalam com seu perfume o que há de melhor na Vila Itatiaia. O lixo, por sua vez, perde o 

seu palco para tamanha beleza e graciosidade.  

Assim, a personalização  observada, ao longo do conjunto, nas calçadas, nas cabeças de 

quadra e no parque central  também contribui para a criação de sentimentos positivos para com o lugar. 

Ao personalizar esses espaços com revestimentos, cores, mobiliários e flores, a população imprimiu 

neles suas características, crenças e simbologias. O lugar passou a ser uma representação de sua 

própria identidade e a adquirir, com isso, significação.  

Ao se polarizar os aspectos positivos e negativos dessa personalização, não foi possível chegar 

a apenas um ponto comum. Existem apropriações advindas desse mecanismo que podem ser 

consideradas positivas porque contribuem para o cuidado e a manutenção dessas áreas. No entanto, 

considera-se que, em certos quesitos, elas tendem a ser negativas, porque limitam a entrada de outras 

pessoas no espaço público. Em alguns trechos, foram observados elementos que apontam para a 

intenção privatização de parcelas da área verde, mediante a criação de limites e territorialidades 

inconvenientes dentro do parque.  

Existe um limiar discreto e muito sutil que diferencia as apropriações que têm como objetivo o 

bem comum daquelas que priorizam apenas o morador da unidade residencial. As que restringem o uso, 

limitam a passagem, bloqueiam a circulação, causando desconfortos e demais sensações desagradáveis 
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ao se transitar pelo espaço, podem ser consideradas apropriações negativas. Posto que, apesar de 

demonstrarem cuidado e manutenção com o espaço, há um direito de uso individual sobressaindo ao 

direito de uso coletivo. Esse padrão de apropriação pode ser representado pelas unidades que 

incorporaram e cerraram as cabeças de quadra, limitando seu acesso; pelas unidades que abriram suas 

garagens para o parque; e também pelas residências que se avizinharam do parque empregando 

materiais e mobiliários no sentido de limitar, ainda que sutilmente, uma parcela dele como extensão de 

sua área privativa de lazer.    

Constata-se, assim, que é necessário que os usuários percebam inicialmente o espaço, 

estabeleçam alguma relação de identidade com ele, para então virem a se apropriar dele. Nessa 

perspectiva, o estudo sobre a apreensão urbana demonstrou ter um grande peso no que se refere ao 

planejamento e ao desenho urbano, na medida em que as decisões tomadas durante o processo de 

projeto constroem espaços que serão percebidos e, posteriormente, apropriados pelos seus usuários. 

Pode-se considerar, portanto, que o processo de apropriação urbana na Vila Itatiaia deu-se 

também por meio de suas características de configuração morfológica, juntamente com as dimensões 

socioculturais e os aspectos simbólicos de seus moradores. Assim, a resposta à expectativa espacial 

ocorreu por meio de suas características físicas, uma vez que seus elementos urbanos e arranjos 

espaciais também sugeriram os usos e comportamentos ambientais observados.  

A definição desses ambientes e o levantamento das maneiras de apropriação neles 

desenvolvidas reforçam que esses espaços presumiram a repetição de atividades, e que certos arranjos 

fizeram com que os usuários se comportassem de determinada maneira. O fato de um espaço gerar a 

sensação de enclausuramento causada pelos muros, desconfortos pela ausência de vegetação, 

bloqueios ou outros fatores negativos, acabou contribuindo para que os moradores não o utilizassem. Ao 

contrário, a vegetação de grande porte encontrada em alguns trechos do parque, juntamente com 

mobiliários adequados e a proximidade com equipamentos esportivos, gerou uma diferente dinâmica 

espacial. 

Assim como os comportamentos ambientais observados, existem também sentimentos que 

podem ser relacionados à forma urbana. Como exemplo, pode ser citado o sentimento de sentir-se em 

casa estando na rua ou no parque durante um episódio de interação com a vizinhança. Esse sentimento 

poderia também ser de medo ou de isolamento, não representando necessariamente um sentimento 

positivo. Isso depende basicamente dos atributos físicos do espaço e do tipo de relação que o usuário 

venha a ter com ele. 

Essas subjetividades que compõem o cenário da Vila Itatiaia só puderam ser percebidas e 

captadas por conta do método etnográfico, que foi responsável pela inserção da pesquisadora no meio 

urbano, onde ela se fez presente como um de seus integrantes. O espaço pôde então ser experienciado, 



207 
 

e sensações como as citadas anteriormente puderam ser assimiladas e registradas. Do contrário, a 

leitura seria feita de uma maneira fria e impessoal.  

Conclui-se que a análise do registro dos elementos de ordem subjetiva foi tão ou mais importante 

que as demais, compostas pelos aspectos físicos da análise visual. Essa subjetividade foi capaz de 

levantar e conferir particularidades relacionadas aos sentimentos do usuário com o espaço, que, nesta 

investigação, demonstrou ser a base do sentimento de pertencer e de construção do lugar.  

Entende-se que a pesquisa também possui suas limitações, pois documentos e registros que se 

perderam ao longo dos anos nos arquivos oficiais dificultaram o levantamento do projeto e dos desenhos 

originais. No entanto, a imersão da pesquisadora em campo complementou o necessário para o 

cumprimento da etapa proposta. A reconstrução desses dados, realizada junto com os moradores, 

contribuiu para um maior envolvimento com o tema, enriquecendo a história narrada pelos sujeitos 

participantes.  

No mais, foi significativa a oportunidade de ampliar o conhecimento no campo da análise da 

forma urbana, da antropologia social e também da poesia. A investigação trouxe a possibilidade de 

adentrar esferas pouco abordadas na graduação em Arquitetura e Urbanismo, e que, somada à 

sensibilidade dos habitantes da Vila Itatiaia, gerou uma oportunidade singular de aprender com eles 

sobre esse território em construção. Tem-se que o arquiteto urbanista deve ser, por formação, um 

pesquisador. Enquanto o ofício o faz construir cidades para pessoas, a pesquisa traz a experiência ímpar 

de vivenciar esse lugar construído para pessoas e também (re)construído por elas, por meio de flores e 

de poesias.  

Em cada vento 
Que sopra, 

Em cada semente 
Que germina, 

 Eu lá estou com ela, 
Germinando   
Persistindo, 
E resistindo, 

Em viver. 
(PEREIRA, 2001, p. 45) 
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