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Fábula de um Arquiteto

A arquitetura como construir portas, de abrir;

ou como construir o aberto; construir, não

como ilhar e prender, nem construir como

fechar secretos; construir portas abertas, em

portas; casas exclusivamente portas e tecto. O

arquiteto: o que abre para o homem (tudo se

sanearia desde casas abertas) portas por-onde,

jamais portas-contra; por onde, livres: ar luz

razão certa.

Até que, tantos livres o amedrontando,

renegou dar a viver no claro e aberto. Onde

vãos de abrir, ele foi amurando opacos de

fechar; onde vidro, concreto; até fechar o

homem: na capela útero, com confortos de

matriz, outra vez feto.

(João Cabral de Melo Neto)



RESUMO

A urbanidade pode ser entendida como a situação de equilíbrio entre a dimensão espacial e a
dimensão social inerentes ao espaço urbano, isto é, situações em que se percebe segurança nas
ruas e calçadas, espaços públicos apropriados às atividades sociais urbanas e dinamizados por
diversidade de funções, bem como a co-presença de pessoas de classes sociais, gêneros e
idades distintos. Esta qualidade do urbano é cada vez mais rara nas cidades contemporâneas
brasileiras, sendo a inferência estatal equivocada e permissiva e o aumento da violência
urbana alguns dos principais motores do visível desajuste da(s) urbanidade(s) atuais. O bairro
do Altiplano Cabo Branco, em João Pessoa, na Paraíba, constitui um objeto privilegiado de
investigação da urbanidade, uma vez que abriga, em um espaço relativamente restrito de
observação, configurações de cidade estereotipadas e radicalmente opostas, erguidas
notadamente a partir da aprovação de um Decreto Municipal 5.844/07, no ano de 2007. Este
trabalho objetiva compreender as relações entre espaço e sociedade nos três principais setores
que compõem o Altiplano, à luz do conceito de urbanidade. Por isso, consiste num estudo
acerca dos espaços públicos, configurações físico-espaciais, tipologias edilícias e interfaces
público-privadas do bairro, assim como dos efeitos sociais destas diferentes situações,
perceptíveis nas apropriações dos espaços públicos e em entrevistas com a população usuária.
A pesquisa propõe uma aproximação físico-espacial do objeto, através da análise morfológica
e preenchimento de fichas-guia embasadas nos autores-chave; promove ainda uma
aproximação de natureza social, a partir da análise das práticas sociais e sociabilidades
urbanas observações in loco e entrevistas com os usuários do espaço público. Ao término da
pesquisa, percebem-se a influência dos fatores de qualidade dos espaços públicos,
configuração espacial e interfaces público-privadas, na utilização dos espaços públicos. Em
oposição, o medo da violência urbana aparece como justificativa reincidente, no que se refere
ao abandono do espaço público, por determinados grupos sociais. Conclui-se, no entanto, que
a apropriação social dos espaços públicos ocorre, por vezes, em fenômenos de superação de
deficiências e de entraves espaciais, que tenderiam justamente a desestimular qualquer tipo de
uso do espaço público. Relações de amizade e vizinhança entre determinados grupos sociais,
além da má qualidade dos espaços da espaço privada, surgem como fatores de peso neste
sentido e em alguns segmentos do bairro. Este trabalho alerta, enfim, para as consequências
das mudanças das configurações físico-espaciais vertiginosas e pouco planejadas, que
atendem a interesses de grupos específicos hegemônicos. Ademais, trata de situações urbanas
fortemente alimentadas por uma "cultura do medo", com repercussões visíveis no que
concerne às apropriações dos espaços públicos, por determinados grupos de indivíduos. A
partir deste retrato complexo e contemporâneo da cidade, é possível discutir perspectivas e
traçar as influências destas situações sobre o despertar da urbanidade local, atualmente
fragilizada e deficiente, com tendências ao desurbanismo.

PALAVRAS-CHAVES: Urbanidade. Configuração físico-espacial. Efeitos sociais.
Altiplano Cabo Branco



ABSTRACT

Urbanity can be understood as the balance between the spatial and the social dimensions
which form the urban space; e.g. a situation where security has been provided on streets and
on sidewalks; public spaces which are suitable for social activities and potentialized by
containing a diversity of functions, as well as the presence of people of different social
classes, gender and age. This kind of urban quality is becoming scarcerer on contemporary
brazilian cities, having mistaken and permissive public interference and the rise of urban
violence as some of the key cause factors. Altiplano Cabo Branco neighbourhood, at João
Pessoa/PB, is a privileged spot for urbanity investigation, once it contains, in a somewhat
restrict observation space two radically opposed and stereotyped displaces for a city, which
have been built mainly after the approval of Public Decree 5.844/07, at 2007. This work
means to understand the connection between space and society on the three main sectors
which compose the Altiplano based on the concept of urbanity. It consists of a study about
public spaces, physical space displays, building typology and public-private interface on the
neighbourhood; as well as the social effects of those situations, which can be perceived on the
way the space is used and on research data collected throw interviews with the local
population. This research proposes a physical space approach to its object obtained throw
morphologic analyses and the filling of index cards based on the key authors; it also promotes
a social approach throw the analyses of the social behavior of the users, interviews with them
and in loco examination of the urban space. Throughout this research the influence of public
spaces' quality factors, spatial arrangements and public-private interface is made evident. On
the other hand the fear for urban violence appears as the main cause for abandoning public
spaces by a share of the population. The conclusion is that the use of public spaces occurs at
times by overcoming deficiencies which would appear to inhibit all sort of public space use:
Friendship between neighbours and the lack of private spaces' quality are some of the factors
that influence on this behavior. This research calls attention to the consequences of sudden
changes on urban display without proper planning only to satisfy the wishes of a specific and
homogeneous group within the population. It concerns also about a factor known as "fear
culture", which influences deeply the relation between users and the public space surrounding
them, specially by a determined share of the society. Through this complex and contemporary
view of the urban space it is made possible to discuss prospects and foresee the influences of
such reality of a fragile and deficient urbanity which tends continue to fade.

KEYWORDS: Urbanity. Physical and spatial configuration. Social effects. Altiplano Cabo

Branco
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1 INTRODUÇÃO

As cidades abarcam processos diversos e de ordens variadas; com isso, tornam-se

objeto de estudo de arquitetos, urbanistas, antropólogos, sociólogos, dentre outros

profissionais. Também, por sua vez, o espaço urbano é capaz de dar suporte ao

desenvolvimento pleno e concomitante da sociedade que, por intermédio dos elementos

urbanos que o constituem – como os espaços públicos, privados e a interface entre estes –

possui meios de facilitar, permitir, dificultar ou restringir a relação entre os citadinos

(indivíduos desconhecidos entre si) (LEFEBVRE, 2008).

Neste sentido, a configuração físico-espacial da cidade é capaz de estimular e produzir

a co-presença de diferentes, através da produção de espaços públicos, lócus "de livre acesso e

uso coletivo" (BRANDÃO; CARRELO; ÁGUAS, 2002, p. 189). Quando integrados à malha

urbana da cidade e detentores de "dispositivos técnicos"1 específicos, os espaços públicos são

capazes de comportar, em maior ou menor grau, manifestações de vida e animações urbanas.

Em situações ideais, as áreas públicas são integrantes do cotidiano da cidade, palco de grande

parte das socializações urbanas, capazes de constituir um reflexo da sociedade e um retrato da

cidade.

Na contemporaneidade, muitos são os termos utilizados para caracterizar os padrões

configuracionais das cidades: "fragmentadas", "espraiadas" e "segregadas" são alguns deles.

Tais vocábulos apontam para características relacionadas à inexistência ou deficiência dos

dispositivos técnicos que compõem o espaço urbano, à negação do espaço público ou, ainda, à

sua segregação através de acessibilidade deficitária; disfunções variadas que, de maneira

geral, minimizam a presença humana nas áreas coletivas da cidade, comprometendo as

relações entre sociedade e cidade, entre ser humano e espaço público urbano.

As configurações espaciais mais recorrentes nas cidades contemporâneas brasileiras

estão relacionadas notadamente a estratégias dos "fabricantes da cidade" (TRIGUEIRO,

2012), dentre eles a atuação do Estado enquanto principal produtor dos espaços urbanos

(CORRÊA, 1995). A permissividade dos parâmetros e índices urbanísticos das normativas,

bem como o zoneamento de uso e ocupação do solo, considerados em sua máxima exploração

e aproveitamento pelas forças hegemônicas que produzem a cidade, têm resultado na

proliferação de tipologias arquitetônicas com características de isolamento edilício no lote,

1 Segundo Agamben (2009 apud SCOCUGLIA, 2012, p.71) dispositivo é "qualquer coisa que tenha de algum
modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as
condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes".
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pouca permeabilidade física com o espaço público, grandes recuos laterais e frontais e alta

incidência de fachadas cegas ou com baixa permeabilidade visual, voltadas à rua (SABOYA

et al., 2013). Trata-se de um conjunto de arranjos espaciais, que comprometem a presença de

pessoas nos espaços públicos da cidade e, desta forma, o pleno desenvolvimento da vitalidade

urbana e da urbanidade.

Desde o profícuo trabalho desenvolvido por Jacobs (2000), a ocorrência da vitalidade

nos espaços públicos vem sendo cada vez mais abordada por diversos autores que se dedicam

a refletir sobre quais aspectos das edificações e dos espaços públicos teriam a capacidade de

estimular a vida urbana. Para a referida autora, o termo vitalidade associa-se à "atmosfera de

alegria, companheirismo e bem-estar nas ruas" (JACOBS, 2000, p. 8), sendo assim capaz de

sintetizar o conjunto de qualidades de um assentamento no qual as pessoas apreciam estar,

geralmente concentrador de múltiplas atividades e relações econômicas. Jacobs aqui

interpreta "vitalidade" enquanto interação social, diversidade de usos e "qualidade vibrante

dos lugares".

Posta nestes termos, a vitalidade urbana implica em outro conceito: o de urbanidade.

Segundo o dicionário Aurélio (2010), a definição de urbanidade relaciona-se ao caráter do

urbano, sendo este último relativo ou pertencente à cidade. Urbanidade seria então o conjunto

de qualidades, boas ou más, que diferenciam uma cidade; figurativamente, também está

associado à conduta dos indivíduos, referindo-se a atributos como cortesia, delicadeza,

polidez e civilidade. Assim, urbanidade relaciona-se a um espaço público enquanto lócus de

uma cultura urbana partilhada, fundamentada em valores coletivos, diversa, envolta no

convívio de opostos e estimuladora de trocas, em que o espaço urbano da cidade é fundo ativo

(AGUIAR, 2012). Neste entendimento do conceito de urbanidade, a ação humana é observada

como a característica exordial. Pode-se imaginar que, em situações nas quais a urbanidade

desenvolver-se-ia plenamente, os espaços deveriam apresentar intensa presença de pessoas

nas ruas, grupos em interação e trocas microeconômicas passíveis de fazer aflorar vivências

urbanas e relações sociais entre diferentes (NETTO et al., 2012). Nestes termos, discorrer

sobre urbanidade implicaria discutir a cidade ou lugar que comportaria pessoas com

civilidade, polidez e cortesia. Antagonicamente, referir-se-ia a situações isentas dessas

características positivas, nas quais se sobressairia a hostilidade às pessoas e ao corpo social.

De fato, a presença contínua do homem atua como fator primordial para o

desenvolvimento da urbanidade. Entretanto, a mesma é influenciada pelo espaço público

resultante da configuração físico-espacial, pelo espaço privado, mas também pela interface

existente entre estes. Em outros termos, as pessoas no espaço agem e interagem umas com as
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outras, no seio de uma vida em sociedade, com maior ou menor facilidade, sob a interferência

destes suportes espaciais. Como mencionado acima, o espaço urbano da cidade é considerado

fundo ativo. No entanto, até que ponto a configuração físico-espacial interfere no

desenvolvimento da urbanidade e até que ponto a apropriação social do espaço reflete esta

interferência são questões ainda pouco esclarecidas. Entende-se que, para um mesmo lugar, as

expectativas e necessidades podem variar. Dependendo do contexto social, da diversidade

cultural, da heterogeneidade de grupos de interesse, o mesmo espaço pode apresentar

apropriações, significados e interesses distintos ao longo do tempo. Assim, na cidade

contemporânea, é possível que um mesmo espaço público seja considerado bastante atrativo,

atrativo ou nem um pouco atrativo, em função de quão apreciado, mobilizado ou renegado ele

for por determinados grupos sociais. Até que ponto as pessoas apropriam-se de determinados

espaços públicos independentemente de sua configuração físico-espacial? Esta interrogação

aponta para uma série de reflexões que deve ser amplamente discutida.

Esta dissertação discute a apreensão da urbanidade enquanto fenômeno influenciado

pela relação entre a configuração físico-espacial e determinadas disposições sociais. As

dimensões da "qualidade do urbano" compõem a vida na cidade contemporânea enquanto

"coisa" construída, intervindo, de algum modo, nas práticas sociais desenvolvidas nos espaços

públicos da cidade (PAULA, 2010). São analisados aqui os processos de interação entre o ser

humano e o espaço público urbano, ou seja, a maneira segundo a qual as características físico-

espaciais do ambiente público estabelecem relação com o comportamento humano, bem como

a maneira segundo a qual a ação e a interação social fomentam as vivências desenvolvidas

nos espaços públicos da cidade.

Considerando-se a malha urbana da cidade de João Pessoa, é possível observar as

inferências da permissividade estatal na produção do espaço intraurbano. Dentre os bairros

que compõem a cidade, e que são objeto recente de fortes interferências estatais, destaca-se

especialmente o bairro do Altiplano Cabo Branco, que vem sofrendo transformações espaciais

radicais a partir notadamente da aprovação do Decreto Municipal 5.844/07 (PMJP, 2007).

Este documento sentenciou a redefinição da área do bairro enquanto Zona de Adensamento

Prioritário (mencionada prontamente como ZAP), atualizando o Plano Diretor da Cidade

(1994), que instituía este espaço como Zona de Amenização Ambiental (referida

posteriormente como ZAA) para fins de preservação da barreira do Cabo Branco, contígua ao

bairro. Desde então, identifica-se uma série de modificações relativas ao uso do solo e

gabarito, à relação da edificação com o lote e com o espaço público, entre outras. Foram

igualmente estabelecidas novas “nomenclaturas” para os setores recém-configurados do
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bairro, resultantes do jogo dos agentes sociais envolvidos, ou seja, da forte mediação estatal,

reafirmada pelos produtores imobiliários (FERNANDES, 2013). Há hoje três principais áreas

do bairro, que passaram a ser facilmente identificadas em termos configuracionais e

tipológicos, atualmente conhecidas como Altiplano Nobre – residências uni e multifamiliares

de “alto” padrão construtivo –, Conjunto do Altiplano – residências uni e multifamiliares de

padrão construtivo “médio” – e Comunidades do Altiplano – habitações informais resultantes

de invasões e ocupações irregulares, de “baixo” padrão construtivo assim veiculadas pelo

mercado imobiliário e categorizadas pela Caixa Econômica Federal (2014).

As transformações nas formas de produção desse bairro são visíveis à maioria dos

cidadãos pessoenses, tornando-se recorrente objeto de estudo em meio acadêmico. No

entanto, o viés abordado na maioria das pesquisas volta-se à configuração e à produção físico-

espacial, bem como à compreensão dos aspectos de legislação. São geralmente minimizadas

as relações entre os espaços e aqueles que os utilizam, as relações entre as classes sociais e as

transformações físico-espaciais. Assim, o bairro do Altiplano Cabo Branco apresenta-se como

objeto empírico desta pesquisa, a partir da qual se pretende contribuir com o esclarecimento

da lacuna existente por intermédio da seguinte questão-chave: “Como as relações entre

espaço e sociedade são acionadas, desenvolvidas e caracterizadas nos três trechos que

compõem atualmente o Altiplano, no que diz respeito à urbanidade?”

Figura 01 - Divisão de trechos estudados no
bairro.

Figura 02 - Área em estudo (em rosa) e limite
do bairro (em amarelo)

Figura 01 - Divisão de trechos estudados no
bairro.

Figura 02 - Área em estudo (em rosa) e limite
do bairro (em amarelo)

Diante da extensão dos três setores da área de estudo, decidiu-se delimitá-los em perímetros

mais restritos de análise, correspondentes às principais tipologias de ocupação presentes no

bairro, mencionadas anteriormente. Das divergências identificadas entre as três áreas

estudadas, evidenciam-se as discrepâncias entre renda da população residente, usos do solo,
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tipologias edilícias, gabarito das edificações, delimitação da interface público/privado (ora

cometida de maneira abruta, ora mais sutilmente), além da presença de pessoas e apropriações

dos espaços públicos (por vezes intensa e corriqueira, outras mínima ou quase extinta) em

cada um dos setores delimitados.

Figuras 03, 04 e 05 – Diferenciação entre as formas de delimitações da interface público –
privado nas três áreas estudadas – “Altiplano Nobre” (à esquerda), “Conjunto do Altiplano”

(ao centro) e “Comunidades do Altiplano” (à direita).

Fonte: Autora (2014)

Diante destes elementos, o objetivo fundamental desta dissertação é compreender como as

relações entre espaço e sociedade são acionadas, desenvolvidas e caracterizadas nos três

trechos que compõem o Altiplano, no que diz respeito à urbanidade. Para tanto, pretende-se,

mais especificamente:

• Levantar os padrões de configuração físico-espacial dos três trechos estudados do bairro do

Altiplano; 
 
• Identificar os padrões de apropriação social dos espaços públicos localizados nos três

trechos estudados do bairro do Altiplano; 
 
• Descrever as principais motivações para o acionamento e uso de determinados espaços em

detrimento de outros no desenvolvimento das atividades identificadas, padrões de

encontro, relações sociais e dinâmicas da urbanidade; 
 
• Identificar as possíveis correlações entre as variáveis espaciais e sociais no que se refere ao

acionamento e desenvolvimento da urbanidade no bairro. 

Como hipótese, sugere-se que as configurações físico-espaciais constituiriam um papel

ativo sobre o desenvolvimento da urbanidade, notadamente por intermédio das tipologias

edilícias e da interface público/ privado existentes. Supõe-se ainda que este papel não seria

contudo determinado unicamente por esta configuração, mas compreendido para além dela,

através de relações estabelecidas no seio de determinados grupos sociais.

Espera-se, através desta pesquisa, construir um diagnóstico do bairro do Altiplano

voltado ao entendimento da relação entre a configuração físico-espacial e as apropriações dos
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espaços, relacionando-os às manifestações de vitalidade urbana e de urbanidade observadas in

loco. Procura-se, ainda, contribuir com a discussão acerca das formas de apropriação, usos,

sociabilidades nos espaços públicos das cidades contemporâneas. O trabalho busca ressaltar

igualmente a influência das estratégias estatais para a produção do espaço intraurbano e as

conseqüências destas sobre o desenvolvimento das relações sociais da população que vivencia

a cidade.

Os referenciais teórico-metodológicos desta pesquisa estão apoiados sobre o tripé

composto pela arquitetura e urbanismo, antropologia urbana e sociologia urbana, por tratar

das maneiras segundo as quais as cidades atuais são apropriadas, usadas e percebidas pela

população. Dentro desta lógica, o trabalho está estruturado em quatro capítulos.

• No capítulo 1, denominado "Referencial Teórico-Metodológico", expõe-se o embasamento

teórico-metodológico de toda a pesquisa. Apresenta-se a conceituação do termo

“urbanidade” relacionando-o ao de “vitalidade” através de autores como Holanda (2003),

Gehl (2014), Jacobs (2000), Aguiar (2012), Netto (2012), Scocuglia (2012), Afonso

(2006), Krafta (2010), Trigueiro (2008, 2012), Figueiredo (2012), dentre outros. Também

apresentam-se os elementos e conceitos componentes da configuração físico-espacial e

social abordados na pesquisa através de autores como Panerai (2006), Lamas (2004), Gehl

(2014), Simmel (1973), Frúgoli Jr. (2007), Agier (2011), Augé (2012), Velho (2013),

dentre outros. Abordam-se também as metodologias e técnicas utilizadas para, a partir do

estado da arte, verificar a validade da hipótese da pesquisa; 
 
• Partindo do entendimento da configuração físico-espacial da área estudada no bairro do

Altiplano a partir da análise de elementos morfológicos e da caracterização dos espaços

públicos componentes do bairro, o capítulo 2, intitulado "Configuração físico-espacial do

bairro do Altiplano", inicia-se com uma breve introdução do tema, abordando a análise dos

elementos morfológicos e a avaliação qualitativa do espaço público, interpretando-os sob a

ótica da urbanidade; 
 
• No capítulo 3, apresentam-se as principais formas de apropriação social bem como o

desenvolvimento das sociabilidades estabelecidas pelos usuários dos espaços públicos do

bairro do Altiplano. Identifica-se quem se apropria dos espaços públicos, como e o por quê

destas apropriações em cada trecho estudado, bem como as unidades de análise das

entrevistas realizadas com usuários recorrentes nos espaços, suas codificações, categorias e

descrições à luz do conceito de urbanidade; 
 
• Nas considerações finais, interpretam-se os dados coletados nas dimensões físico-espacial

e social, confrontando-os e correlacionando as configurações do espaço às práticas sociais,
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em uma discussão sobre os mecanismos de acionamento e desenvolvimento da urbanidade

do bairro. 

1.1 ALTIPLANO EM PARTES - DO SURGIMENTO AO DECRETO 5.844/2007

As cidades são consequência de diversos processos, não necessariamente contínuos e

progressivos, mas por vezes contraditórios e mutantes, de produção e reprodução dos espaços

(CAPEL,2002). O sítio e o entorno de determinados lugares podem ser considerados

responsáveis pelos modos como dadas expansões urbanas e paisagens se desenvolvem,

influenciadas, ainda, pelo contexto histórico, condições físico-sociais, econômicas e políticas

do lugar (VILLAÇA, 1998).

As praias, enquanto elementos atrativos, estimularam a expansão da cidade de João

Pessoa tardiamente. A cidade cresceu em direção ao litoral a partir da segunda metade do

século XX tendo praias ocupadas com função de moradia. Com os investimentos em prol de

melhorias na infraestrutura, rede de transportes e diversos incentivos por parte do Estado,

houve uma crescente valorização da orla marítima da cidade (CAVALCANTI, 2008) e

sucederam-se as urbanizações dos bairros de Tambaú e Cabo Branco. Todavia, a área onde

atualmente situa-se o bairro do Altiplano permanecia desocupada.

Figura 06 – Vista aérea do bairro do Cabo Branco e da atual área do bairro do Altiplano antes
de sua ocupação

Fonte: FERNANDES (2013).

A partir de então, os primeiros proprietários fundiários exercem seus papéis enquanto agentes

produtores do espaço (CORREA, 2005) que pressionam o Estado, em busca de melhorias na

infraestrutura urbana em espaços territorialmente bem localizados e com amenidades físicas,

como o caso do Altiplano. Assim, o espaço que até então era inóspito torna-se valorizado

através de incentivos e campanhas publicitárias que influem no preço da terra.

As terras da área norte do bairro, anteriormente denominada Propriedade Oiteiro, dão

origem ao primeiro loteamento do Litoral Sul cujos lotes possuíam dimensão máxima de
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450m²: o Jardim Bela Vista, em 1938, antes mesmo da aprovação da Lei de Zoneamento de

1975, promove diretrizes para urbanização do bairro (BARBOSA, 2005 apud FERNANDES,

2013).

Através da aquisição de 529 lotes do Loteamento Jardim Bela Vista, o Sistema Federal

de Habitação implantou em 1978 o Conjunto Habitacional do Altiplano Cabo Branco

constituído por unidades habitacionais populares inseridas em lotes com metragem entre

360m² e 600 m², ocupadas por funcionários públicos.

A modificação da malha urbana pela inserção de lotes cujas áreas variam entre 360m²

e 10.000 m² ocorreu, de acordo com Barbosa (2005 apud FERNANDES, 2013), através do

desmembramento da Propriedade Oitizeiro, localizada ao norte da área na década de 1980,

quando concomitantemente instalavam-se os primeiros equipamentos comunitários no bairro,

estimulando sua ocupação. No final da década de 1980, iniciam-se as ocupações dos

loteamentos criados nesta mesma década, com casas cujos padrões divergiam drasticamente

das implantadas no conjunto habitacional por possuírem padrão construtivo “muito elevado”

(CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2014), impondo grandes muros que garantiam a

segregação do ambiente privado do público e atribuindo ao bairro uma nova tipologia

habitacional. No início da década de 1990, há a implantação do loteamento Visão Panorâmica

III, locado em área de preservação (ESTEVAM, 2006 apud FERNANDES, 2013).

Segundo Fernandes (2013), a ocupação de lotes, espaços públicos, ruas e calçadas

como forma de resistência e sobrevivência da população de baixa renda na área de estudo

inicia-se no final da década de 1980, originando as comunidades denominadas Vila São

Domingos e Comunidade Rabo de Galo, cujas características configuracionais, de traçado e

morfologia, apresentam-se diferenciadas das demais do bairro.

Entre as décadas de 1990 e 2000, o Altiplano recebeu equipamentos relevantes como

casa de festas, cartório, complexo judiciário e posto de saúde. Também no início dos anos

2000, foram implantados os primeiros condomínios horizontais fechados, como o

Condomínio Residencial Villa Real que, posteriormente, foi desmembrado, formando também

o Condomínio Colina dos Bancários; seguiu-se a implantação do Condomínio Altavista,

próximo ao citado anteriormente. Ainda no início dos anos 2000, novas ocupações instalaram-

se à nordeste da malha pré-existente da Vila São Domingos, dando origem à Vila Nova. No

ano de 2010, foi implantado no bairro o Condomínio Altavista, atualmente em ocupação

(FERNANDES, 2013). As etapas deste processo de produção dos espaços do bairro do

Altiplano podem ser verificadas no Mapa 01 subsequente.
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Mapa 01 . Loteamentos implantados no bairro do Altiplano

Fonte: FERNANDES (2012)

O processo presenciado atualmente refere-se a muitos dos lotes pertencentes aos loteamentos

Visão Panorâmica I, II e III que vêm sendo remembrados para receber condomínios verticais

de alto padrão construtivo com complexos programas de necessidades e gabarito totalmente

divergentes do restante da cidade, destinados à população de alta renda. Tais usos foram

permitidos através da substituição do antigo Decreto Municipal nº 5363/05, que delimitava o

Parque Cabo Branco e instituía o setor como ZAA, pelo Decreto Municipal nº 5.844 em 2007.

Com a aprovação deste novo decreto municipal, o bairro do Altiplano foi seccionado e, a

partir de então, teve parte de sua área classificada como ZAP.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO METODOLÓGICO

A presente dissertação aborda o desempenho da cidade através do questionamento do

conceito de urbanidade aplicado ao bairro do Altiplano, a partir da problemática que

confronta, por um lado, aspectos que compõem o bairro em sua dimensão espacial, através do

estudo da configuração físico-espacial e, por outro, aspectos referentes à sua dimensão social.

Para tanto, convém colocar com clareza o aparelho conceitual mobilizado neste sentido e

necessário ao esclarecimento das questões levantadas. Em seguida, são apresentadas as

principais correlações entre a urbanidade e as configurações físico-espaciais, apropriações

espaciais e sociabilidades. A explicação acerca dos procedimentos metodológicos utilizados

na dissertação conclui o presente capítulo.

2.1 APARELHO TEÓRICO-CONCEITUAL

2.1.1 Cidade & o Homem Social na Contemporaneidade

Os espaços públicos2 na cidade contemporânea admitem diferentes formatos e

dimensões. Praças, avenidas, ruas e calçadas compõem o tecido urbano e são espaços

públicos cujo acesso é permitido a quaisquer citadinos. Estes são projetados para o uso

cotidiano com finalidade de organizarem a malha urbana e garantirem a circulação de

pessoas, além de suportarem, em determinados casos, a permanência, apropriação e lazer da

sociedade (FERNANDO RODRIGUES e IVO LADWIG, 2014).

As cidades, diretamente, sempre estiveram associadas, em especial através dos

espaços públicos, a locais de troca de informações sobre a sociedade e também a lugares de

eventos importantes. No entanto, os padrões de apropriações dos espaços públicos não são

sempre os mesmos, e, portanto, não são imutáveis, mas variáveis no decorrer da história e da

realidade social momentânea. Ainda assim, apesar dessas diferenças sutis, os espaços públicos

sempre estiveram prioritariamente associados aos lugares de encontro, comércio e de

circulação (GEHL, 2014), através dos quais é possível constatar os reflexos das

transformações ocorridas na cidade (SILVA, 2009). Os espaços públicos constituem então o

suporte físico das dinâmicas sociais, sendo assim um conjunto indissociável de dispositivos

técnicos, práticas de uso e vivência efetiva (GOMES, DESLANDES e NETTO, 2002). Se a

cidade é percebida como realidade concreta, somatório de edifícios, equipamentos e

intraestruturas, aos olhos dos habitantes, o espaço público é, por sua vez, a materialização do

2 Serpa (2007, p. 9) entende como espaço público, o espaço da ação política na contemporaneidade da cidade e
este também é analisado dentro da lógica de produção e reprodução do sistema capitalista, como mercadoria para
o consumo de poucos.



33

seu inverso – o vazio –, a ausência de concretização física; é no entanto no espaço público que

se reafirma a existência da cidade (SETTON, 2005).

Segundo Setton (2005), ao realizar uma leitura das dinâmicas urbanas mais recentes,

percebem-se novas formas de expansão e urbanização, massas fragmentadas. Apesar das

funções urbanas primordiais dos espaços públicos, a afirmação de que os espaços públicos

das cidades brasileiras se degradam, morrem ou estão à beira da morte é cada dia mais

recorrente. Esse processo de degradação e de abandono tem como um dos principais motivos

o desinvestimento progressivo do Estado (FERREIRA; MARQUES, 2000) quanto à

qualidade das áreas comuns da cidade, associado ainda a outros fatores, a exemplo do

aumento dos índices de violência, comuns às grandes cidades brasileiras.

Os espaços coletivos da cidade estão sendo continuamente desvalorizados e negados

pela sociedade em detrimento da supervalorização da esfera privada. Segundo Carlos (2007),

na atualidade, ocorre o estabelecimento de um novo conjunto de relações através do qual se

instaura uma “nova urbanidade”, através do triunfo da mercadoria sobre o sujeito. A

supervalorização da mercadoria propicia recusa do outro e exacerbação do individualismo;

esta "urbanidade" se reproduz como condição e produto da reprodução das relações sociais.

Neste entendimento, o "ir à rua" torna-se meio de exposição da intimidade do indivíduo,

estabelecendo-se em definitivo a diferenciação entre público e privado. Assim, as relações

sociais modificam-se e passam de primárias (face a face) para secundárias (por relações

indiretas), segundo Park (1979 apud SMALLEY SOARES PEREIRA, 2010), gerando um

distanciamento do espaço público por parte da população, em um processo que o enfraquece

mais ainda (SENNETT, 1998).

A cidade está em constante modificação na medida em que se relaciona diretamente

com a sociedade que a produz em determinado período de tempo. Na contemporaneidade, a

relação social no espaço público vem tornando-se mais escassa, acompanhada igualmente de

perceptível redução também das manifestações de cidadania no espaço público (GOMES,

DESLANDES e NETTO, 2002). Esta conjuntura pode estar associada a quatro principais

processos: a apropriação privada crescente nos espaços comuns; a progressão das identidades

territoriais (áreas sob controle de gangues, traficantes ou grupos que territorializam o espaço);

o isolamento da vida social (internet, shoppings, esvaziamento das ruas); e o crescimento das

ilhas utópicas (os condomínios fechados) (idem). O local comum para as trocas sociais vem

sendo substituído por espaços particulares, semi-públicos ou até mesmo espaços cibernéticos.

O surgimento e alastramento de espaços privados como shoppings centers, parques e

condomínios fechados entre outros, têm tomado para si a função primordial dos espaços
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públicos, esvaziando-os de apropriações sociais, ratificados pela cultura do medo dominante

nas médias e grandes cidades brasileiras.

O carácter cada vez menos público dos espaços urbanos, sugere que estes são cada
vez menos encarados ou visualizados como espaços de pertença efectivos. A praça
ou jardim não são mais os locais de interacção social por excelência, mas locais de
encontro social pontual e cujos mecanismos dinâmicos já não são controlados pelos
seus actores. A rua não é mais um local, mas apenas uma ligação. Reconhecida pelas
suas capacidades de trânsito de pessoas e automóveis, e não pelo facto de
proporcionar um ambiente urbano favorável à interacção social. (SETTON, 2005,
p.4)

Afastando-se da vida pública, o citadino converte-se em consumidor e a vida urbana,

num simples produto ofertado pelo setor imobiliário. Assim, ocorre a proliferação e

banalização do automóvel individual, a exacerbação dos condomínios fechados, sendo eles

horizontais ou verticais, complexos habitacionais pouco conectados à malha urbana, traçando

um perfil que se torna tendência recorrente para a progressiva privatização dos espaços

públicos das cidades contemporâneas (SETTON, 2005).

Diante deste panorama, a esfera privada penetra em todas as dimensões da imagem e

da cultura urbanas retirando, do domínio público, suas prioridades, em detrimento da

crescente afirmação do privado. O espaço público é substituído por espaços privados na

medida em que estes últimos são organizados, têm o ambiente e temperatura controlados,

onde os passos são vigiados e onde as pessoas sentem-se seguras, apesar de serem locais onde

a autêntica interação entre cidadãos diversos é perdida por completo. A dimensão pública

paulatinamente é enfraquecida de seu papel estruturador de rotinas urbanas, tendo seu

simbolismo associado apenas a espaços residuais entre edifícios e vias, enquanto os espaços

coletivos privados tornam-se simulacros otimizados do espaço urbano tradicional (ibidem).

Destarte, os locais de socialização são substituídos por novas localidades que não as

relacionadas à dimensão pública da cidade, onde as pessoas, geralmente de classes mais

abastadas optam por compartilharem suas experiências sociais com públicos pré-

selecionados:

(...) festeja-se e celebra-se com amigos nos salões de festas dos edifícios
condominiais ou nas casas de recepção que disseminam-se pela cidade. Esses locais
tornaram-se, assim, um novo meio de publicização da vida privada; o que se
realizava dentro de casa acontece agora em lugares "públicos". Na verdade, esses
locais são privados no sentido da propriedade, mas acessíveis ao público em geral,
desde que tenham os meios para consumir. A lógica, portanto, dessa nova forma de
sociabilidade não é tanto impedir aos convidados a eventual entrada num espaço
doméstico privado, mas a de dar em espetáculo uma parte da vida familiar privada,
num local que pode ser utilizado amanhã por outros. O diferencial, ou a
individuação, neste caso, só pode ser atribuído aos efeitos visuais decorativos e à
qualidade, entre outros fatores, do cardápio. (FERREIRA; MARQUES, 2000)
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Por meio da recorrente substituição do espaço público pelo privado concebe-se um

ciclo vicioso referente à manutenção deficitária dos espaços públicos pelos órgãos e setores

de administração pública responsáveis, o que desestimula ainda mais o usuário a utilizar os

espaços coletivos, tornando-os mais vazios e inseguros, o que retroalimenta o sistema

(FERNANDES RODRIGUES e IVO LADWIG, 2014; cf. infra. Figura 07).

Figura 07 – Esquema demonstrando ciclo vicioso de abandono dos espaços públicos. Situação
identificável em trechos da área de estudo.

Fonte: Autora (2015)

O aumento continuado da violência urbana apresenta-se como um aspecto representativo e

problemático da cidade atual manifestando-se também na vida social cotidiana (SILVA,

2011). A violência, tida pelo poder público como consequência da cidade, é comercializada

como um produto interessante para muitos. Segundo Maria Izabel Scpacenkopf (2004 apud

SILVA, 2011), "violência e mídia são ingredientes fundamentais que frequentam a vida

contemporânea de forma maciça e intensa". Assim, produtos como torres multifamiliares

gradeadas e repletas de dispositivos de segurança, por exemplo, tornam-se produtos rentáveis,

com alto valor de mercado. A criminalidade é exposta excessivamente pela mídia, tornando-

se uma de suas pautas preferidas e a temática da violência urbana, exposta por todos estes

meios midiáticos, contribui para criar uma "cultura da violência" (CORREIA, 2007, p.10).

A violência torna-se um item obrigatório na visão de mundo que nos é transmitida.
Cria a convicção tácita de que o crime e a brutalidade são inevitáveis. (...) A
imoralidade da cultura da violência consiste justamente na disseminação de sistemas
morais particularizados e irredutíveis a ideais comuns, condição prévia para que
qualquer atitude criminosa possa ser justificada e legítima. (...) Em segundo lugar, a
cultura da violência, valorizando a utilização da força, constrói uma nova hierarquia
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moral. O universo social simplifica-se monstruosamente entre fortes e fracos.
(FREIRE COSTA, 1993 apud CORREIA, 2007, p. 10).

De acordo com Teresa Caldeira (2000), estudos atualizados consideram que o espaço

comunitário contemporâneo não gera mais o ideal moderno de universalidade;

contrariamente, estimula a segregação e a ideia de que grupos sociais similares devem habitar

em "enclaves fortificados" e homogêneos, isolados dos diferentes. Desta maneira, o

desconhecimento do "outro" aumenta a sensação de medo fazendo com que a cidade do

século atual torne-se o espaço do medo e da insegurança.

O produto edificado resultante deste processo é denominado por alguns autores, de

“arquitetura do medo” ou “arquitetura da violência” (FERRAZ, 2000 apud SILVA, 2011).

Essa arquitetura do medo é compreendida enquanto resposta a um "sentimento de inquietação

ante a noção de um perigo real ou imaginário, de uma ameaça; susto, pavor, temor, terror"

(Novo Dicionário Aurélio, Editora Fronteira apud SILVA, 2011, p.5)

Elementos que, segundo S. Ferraz (2008), nos fazem lembrar das fortificações
características da arquitetura da Idade Média e das prisões contemporâneas (bem
como alguns elementos do panótico de J. Bentham), estão cada vez mais presentes
nas edificações de diversos tipos e usos em cidades de Porte Médio como João
Pessoa, até mesmo nos espaços públicos, afetando as relações sociais e gerando não
só um novo padrão formal e funcional para a arquitetura e urbanismo, mas também
uma exacerbação do processo de segregação socioespacial marcado pelo medo e
isolamento (SILVA, 2011, p.4).

Esse padrão arquitetônico finda por amplificar a sensação de medo, acarretando em

mais violência e consequente pânico social, produtores da chamada mixofobia ou medo de

misturar-se (FLUSTY, 1997 apud SILVA, 2011). O contexto urbano e seus espaços públicos,

cada vez mais desqualificados como lócus de encontro entre as pessoas, tornam-se abrigo da

cultura moderna – o ritmo e a multiplicidade da vida econômica, ocupacional e social propicia

ao citadino uma intensidade de estimulações sensoriais distintas das fases passadas da cultura

humana (SIMMEL, 1967, apud DARODA, 2012). As práticas contemporâneas de associação

social e os dispositivos de comunicação, como os computadores domésticos e a internet,

trabalham como suporte para uma reconsideração nos modos como os indivíduos estabelecem

novas formas de vivência e relações interpessoais. A sociedade da informação inclui uma

nova dimensão espacial que faz referência não só ao desenvolvimento de processos culturais,

mas explora novas formas de vivência que configura o denominado ciberespaço , resultante

da interação entre hardware, software e pessoas. Tal virtualização dos encontros está

diretamente relacionada ao espaço físico, devido à necessidade de dispositivos tecnológicos

físicos, como computadores e redes, capazes de conectarem o mundo virtual e físico, através
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destas interfaces, e tornando possíveis as transições entre ambos os domínios (DARODA,

2012). Dessa forma, o aprimoramento das tecnologias de comunicação e informação provoca

um embate nas práticas sociais e na vivência e prática dos espaços urbanos, uma vez que "à

medida que muda a tecnologia e as aspirações humanas" novas conexões tornam-se possíveis

(SANTOS, 2001, p.33 apud DARODA, 2012).

Diante destas mudanças e da disseminação do uso da tecnologia móvel, é perceptível a

experimentação de novas práticas sociais com reflexos perceptíveis nas cidades

contemporâneas. Nesta nova condição, os encontros por causalidade tornam-se menos

relevantes diante dos encontros programados no ciberespaço e concretizados nos espaços

públicos, privados ou semi-públicos. Os encontros premeditados utilizam-se das novas

tecnologias com fins diversos tendo como exemplo situações onde são agrupadas multidões

com finalidade de realizar performances de cunho artístico ou político. São, portanto,

"mobilizações políticas, estéticas e coletivas que utilizam mídias portáteis para organizar

reuniões efêmeras no espaço público" (BAMBOZZI; BASTOS; MINELLI, 2010, p.220 apud

DARODA, 2012).

O comportamento dos indivíduos contemporâneos configura-se ao ritmo de novos

estímulos, que encontram seu maior reforço na má qualidade dos espaços públicos e

supervalorização dos espaços privados, nos crescentes índices da violência urbana e constante

reafirmação da "cultura do medo", assim como na influência do ciberespaço e das novas

tecnologias. Os espaços públicos são ainda o fruto de processos desurbanos, que acarretam

em impactos negativos (NETTO, 2014) à vida pública urbana. A reconquista do espaço

público pela população não dependeria, nesse contexto, apenas das manifestações sociais de

"retorno ao espaço público", mas antes mesmo, do estabelecimento de condições espaciais

capazes de estimular tal retomada. Assim, para que a presença humana no espaço público seja

reavivada e a urbanidade estimulada, há grande necessidade de condições materiais, urbanas e

arquitetônicas específicas.

2.1.2 Cidade Viva: Compreendendo os Fenômenos da Urbanidade e do Desurbanismo

A vida urbana está diretamente associada à segurança nas ruas e calçadas por meio da

presença contínua de pessoas na dimensão pública. A presença dos cidadãos no espaço

público atrai mais citadinos e, com isso, a rua torna-se viva, com usuários e espectadores

(JACOBS, 2011). Além da segurança, a rua cuja vitalidade aflora é capaz ainda de promover

encontros entre pessoas desconhecidas facilitando o desenvolvimento da urbanidade. Tais
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contatos efetivados nos espaços públicos têm capacidade de revelar uma compreensão da

identidade pública dos cidadãos e, através deles, facilitar o estabelecimento de uma rede de

respeito e confiança mútuos.

De acordo com Gehl (2014), a cidade torna-se vez mais viva a medida que mais

pessoas se sentirem convidadas a caminhar, pedalar ou permanecer nos seus espaços

coletivos, os quais proporcionam o contato direto entre as pessoas e os demais componentes

da sociedade que as cercam. Nesta acepção, o espaço público seria detentor de “urbanidade”,

quando possibilitaria seu uso intenso por grupos sociais diversos. O conceito de urbanidade

pode então ser entendido enquanto uma situação urbana em que há equilíbrio entre as

dimensões espacial e social (JOSEPH, 2002 apud TRIGUEIRO, 2008), por meio do qual se

percebe visibilidade do outro, negociação de papéis e frágil fronteira entre eles, mobilidade

social, estruturas societárias mais simétricas (HOLANDA, 2010).

Neste entendimento da “urbanidade equilibrada”, a ação humana é elemento-chave,

tão fundamental quanto as categorias do espaço: a urbanidade elabora-se por intermédio de

um conjunto de condições espaciais encontradas e da intensa presença de pessoas, de grupos

de indivíduos diferentes, cujas interações fazem aflorar as vivências urbanas e relações sociais

responsáveis pela urbanidade (NETTO et al, 2012). Para Netto et al. (2012), os aspectos da

dinâmica da cidade que juntos compõem o conceito de urbanidade são: sociabilidade,

associada à copresença de pessoas, movimento de pedestres e interação entre grupos no

espaço público urbano; vida micro-econômica, vinculada à existência de atividades não-

residenciais nos edifícios; e segurança, caracterizada pela pouca assiduidade de crimes,

brigas, agressões, ou seja, comportamentos antissociais. Esta é uma propriedade robusta,

chave, que de certa forma remete-se ao coração da vida urbana e suas condições (NETTO,

2014). Segundo Figueiredo (2012), a urbanidade acontece quando o espaço construído

permite ou potencializa encontros e copresença entre indivíduos de classes ou modos de vida

distintos em áreas públicas.

Efetivamente, a presença contínua do homem na área pública atua como fator

primordial para o desenvolvimento da urbanidade. Entretanto, esta é influenciada também

pelo espaço público, pela configuração físico-espacial, pelo espaço privado, mas também pela

interface existente entre estes; em outros termos, pessoas no espaço agem e interagem umas

com as outras, no seio de uma vida em sociedade, com maior ou menor facilidade, sob a

interferência destes suportes espaciais. Esta qualidade da cidade resulta de um planejamento

urbano eficiente envolvendo as qualidades essenciais capazes de tornar a cidade mais segura,

agradável e saudável.
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(...) a urbanidade, em sua diversidade, está associada a um ethos urbano, uma
condição política para a vida coletiva. Essa definição tem o potencial de reconhecer
na urbanidade aspectos tanto materiais quanto comportamentais: a orientação ao
Outro (Heidegger) baseada em princípios sociais como a comunicação livre de
coerção e violência (Habermas) e o “bem-vir às diferenças” mais que o tolerar as
diferenças (Derrida). Trata- se de uma conceituação analítica e ampla o bastante
para reconhecer a centralidade da coexistência e da comunicação, e sua condição
ética. Esse conceito colocará tais valores como um horizonte da vida urbana. Ou a
urbanidade, convergência das alteridades, como o devir do urbano. (NETTO, 2014)
[grifo do autor]

Nestes termos, a urbanidade não aflora sem que haja o suporte físico adequado. Os

contatos e apropriações das ruas, calçadas, praças e parques, aparentemente despretensiosos,

despropositados e aleatórios, conformam a mudança necessária para o florescimento de uma

vida pública exuberante na cidade. A vida dos espaços públicos só ocorreria na medida em

que estariam presentes as oportunidades tangíveis e concretas iguais às necessárias para

cultivar a segurança (JACOBS, 2000; GEHL, 2014). Em espaços com características distintas

tenderiam a se desenvolver tipos de urbanidades diferentes, ou seja, a urbanidade na medida

em que é um fenômeno produzido por meio das relações sociais e espaciais por isso,

diferentes formas de vida social e espacialidades tenderiam a gerar diferentes urbanidades

(NETTO, 2014).

Autores alertam, no entanto, para o fato de que apesar dos graus distintos, nem todo

fenômeno de interação e/ou apropriação sócio-espacial é um fenômeno dito de “urbanidade”.

Este conceito está amparado na civilidade do convívio entre diferentes, e, assim, não é

passível de inclusão nesta situação ideal formas de vida social hostis, com distanciamento

social que provoque quebras de comunicação, espaços de violência e repressão (NETTO,

2014). Atualmente, percebe-se que as cidades têm resultado em padrões configuracionais

cada vez mais "fragmentados" e "segregados", apresentando características que deixam

entrever a deficiência ou até a inexistência de dispositivos técnicos apropriados ao espaço

urbano e às atividades de seus públicos. Efeitos nefastos às relações entre sociedade e cidade,

tais como a negação do espaço público ou ainda a sua segregação são muito comuns e

minimizam progressivamente a presença humana nas áreas coletivas da cidade. Assim, por

vezes, a urbanidade tem dado lugar ao desurbanismo.

Surgem espaços "desurbanos" quando a configuração espacial apresenta-se de maneira

tal que os edifícios e fachadas são rarefeitos, limitando as conexões entre os diferentes,

quando há dispersão, dificuldade de mobilidade e interatividade e, assim, há a invalidade da

qualidade do urbano (FIGUEIREDO, 2012). Espaços hostis ao corpo, ao pedestre,

desenhados claramente para o automóvel, estabelecendo a mais profunda relação de

efetividade com a velocidade dos veículos ao invés da dos transeuntes. Ao contrário da
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urbanidade, o desurbanismo, de maneira ampla, ocorre quando os espaços construídos

impedem ou pelo menos restringem encontros e a copresença entre pessoas de grupos

distintos separando-as em espaços privados, simulacros dos espaços públicos, em rotinas que

tendem ao desencontro de pessoas diferentes (FIGUEIREDO, 2012).

Até que ponto a configuração físico-espacial interfere no desenvolvimento da

urbanidade e até que ponto a apropriação social do espaço esclarece algo sobre esta

interferência são questões ainda pouco esclarecidas. A presença de pessoas distintas

apropriando-se dos espaços públicos da cidade possui influência de variáveis referentes à

qualidade do espaço público, aspectos arquitetônicos e morfológicos além de questões sociais.

São sobre estes aspectos que as seções subsequentes vão se inclinar.

2.1.3 Variáveis afins à Urbanidade: Espaço Público, Morfologia Urbana e Arquitetura

Sociológica

2.1.3.1 Espaço Público

Cidades convidativas devem ter espaços públicos cuidadosamente projetados para dar

suporte aos processos que fazem florescer a vida urbana. Mas qual definição de espaço

público? O que os compõem? E quais são os critérios que definem sua qualidade? A definição

de espaço público tem sido modificada no decorrer do tempo. Segundo Young (1986 apud

FERNANDES, 2012), espaços públicos consistem em espaços acessíveis a todos, onde as

pessoas desenvolvem atividades, sozinhas ou em pequenos grupos, estando cientes da

presença de outros, em meio a um convívio “cordial”, respeitando a diversidade. Segundo

este autor, é ressaltada a importância da acessibilidade, mas também a inclusão e tolerância à

diferença, estabelecida através de uma "cidade inopressiva" (PADDISON e SHARP, 2008

apud FERNANDES, 2012). Alves (2003), recorrente pesquisador português do espaço

público, define espaço público enquanto espaço capaz de receber inúmeras funções tais como

encontro, lazer, recreio e relaxamento; acrescenta ainda à sua definição a perspectiva

sustentável. Dentre os elementos constituintes do espaço público e mais precisamente as

principais tipologias, definidas por Mora (2009 apud FERNANDES, 2012), citem-se:
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Quadro 01 – Tipologia dos espaços públicos

Fonte: Mora (2009 apud Fernandes, 2012)

Os espaços públicos abertos possuem a capacidade ou não de proporcionar maior qualidade

de vida à população na medida em que se apresentam agradavelmente, estimulando a

permanência de pessoas, ou seja, gerando um "ciclo virtuoso"; ou, ao contrário, acarretando

"ciclos viciosos" de afastamento da população. Tais estímulos estão associados à qualidade

dos espaços públicos e relacionam-se diretamente com situações de urbanidade ou

desurbanismo. De acordo com Mora (2009 apud FERNANDES,2012), a qualificação do

espaço público pode ser avaliada ainda através da intensidade e qualidade das relações

sociais estabelecidas nele: a capacidade de acolher, agregar grupos sociais diversos e

estimular a identificação simbólica, expressão e integração cultural. Rays e Lay (2006 apud

FERNANDES, 2012) reafirmam tal visão enquanto consideram como principal indicador
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da qualidade do espaço o comportamento manifestado pelos usuários, correspondente à

maneira como utilizam o espaço, bem como a frequência com que o fazem ou ainda ao

nível de manutenção do espaço.

Dentre as categorias definidoras da qualidade dos espaços apresentada por Fernandes

(2012), encontram-se aquelas relacionadas à estética, ao uso e à estrutura do espaço,

consideradas fundamentais para a qualificação do espaço urbano, uma vez que tratam a

relação com a malha urbana, o enquadramento, bem como aspectos físicos e de desempenho

espacial.

Quadro 02 – Categorias definidoras da qualidade do espaço público

Estética Uso Estrutura

Elementos que estimulam os Elementos  que afetam o uso
Elementos   que promovem   a
conexão visual e funcional entre

sentidos principalmente os visuais. das edificações e dos espaços as edificações e espaços abertos.
Relaciona-se à experiência coletivos. Observa-se os usos Determinada pela
sensorial visual, à estética formal e dos  espaços  enquanto fatores permeabilidade ou acessibilidade
simbólica, à percepção. São atrativos para utilizadores funcional. Incorpora-se ainda, a
relevantes os elementos resultantes das características acessibilidade local, na escala da
arquitetônicos das edificações, físico-espaciais adequadas. rua e bairro.
espaços  públicos  urbanos  e  a
relação estética entre eles. 1.1.3 1.1.4

Fonte: Fernandes (2012)

Os problemas dos espaços públicos urbanos podem ser atribuídos à sua distribuição,

disposição e configuração; associadas a estas questões, citem-se problemas específicos dos

elementos urbanos (CREUS, 1996 apud JOHN E DA LUZ REIS, 2010) que os compõem

(BRANDÃO; CARRELO; ÁGUAS, 2002, p. 34). Segundo a ABNT - NBR 9283/1986, são

considerados mobiliários urbanos "todos os objetos, elementos e pequenas construções

integrantes da paisagem urbana, de natureza utilitária ou não, implantados mediante

autorização do poder público em espaços públicos e privados" (ABNT, 1986, p.1). São

exemplos de mobiliários urbanos, seguindo a definição contida nesta normativa, abrigos de

ônibus, acessos ao metrô, esculturas, painéis, playgrounds, cabines telefônicas, postes e

fiação de luz, lixeiras, quiosques, relógios, bancos entre outros, conforme apresentado no

Quadro 03:

Quadro 03: Classificação do Mobiliário Urbano segundo ABNT - NBR 9283/1986.
Categorias e Relação e Classificação

Subcategorias

Abrigo, ponto de ônibus; acesso ao metrô; acostamento para paradas em
geral; bicicletário; calçada; elemento de condicionador de tráfego (gelo

Circulação e Transporte baiano,  quebra  mola,  "ilha",  canteiro  central;  espelho  parabólico;
parquímetro; passagem subterrânea; passarela; pavimentação; pequenos
ancoradouros; rampa, escadaria; semáforo; sinalização horizontal.
Arquibancada, palanque; coreto; cruzeiro; escultura, estatuária; estação
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Cultura e Religião de via sacra; marco; mastro; monumento; mural; obelisco; painel; pira;
plataforma, palco; placa comemorativa.

Esporte e Lazer Aparelho de televisão coletivo; brinquedo; churrasqueira; circo; mesa,
assentos; parque de diversões; playground; quadras de esporte.
Caixa de correio; cabine telefônica, orelhão; entrada de galeria telefônica,Sistema de Comunicações
tampão; poste, fiação; torre, antena;

Sistema de Energia Entrada de galeria de gás, tampão; entrada de galeria de luz e força,
tampão; poste, fiação, torre; respiradouro.

Sistema Iluminação Pública Luminária; poste de luz, fiação;

Sistema de Saneamento
Bebedouro, bica; chafariz, fonte, tanque; entrada de galeria de águas,
tampão; grade, tampa, outras vedações; lixeiras, respiradouros, sanitário
público.

Segurança Pública e Balaustrada;  cabine  (policial,  vigia);  defesa,  grade,  gradil;  guarita,
Proteção hidrante, muro, mureta, cerca; posto salva-vidas.
Abrigo Abrigo, refúgio; caramanchão; pavilhão; pérgola; quiosque.

Comércio Banca; barraca; carrocinha; trailer.

Informação e Comunicação Posto; cabine; anúncios (cartaz, letreiro, painel, placa, faixa); relógio;

Visual
relógio-termômetro  eletrônico; sinalização (placa  de logradouro  e  de
informação).

Ornamentação da Paisagem
Arborização;  banco, assento; calçadão; canteiros; chafariz, fonte;
escultura,  estátua; espelho  d'água;  jardineira,  vaso; mirante; obelisco;

e Ambientação Urbana
queda d'água.

Fonte: ABNT/NBR 9283/86

Para Kohlsdorf (1996), os mobiliários urbanos são elementos complementares integrantes do

espaço urbano com grande relevância. A autora afirma que tais elementos possuem

"características de maior mobilidade e menor escala" e são, muitas vezes, "os principais

responsáveis pela imagem dos lugares" (id., 1996, p.160-191). Tais componentes do espaço

público vêm sendo estudados por diversos autores e recebem repetidamente o

reconhecimento por contribuírem para a preferência dos usuários por determinados espaços

em detrimento de outros cujos mobiliários são inexistentes ou encontram-se degradados.

Segundo Kilicaslan (2008 apud JOHN E DA LUZ REIS, 2010), o mobiliário urbano

influencia diretamente na "vida das ruas", uma vez que é capaz de atrair ou repelir os

usuários através de avaliações positivas ou negativas associadas às adequações ou

inadequações desses elementos diante das expectativas das pessoas.

2.1.3.2 Configurações Físico-Espaciais e Aspectos Morfológicos

Nesta seção do capítulo serão apresentadas as relações entre o desenvolvimento da

vitalidade urbana e a forma urbana da cidade. São estudados aqui as configurações e os

aspectos exteriores do meio urbano e suas relações recíprocas, definindo e explicando a

paisagem urbana e sua estrutura. São definidas as variáveis relacionadas que serão avaliadas

no capítulo da dimensão físico-espacial, relacionando-as à legislação vigente através de
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roteiro elaborado a partir de autores como Del Rio (1990), Lamas (2004), Panerai (2006),

Gehl (2014) e Jacobs (2000) e ainda associando-as à promoção da urbanidade.

Dentre os diversos seguimentos que suportam o desenvolvimento do que chamamos

cidade (composta por processos de ordem cultural, econômica, política, social etc.),

apresenta-se no espaço urbano, de maneira relativamente axiomática, a configuração físico-

espacial, que constitui plano de fundo ativo na dinâmica social, sendo produto e

condicionante para o desenvolvimento das relações sociais (CORRÊA, 1995). Segundo

Lamas (2004), o espaço humanizado público é constituído por um ambiente global que só é

capaz de ser compreendido desta maneira. O ser humano vive em uma continuidade ambiental

constituída por formas urbanas ou territoriais através da composição de diversas unidades

espaciais e elementos morfológicos. Dentre os elementos morfológicos analisados nesta

dissertação, citem-se:

• O solo: Inicia-se o estudo da cidade através do solo no qual "se pisa" (LAMAS, 2004)

analisando-se os revestimentos, pavimentos, degraus e passeios empedrados, os lances, as

faixas asfaltadas. O solo, enquanto pavimento, é um elemento relevante na configuração do

espaço público urbano, também considerado de grande fragilidade. Através deste elemento

morfológico será demonstrado o conflito existente no solo público entre o tráfego rodoviário e

o uso por parte dos pedestres e ciclistas (LAMAS, 2002).

• Os Edifícios: Estudado enquanto elemento mínimo (LAMAS, 2004) em sua relação

com o lote, bem como com o tipo edificado (edificações residenciais, comerciais, etc.),

através do gabarito das edificações do uso da edificação e da relação com os espaços públicos

do bairroe escala humana3. A envolvente edificada dos espaços públicos urbanos tem uma

importância primordial na (re)definição bidimensional e tridimensional destes, já que dela

depende a configuração volumétrica dos espaços (BRANDÃO; CARRELO; ÁGUAS, 2002). 

• O Lote - A parcela Fundiária: Considerado por Lamas (2004) a gênese e fundamento do

edificado, princípio da relação edificação/lote enquanto modo de separação espaço

público/privado, é analisado neste trabalho enquanto uso da terra nos lotes, permissividade da

legislação, formato e dimensão. Para Gehl (2014), parcelas fundiárias mais estreitas

estimulam o caminhar da cidade, na medida em que há maior número de aberturas no decorrer

da rua.

3 Apresentado em tópico seguinte mais detalhadamente através da revisão do conceito de Arquitetura
Sociológica.
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• O Quarteirão: O quarteirão segundo Lamas (2004) pode ser definido a partir da sua

forma construída ou pelo traçado e divisão fundiária. É constituído segundo agrupamento de

edifícios entre si em anel, ou sistema fechado e separado dos demais. Delimitado pelo

cruzamento de três ou mais vias e subdividido em parcelas fundiárias, os lotes, identificando-

se componentes do espaço urbano. Segundo Jacobs (2000), os quarteirões não devem possuir

tamanho demasiadamente grande, pois propiciam apenas o deslocamento dos veículos

motorizados e dificultam o caminhar dos pedestres.

• O Logradouro: Segundo Lamas (2004), entende-se por logradouro o espaço privado do

lote não construído. Oferece solo às modificações e intensificações de usos acolhendo

atividades diversas. Neste trabalho, analisa-se o uso dos logradouros, sua relação com o lote

em si, com o adensamento da área, reconstrução, ocupação, e com os espaços públicos.

Existem problemas nos espaços públicos que são originados pela
configuração das parcelas e pela disposição dos edifícios nessas que dão
lugar a uma definição visual e funcional insuficiente da envolvente edificada,
em vez do reforço da sua identidade física e funcional, produzida por uma
repetição menos conveniente de fachadas, pela concentração dos acessos,
pela inexistência de lugares a coras baixas e pela segregação e concentração
de atividades em edifícios de uso exclusivo. (BRANDÃO; CARRELO;
ÁGUAS, 2002, p. 34)

Tais aspectos serão levantados, analisados e relacionados com o uso do espaço público

urbano conforme descritos nos procedimentos metodológicos em tópico posterior.

2.1.3.3 Arquitetura Sociológica

É identificado na cidade um processo de sinergia, sendo estabelecida uma tendência

humana em inferir associativamente locais movimentados com espaços mais seguros: onde há

pessoas encontram-se os "olhos da rua", capazes de vigiar a dinâmica social dos espaços

públicos (Jacobs, 2009). Assume-se, conforme literatura (GEHL, 2014; HOLANDA, 2002;

HILLIER apud HOLANDA, 2002), que espaços mais movimentados promovem um ciclo

eficiente na atração de mais pessoas estabelecendo uma maior sensação de segurança,

enquanto áreas pouco movimentadas têm reduzida atração ao uso e ao encontro presencial.

Neste sentido, a arquitetura produzida tem grande poder de influência na presença de pessoas

nos espaços públicos da cidade. A arquitetura é considerada por Holanda (2007) enquanto

“variável independente” na medida em que produz efeitos na vida das pessoas e no ambiente

natural no qual está inserida; seria também “variável dependente” na medida em que é

determinada a partir de aspectos como clima, relevo, geologia, hidrografia, disponibilidade de

materiais e mão de obra qualificada, interesses econômico-político-ideológicos, resultando
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destes. O conceito aqui utilizado para arquitetura é aquele defendido por Holanda (2007),

enquanto:

(...) realidade captada por um olhar: arquitetura é lugar usufruído como
meio de satisfação de expectativas funcionais, bioclimáticas, econômicas,
sociológicas, topoceptivas, afetivas, simbólicas e estéticas, em função de
valores que podem ser universais, grupais ou individuais (HOLANDA,
2007, p. 118)

Diante de cada aspecto da arquitetura, há um campo de saber específico. No primeiro

campo, o "Savoir Faire", encontramo-nos diante de uma alçada relacionada ao "saber fazer"

arquitetura, intuitivamente e através dos saberes passados por gerações dos "mestres de

ofícios", bem como através dos arquitetos. Por outro lado, há o aspecto comportamental, que

por muito tempo foi analisado de maneira a-espacial, dominado particularmente pelos

profissionais das ciências sociais. Na atualidade, juntam-se tais aspectos através do terceiro,

associando a arquitetura aos comportamentos estimulados por ela, apropriações da

arquitetura e do espaço urbano, resultando em um pensamento morfológico, reflexivo e

analítico.

Quadro 04: Modos de fazer e pensar arquitetura associativamente às práticas sociais.
1 2 3

Savoir Faire

Arquitetônico: prático e Pensamento morfológico: Ciências sociais e naturais:

implícito reflexivo e analítico Conhecimento a-espacial

Fonte: HOLANDA, 2007.

Deste modo, as relações entre as pessoas com o espaço urbano não se tornam objeto de

estudo restrito à arquitetura ou às ciências sociais; via sociologia urbana, há um campo

comum às duas áreas, enquanto ambas são ciências sobre práticas humanas. O conceito de

arquitetura sociológica pretende abarcar esta reflexão. Enquanto equivalente a um dos

aspectos da arquitetura, a arquitetura sociológica conceitua os aspectos arquitetônicos e

relativos às expectativas sociais. Segundo Holanda (2007), a arquitetura sociológica admite

1) a realidade empírica do lugar e 2) a realidade empírica das expectativas sociais. No que

concerne à realidade empírica do lugar, são considerados os elementos relacionados a um

sistema de barreiras e permeabilidades ao movimento, de transparências e opacidades à

visão, de cheios e vazios, impregnados de práticas sociais; ao passo em que a realidade

empírica das expectativas sociais está ligada mais particularmente ao sistema de encontros e

esquivanças, de concentração e dispersão de pessoas. Cada sistema social demanda uma

maneira distinta de organizar indivíduos no espaço e no tempo, de maneira que possa ser
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estabelecido quem está próximo de quem, o que está fazendo, onde, quando e porque

(HOLANDA, 2007).

Em suma, a arquitetura sociológica, como um campo de saber afeito às
ciências humanas, preocupa-se em revelar as relações entre arquitetura e
sociedade, mais especificamente entre as configurações de edifícios, cidades
e da paisagem natural entendida como arquitetura e as maneiras pelas quais
as pessoas fazem o quê, como, onde, quando e com quem – as maneiras
como se estruturam encontros interpessoais, de forma mais ou menos
determinística, mais ou menos casual, concentrados ou não no espaço ou no
tempo (HOLANDA, 2007, p.125).

Na tentativa de apreender os elementos da “arquitetura sociológica” presentes no

bairro do Altiplano Cabo Branco - João Pessoa/ PB, aspectos constituintes dos tipos

edificados, interfaces público e privado, permeabilidades, dentre outras variáveis, serão

descritos e analisados à luz da urbanidade, em capítulo posterior.

Segundo Hanson e Zako (2007 apud SABOYA E VARGAS, 2012), apenas a

configuração da malha não é suficiente para determinar com precisão os aspectos

relacionados à ocorrência de comportamentos sociais ou antissociais de cidadãos, fazendo-se

necessário recorrer às características específicas das tipologias e aos "olhos da rua". Dentre as

variáveis que interferem na urbanidade, encontram-se as tipologias edilícias.

Indubitavelmente, na experiência urbana diária é perceptível uma grande diversidade de

formas arquitetônicas. No entanto, por necessidade cognitiva ou por semelhança, são

passíveis de agrupamentos em "léxicos", gramáticas mais repetidas, aproximações através de

características que se assemelham mais determinados objetos arquitetônicos entre si do que

com os demais (NETTO, 2006). Tais 'tipos arquitetônicos' podem ser distribuídos em três

modalidades: a do edifício 'livre', isento de ligações associados ao que nomeamos por 'torre'; a

das edificações 'contínuas' aos limites dos lotes; e por último, o tipo híbrido, associado às

duas tipologias apresentadas anteriormente, o 'edifício base-torre', edificado enquanto volume

horizontalizado na base, colado nas divisas do lote e volume superior verticalizado. Estes

tipos arquitetônicos são determinados majoritariamente pelas suas características externas (ou

seja, grau de alinhamento ou continuidade das fachadas), sendo os mais recorrentes no meio

urbano da atualidade. Dentre eles, a tipologia isolada vem, desde a década de 1990, sendo

consagrada e predileta pelo mercado da construção civil, consistindo em soluções

arquitetônicas mais verticalizadas e com menores custos relativos para os construtores e

empreiteiras enquanto aumenta-se progressivamente o valor na unidade habitacional na

medida em que aumenta-se a altura e o isolamento do nível da rua (NETTO, 2006).
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Figura 08: Tipos arquitetônicos identificados por Netto (2006)

Fonte: Netto et al. (2012).

Em contraposição, dentre as tipologias vigentes na cidade atual a que propicia maior

estímulo à vitalidade urbana é a tipologia 'contínua', seguida pelo tipo hibrido e isolado,

decrescentemente. Tal tipologia associa-se positivamente à urbanidade devido à

continuidade de fachadas que é capaz de proporcionar aos quarteirões possibilitando ainda

maior densidade, maior número de portas voltadas ao espaço público, fortalecendo a relação

fachada-rua, bem vinda à animação do espaço público.

Quadro 05 - Relação entre tipologia arquitetônica, presença de pessoas nos espaços públicos
e consequente urbanidade segundo literatura.

Fonte: Autora (2014, apud NETTO et al, 2012)

Nesta mesma lógica, a tipologia 'torre', consagrada no mercado atual, não colabora com a

animação da vida pública, por motivos contrários aos característicos do tipo contínuo. Quanto

maior o número de tipos arquitetônicos com recuos laterais, pavimentos térreos privativos e

gradeados ou murados, maior a dependência do uso do automóvel para deslocamento. Com

tal tipologia, os quarteirões tornam-se rarefeitos e com menos diversidade social e econômica

(NETTO, 2006). Consequentemente, há uma redução do número de pedestres, uma vez que
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este tipo limita a quantidade de serviços disponíveis nos térreos, reduzindo também a

mobilização social dos espaços. O afastamento dos serviços impõe aos usuários percursos

maiores a serem percorridos, impossibilitando ou dificultando o percurso a pé, e estimulando

o percurso através de veículos motorizados particulares ou coletivos. Em vista disso, tal

tipologia arquitetônica, além de desestimular a presença de pessoas no espaço público,

estimula ainda o acréscimo de veículos no espaço público que acabam por ser priorizados em

detrimento dos pedestres.

Outra variável associada à otimização ou, ao inverso, à extenuação da urbanidade está

relacionada ao gabarito das edificações. Para Alexander et al (1977 apud SABOYA E

VARGAS, 2012), as edificações não devem ultrapassar a máxima de quatro pavimentos pois,

até este limite, é possível manter a sensação de conexão do morador com o que ocorre ao

nível da rua, permitindo ainda que alguém neste ambiente consiga enxergar detalhadamente o

que se passa ao nível do pavimento térreo ou interagir com citadinos que se encontrem no

nível da rua. Edificações cujas alturas ultrapassam este parâmetro iniciam um processo de

negação do espaço público inviabilizando a possibilidade de interação pela distância visual

entre as aberturas e calçadas; a barreira constituída com os corredores, elevadores e escadas

dificultam o ato da descida ao nível da rua, tornando-a mais improvável de acontecer

casualmente. Segundo estes autores:

(...) habitações em altura distanciam as pessoas do nível térreo, assim como
da sociedade cotidiana e casual que ocorre nas ruas, calçadas, jardins e
varandas frontais. Elas deixam as pessoas sozinhas nos apartamentos. A
decisão de sair para ir a alguma atividade pública torna-se formal e
desajeitada (ALEXANDER et al, 1977, p. 116 apud SABOYA E VARGAS,
2012).

Para Gehl (2014), os sentidos humanos e a escala humana fornecem a base biológica

das atividades comportamentais e de comunicações no espaço urbano público. O autor

considera o sentido primordial e mais desenvolvido dos sentidos humanos. Quando

considerada em um mesmo nível, ou seja, o plano horizontal, a visão humana é capaz de

perceber a presença humana, através do movimento e linguagem corporal a partir de 100

metros de distância, aumentando o nível de detalhamento na medida em que o observado

aproxima-se do observador. No que se refere à distância vertical, a informação essencial é

perceptível com dificuldade, uma vez que há limitações de ordem fisiológica – a visão

humana se desenvolveu, essencialmente, no plano horizontal. A visão para cima e para baixo

evoluiu de maneira distinta: o ser humano é capaz de ver entre 70 e 80 graus abaixo da linha

do horizonte, o que possibilita a visualização por onde o indivíduo anda e pisa; ademais, o
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ângulo de visão é limitado entre 50 e 55 graus acima da linha do horizonte (GEHL, 2014).

Gehl considera mais "fácil" para o indivíduo inclinar a cabeça para baixo (normalmente o

indivíduo já anda com uma inclinação de 10º para baixo) que levantar a cabeça (id.).

Consequentemente, tais características genuínas dos humanos propiciam um impacto na

percepção das edificações altas e baixas instaladas nas cidades. Geralmente, os edifícios mais

altos, bem como seus andares que distam do nível da rua, são vistos apenas à distância e

nunca aproximadamente:

Eventos que ocorrem no espaço urbano aberto ou nas portas e janelas nos
andares térreos podem ser vistos à distância de até 100 metros. Nessas
situações, também podemos nos aproximar e usar todos os nossos sentidos.
Da rua, temos dificuldade para perceber eventos que ocorrem nos andares
mais altos. Quanto mais alto, maior a dificuldade de enxergar. Temos de
recuar cada vez mais para ver, as distâncias se tornam cada vez maiores e o
que vemos e percebemos diminui. Gritos e gestos não ajudam muito. De fato,
a conexão entre o plano das ruas e os edifícios altos efetivamente se perde
depois do quinto andar. (GEHL, 2014, p. 41)

Igualmente, a comunicação entre os edifícios altos e seus arredores é boa até os dois

andares mais baixos, e ainda possível de ser estabelecida entre o terceiro, quarto e quinto

pavimentos. Assim, é possível acompanhar a vida da cidade até o quinto pavimento das

edificações, sendo perceptíveis a fala, gritos e movimentos de braços (ibid.)

Figura 09 : Variação do nível de contato entre edifício e rua segundo variação de altura

Fonte: Gehl (2014).

A partir do quinto pavimento adiante, torna-se impossível ao olho humano perceber os

detalhes das pessoas localizadas ao nível do solo, impossibilitando seu reconhecimento ou o

relacionamento com as mesmas. Segundo o mesmo autor, a partir do quinto pavimento,

residências e escritórios localizados não deveriam estar sob controle e no âmbito das
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autoridades terrestres, mas das autoridades de tráfego aéreo por romperem de vez a relação

com a cidade.

Jacobs (2011), por sua vez, atribui grande importância à diversidade como um dos

elementos imprescindíveis para geração da vida urbana. Declara que quanto maior a mescla

de usos e usuários no dia a dia das ruas, bairros e cidades, maior será a animação

proporcionada pela população nos espaços públicos e especialmente nos parques urbanos.

Desta maneira, os parques e espaços públicos propiciariam trocas à vizinhança, prazer e

alegria ao invés da sensação de vazio e insegurança. Para a autora, há quatro condições

indispensáveis, consideradas as condições mais relevantes do livro, para a germinação da

diversidade dita por ela exuberante nas ruas e distritos:

1. O distrito, considerado o maior número de segmentos, deve ser capaz de atender a

mais de uma atividade prevalecente, preferencialmente mais de duas. Tais atividades

devem estimular a saída de usuários em dias e horários distintos fazendo com que os

mesmos estejam no espaço público por motivos diferentes e que sejam capazes de

utilizar boa parte da infraestrutura oferecida.

2. As quadras devem possuir medidas curtas uma vez que as oportunidades de mudança

de sentido devem ser facilitadas e frequentes para estímulo dos pedestres.

3. No distrito, deve haver a combinação entre edificações de períodos construtivos

distintos bem como estados de conservação diversos incluindo boa porcentagem de

prédios antigos de modo a acarretar rendimento financeiro heterogêneo de maneira

que tal mistura seja condensada.

4. Na área na qual se almeja diversidade, faz-se mister uma densidade suficientemente

alta de pessoas independentemente de seus intuitos, mas cujo interesse maior seja a

residência na área.

Conforme mencionado em Jacobs, esperar que a vida urbana intensa "brote" de

alguma maneira em um local sem tais características assemelha-se a "sonhar de olhos abertos"

(JACOBS, 2011, p. 159). Para a autora, a diversidade de usos contribui com a sensação de

segurança urbana, através da interação propiciada por estes usos. Por outro lado, a "grande

praga da monotonia" (JACOBS, 2011, p. 158), relativa à predominância de um uso único, por

exemplo, bairro ou rua apenas com uso residencial, a destruição e condenação da diversidade

e consequentemente a vida urbana local são subprodutos de tal disposição urbana.
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A diversidade de atividades, considerada motor das cidades, das trocas sociais,

econômicas e políticas, também é tangível na medida em que há mescla de usos no mesmo

lote. A presença de térreos comerciais nas edificações pode contribuir relevantemente para o

estímulo da urbanidade, à medida de sua instalação, considerada positivamente (NETTO,

2006). No entanto, para manutenção de tais usos mistos é necessário haver o suporte através

da tipologia arquitetônica: a adequação física do "casco arquitetônico" é fundamental para

abrigar atividades não apenas residenciais. Assim, é imprescindível que a edificação possua

recuos frontais reduzidos ou inexistentes, alta proporção de fachada em relação à testada do

lote e alta permeabilidade entre o espaço público e privado e serviços como restaurantes,

bares, lanchonete, etc. capazes de potencializar a interação entre o interior e o exterior das

edificações, propiciando ao espaço público maior movimento de pessoas e conseguinte maior

vida urbana (SABOYA E VARGAS, 2012).

Dentre as variáveis independentes relacionadas à arquitetura sociológica avaliadas

nesta pesquisa, a interface público/privada e as relações desta com os espaços públicos

abertos ganham destaque. A partir do estudo destes aspectos, é desenhada parte dos sistemas

de barreiras e permeabilidades nos espaços públicos e, desta maneira, percebida a

interferência direta na quantidade de pessoas que se apropriam e desenvolvem atividades nos

espaços coletivos urbanos (SABOYA, 2013). Acredita-se que as formas como são realizadas

as interfaces influenciam no sistema de barreiras e no nível de permeabilidade destas áreas de

transição, influenciando assim a presença humana nos espaços. Para Blanc e Causer (2003

apud ROBERT, 2014), a interface público/privada é aparentemente simples, uma

simplicidade "enganadora". Consideram a oposição "de dentro e de fora": é "privada" a área

que se reserva a certos indivíduos e fecha-se para os demais; em contraposição, tudo que está

em livre acesso é público. Se a fronteira é de difícil definição, mais ainda o é a relação entre

tais esferas (ROBERT, 2014, p.29). Para Habermas (1978 apud ROBERT, 2014) assim como

para Arendt (1956 apud ROBERT, 2014), a fronteira entre as duas dimensões, público e

privada, é historicamente definida, embora seja móvel. O respeito pela vida privativa é aceito,

mas a dimensão pública é superior à esfera privada. Suas autonomias são relativas: ambas as

esferas partilham de uma relação de dependência mútua.

Segundo Holanda (2002), quando se retrata a questão da permeabilidade física entre as

edificações e os espaços coletivos, retrata-se o atributo relativo ao “Paradigma da

Urbanidade” ou da “Formalidade”, dependendo da situação encontrada. O Paradigma da

Urbanidade relaciona-se com espaços nos quais as interfaces apresentam arranjos espaciais

com maior densidade de portas e menor percentagem de espaços cegos propiciando maior uso
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dos espaços públicos, e consequente maior urbanidade. Em oposição, no Paradigma da

Formalidade, há predominância de percentagem de espaços cegos e menor densidade de

aberturas desestimulando o uso do espaço coletivo não edificado pela sociedade. Bentley

(1985) reafirma que o maior número de aberturas nos edifícios ou jardins propicia

enriquecimento do espaço público pois é capaz de aumentar o nível de atividade de suas

bordas. Complementa ainda que a interface público/privada deve possuir design que viabilize

uma diversidade de atividades privadas coexistindo em proximidade física com as atividades

desenvolvidas no espaço público. Segundo Bentley (1985), a função da borda, ou seja, da

interface público/privada, em determinadas situações, relaciona-se com a preservação da

privacidade das atividades internas, negando qualquer contribuição que a percepção da

presença humana no espaço privado faria sobre o espaço público. Esta privacidade pode ser

feita através de distância horizontal entre a rua e a edificação, acréscimo de níveis ou

combinação entre eles (cf. infra, Figura 10).

Figura 10: Função da borda relacionada à preservação da privacidade das atividades internas.

Fonte: Bentley (1985)

Uma quantidade apropriada de portas pode auxiliar na promoção da vitalidade
urbana conectando a rua com atividades comerciais e de serviços, promovendo
assim as atividades que lhes são inerentes, tais como a pesquisa de preços, o olhar
de vitrines e o entra e sai para comprar ou obter mais informações sobre os
produtos. No caso dos shopping centers essa vitalidade é interiorizada: as ligações
dos espaços edificados com a rua são minimizadas, e toda essa movimentação é
retirada dos espaços públicos, juntamente com a possibilidade (ainda que nem
sempre exercida) de interação social entre pessoas de perfis socioeconômicos mais
variados do que aquelas que frequentam os shoppings. (SABOYA, 2013)

Este argumento é reforçado por Carlos Nelson na medida em que este defende maior

apropriação do espaço público pela casa, quanto maior for o número de portas que se abrem

para a calçada. Neste sentido, as "apropriações pela casa" podem ser compreendidas também

para edifícios residenciais e estão relacionadas à utilização do espaço da rua para atividades

de lazer, contemplação e estabelecimento de relações sociais. Ressalva-se ainda, através

destes autores, a importância da proximidade e permeabilidade entre os domínios privados
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das residências e públicos admitidos através das janelas e portas que se abrem diretamente

para a rua.

Havendo essa proximidade e permeabilidade era possível, por exemplo, que as mães
participassem da brincadeira das crianças, ainda que apenas com a função de
controle e supervisão; que as conversas entre vizinhos acontecessem de forma
natural, através da interação espontânea entre quem passa e quem esta na janela
observando a rua; e que os freqüentadores de um bar pudessem ser vistos por quem
passava na rua, ao mesmo tempo em que controlavam o movimento de pessoas.
(SANTOS E VOGEL, 1985 apud SABOYA E VARGAS, 2012)

Diante de tal contextualização, determinados aspectos tipológicos faziam-se

necessários:

Alguns detalhes arquitetônicos podem tornar impossíveis certas formas de uso das
janelas - as grades, a altura excessiva com relação à calçada, por exemplo. A
distância entre a casa e a rua aumenta em virtude desse tipo de problema. As
ocasiões de contato face a face se reduzem, ao mesmo tempo em que se acentua a
distinção do fora com relação ao dentro, do público com relação ao privado.
(SANTOS;VOGEL, 1985, p. 54)

Gehl (2014) reafirma a importância do maior número de aberturas quando destaca a

importância da facilidade de entrar e sair das habitações, e defende ainda a adoção de lotes

com testadas não muito grandes, com fachadas curtas de forma a intensificar as possibilidades

de interação das edificações com as ruas através de maior número de aberturas, diminuindo os

espaços vazios, constituídos por fachadas cegas, bem como o percurso feito pelos pedestres,

geralmente não atraídos por longas distâncias percorridas a pé. Neste sentido, certas decisões

de natureza arquitetônica, se utilizadas na produção da arquitetura citadina e no planejamento

urbano, são capazes de (NETTO, 2006):

• Minimizar espaços aberto em detrimentos de ocupados;
• Produzir menores unidades de espaço aberto (ruas, praças) em detrimento do espaço

edificado;
• Produzir um maior número de aberturas possibilitando maior número de transições

entre o espaço privado e público;
• Consequentemente, diminuir o número de espaços segregados, guetizados e efeitos

panópticos.

Para Netto (2006), há elementos que compõem as dimensões morfológicas,

considerados elementos da vitalidade dos espaços públicos, como a configuração e

implantação do edifício, buscando como qualidades:
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• a continuidade das fachadas propiciando quadras com perfis mais contínuos;
• densidade arquitetônica, não propriamente relacionada à verticalização das

edificações;
• pluralidade de usos das edificações e da rua;
• atividade comercial no pavimento térreo quando possível ou houver demanda.

No entanto, a arquitetura e o planejamento produzidos na cidade contemporânea nem

sempre são voltados ao estímulo do uso do espaço público pelos cidadãos através da

qualidade das variáveis apresentadas acima (espaço público, aspectos morfológicos e

arquitetônicos). Com isso, afetam as práticas sociais e sociabilidades desenvolvidas pelas

pessoas. A fim de compreender melhor estes últimos conceitos, apresenta-se na sequência o

tópico intitulado "Práticas Sociais e Sociabilidades Urbanas na Cidade Contemporânea".

2.1.4 Práticas Sociais e Sociabilidades Urbanas na Cidade Contemporânea

A proposta desta seção da dissertação é aprofundar a compreensão do caráter

relacional e situacional dos atores e grupos sociais na área estudada do bairro Altiplano;

pretende-se aqui tocar a dimensão ética referida por Holanda (2002), necessária ao estudo da

urbanidade do objeto empírico. Para tanto são apresentados os conceitos de “sociabilidade

urbana”, no entendimento do termo conferido por Simmel; “práticas sociais”,

“convivencialidades”, “redes sociais” e outros princípios sociais da contemporaneidade,

através da visão de Sennett (1988); por fim, os conceitos de “lugar” e “não-lugar”,

estabelecidos por Augé (2012), são igualmente mencionados.

Segundo Santos e Vogel, (1981), uma rua é um universo de múltiplos eventos e

relações. A expressão "alma da rua" significa um conjunto de veículos, transeuntes,

encontros, trabalhos, jogos, festas e devoções. Ruas têm caráter e podem ser agitadas,

tranquilas, sedes de turmas, pontos e territórios, dependendo ainda do horário no qual são

observadas. A par de caminhos, são locais onde a vida social acontece em fluxo constante:

trata-se de um "microcosmo real" de espaços e relações (JACOBS, 1973 apud SANTOS;

VOGEL, 1981), que tem a ver com binômios tais quais repouso/movimento, dentro/fora,

intimidade/exposição, e assim por diante.

Frúgoli Jr. (2007) trata o termo sociabilidade urbana relacionando-o a um diálogo

entre a sociologia e a antropologia voltadas à vida urbana. O autor, que referencia Simmel,

descreve o termo “sociabilidade” como sendo um tipo ideal, o "social puro", forma padrão,
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comum a toda sociedade humana, sem qualquer desígnio, interesses ou objetivo que não seja

o convívio desenvolvido entre pessoas através de "espécies de jogos" nos quais uma das

"regras" implícitas seria atuar como seres socialmente iguais (FRÚGOLI JR., 2007, p.9). O

autor considera os modos, padrões e formas de relacionamento sociais concretos, em

contextos de interação e convívio social, com nítida preocupação em circunscrever

espacialidades ou territorialidades específicas, onde tais relações teriam uma localização

espacial mais precisa. Para Simmel, a sociedade não é composta somente por indivíduos e sim

por indivíduos em interação. Na medida em que são identificados no espaço público mais de

um indivíduo na presença imediata uns dos outros, pode-se considerar o termo ajuntamento

referido por Goffman (2010). Segundo Simmel (apud FRÚGOLI JR., 2007, p. 9), a sociedade

desenvolve-se através de modos pelos quais a experiência humana é capaz de organizar-se

potencialmente. Designa-se, por “sociedade” um complexo de indivíduos socializados através

de redes de socialização estabelecidas em determinado tempo e espaço.

Uma das formas de interação destacadas nestas redes sociais mencionadas é o da

conversação cujo conteúdo não é o foco principal, mas a conversa enquanto forma de

manutenção desta dinâmica (FRÚGOLI JR., 2007, p.10). Esta interação caracteriza-se como

uma das formas de interação focada defendida por Goffman (2010). Segundo este autor, a

interação focada existe quando indivíduos cooperam para manter um determinado assunto

como foco de atenção. Por outro lado, a interação desfocada pode ser entendida como uma

comunicação que ocorre quando se recolhem informações de um indivíduo observando-o de

relance, momentaneamente enquanto o mesmo enquadra-se no angulo de visão. Caberia aos

espaços públicos, enquanto instrumentos da urbanidade e palco principal destas interações,

serem compostos por dispositivos técnicos "amigáveis", aptos a diversificar e dinamizar tais

relações, tornando autônomos os públicos urbanos que os frequentam.

De fato, a partir do momento em que há o pleno desenvolvimento da interação, abrem-

se possibilidades para a comunicação. Segundo Gehl (2014) há quatro tipos de

distanciamentos que indicam proximidade, intimidade ou distanciamento social. A distância

íntima, de zero a 45 cm de distância, é corriqueira para indivíduos que possuem alto grau de

intimidade, por meio da qual é possível partilhar fortes emoções: o contato é próximo,

caloroso, intenso e emocionalmente carregado. Já a distância pessoal, de 45 cm a 120 cm, é a

distância do contato em círculos de amizade, como exemplo de uma família reunida à mesa.

A distância social, equivalente ao distanciamento físico de 120 cm a 3,70 m, relaciona-se à

distâncias nas quais se pode partilhar conversas sobre trabalho, e outras informações mais
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comuns. Por último, a distância pública é aquela que remete a um contato mais formal e de

comunicação unilateral.

Outro conceito relacionado às formas de sociabilidades na sociedade é o de

“convivencialidade”, desenvolvido por Ivan Illich, através do qual buscou a compreensão do

processo industrialista e a ecologia. Por “sociedade convivencial”, Illich (1973 apud

GAJADO, 2010) entende a sociedade na qual as ferramentas modernas estão à disposição da

sociedade, enquanto coletividade, e não à disposição apenas de determinados "corpos de

especialistas"; nesta visão, o homem controla a ferramenta, e não o contrário.

Em toda sociedade há duas maneiras de se atingir fins específicos, como os
transportes, a comunicação entre as pessoas, a saúde e a aprendizagem. Uma que eu
chamo de autônoma e a outra que denomino de heterônoma. No primeiro caso, eu
me mexo e, no segundo, sou capturado por um veículo e transportado. No primeiro
caso, eu cuido do meu ferimento; no segundo, tu me assistes em minha paralisia e
eu te assisto em teu parto (...). Em cada sociedade e em cada setor, a eficácia
depende da interação entre o modo autônomo e o heterônomo. (“Conversando con I.
Illich”. Cuadernos de pedagogía, s.d., p. 18. apud GAJADO, 2010, p. 21)

Na cidade contemporânea, segundo Sennett (1988) observa-se o declínio do homem

público, o que acarreta a decadência concomitante da vida pública. Segundo Costa (1996),

Sennett retrata na cidade um reinvestimento na vida privada em detrimento da vida pública

bem como a emergência de uma escala intimista de interpretação das instituições políticas, o

que resulta numa ideologia da intimidade tendo como âmago a privacidade e a estabilidade.

Com o estabelecimento da indiferença global da vivência do espaço público tradicional

instaura-se uma "molecurlarização do social", que finda por particionar-se em guetos étnicos,

multiplicação de grupos de interesse privado em processo de diferenciação em pseudo-

identidades locais, fazendo do espaço social da cidade um espaço fragmentado, de

significados distintos, e enfraquecendo os laços sociais alicerces da sociedade gradativamente

substituídos por "socialidades de contato" (COSTA, 1996, p. 83).

"Se a condição para a vitalidade do domínio público no sentido estrito é a existência
de um mundo comum duradouro, a sociedade de consumo, ao produzir objetos
condenados ao ciclo da corrupção biológica, desertifica esse mundo,
comprometendo definitivamente o ideal de permanência do homo faber. (...) A
sociedade de consumo resulta, em última instância, da publicização da modalidade
da vita activa menos afeita à vida pública: o trabalho. (COSTA, 1996, p. 85)"

Em vista disso, estabelece-se a degradação da vida pública e do seu lugar geográfico,

por excelência, que é a cidade. A "catástrofe pública" mencionada por Sennett (1988) começa

a mostrar-se nas cidades a partir do estabelecimento dos não-lugares em detrimento dos

lugares mencionados por Augé (2012). Para este último, esta conjuntura evoca diretamente a

relação entre a morfologia das relações sociais e a forma como são percebidos os espaços nos
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quais os "lugares" só aparecem via manifestação de valores e de identidades compartilhadas.

Há, para Augé, uma diferenciação entre os termos "lugar" e "espaço": o primeiro,

privilegiado, utiliza a noção de "lugar antropológico" caracterizando as "modificações físicas"

relacionadas ao "princípio de sentido para aqueles que o habitam e princípio de

inteligibilidade para quem o observa" (AUGÉ, 2012, p. 51); em contrapartida, o segundo

conceito aparece de maneira mais abstrata, de certa forma marcado pela ausência de

caracterização; remete ao espaço e às superfícies não simbólicas do planeta (id., p. 77).

Na contemporaneidade, a dita "supermodernidade", empregando mais uma vez os

termos de Augé (2012), além dos "espaços" e dos "lugares", ressalta-se a existência e

predominância dos "não-lugares", que podem tanto ser construções necessárias à circulação

acelerada das pessoas e bens – como trevos, vias expressas, rodovias, aeroportos – quanto os

próprios meios de transporte, os grandes centros comerciais ou ainda os campos de trânsito

prolongado (AUGÉ, 2012, p. 36-37). Os "não-lugares" alimentam e são alimentados por

"identidades provisórias" com alta rotatividade e pouco incutidas na mentalidade dos

cidadãos.

Os "não-lugares" não estimulam nenhum tipo de interação social, apenas as autorizam

na medida em que, no tempo de um percurso, é possível a coexistência de individualidades

distintas, semelhantes e indiferentes umas às outras (id., p.101). Nos "não-lugares", os

padrões de sociabilidade predominantes são o trânsito, a passagem, a efemeridade, o

momento presente nos quais é permitida a coexistência de diversos tempos distintos e

experiências sem que haja um aprofundamento nos mesmos. São espaços destinados à

"individualidade solidária", à passagem, ao provisório e ao efêmero (id., p. 74).

Através destas conceituações é possível perceber a relação das sociabilidades urbanas

e apropriações dos espaços públicos com o conceito de vitalidade urbana. Os espaços públicos

são os espaços destinados a dar suporte ao desenvolvimento das sociabilidades e, sendo

portadores de características físico-espaciais específicas, são capazes de fazer florir a

vitalidade urbana enquanto relações entre características sociais e espaciais. No entanto, os

espaços produzidos na atualidade tendem a dificultar as apropriações e são em sua maioria

incapazes de estimular o "caminhar pela cidade" e o desenvolvimento de relações sociais

entre os citadinos. Metodologias específicas devem ser pensadas para apreender as vertentes

plurais que compõem esta questão.
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2.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS APLICADOS - COMO, ONDE E PORQUE?

Um método é um conjunto de princípios que orientam a selecção do objecto de
estudo, a formação dos conceitos apropriados e as hipóteses. Todo método é um
caminho para chegar a algum sítio de uma maneira certa. A metodologia é um
conjunto de procedimentos e regras de produzir conhecimento e está interligada com
o enquadramento teórico global. Portanto é algo mais que uma técnica ou um
conjunto delas. As técnicas de investigação são procedimentos operativos e os
instrumentos para produzir dados (i.e.: questionários, histórias de vida, inquéritos,
entrevistas, etc.). Esses dados servem para compreender os fenômenos, para captar
as relações entre os fenômenos e a intencionalidade das acções sem permanecer na
parte exterior (só descrição de fenômenos). (PEREIRO, 2012, p.112).

Esta dissertação busca compreender as questões organizacionais do espaço,

características morfológicas e aspectos inerentes à dimensão físico-espacial, confrontando-os

com os aspectos sociais, formas de uso e apropriação do espaço, em trechos integrantes do

bairro do Altiplano. Possui, como pressuposto, que a vitalidade urbana e a urbanidade tendem

a ser mais eficientemente desenvolvidas se impulsionadas por configurações sensíveis à

escala humana e por relações convivenciais entre espaço e sociedade, tornando mais

animados os espaços urbanos e autônomas as relações de seus públicos.

Considerando o referencial teórico, as informações colhidas nos espaços observáveis a

olho nu, bem como os dados constantemente extraídos da legislação urbanística vigente,

optou-se pela abordagem combinada4. Para verificação das dimensões físico-espaciais e

sociais foram necessárias pesquisas de campo, elaboração de mapas, levantamentos,

mapeamento de usos e caracterização dos usuários, bem como aplicação de entrevistas semi-

estruturadas que permitiram esclarecimentos relacionados aos motivos estimuladores do uso

do espaço. O estudo realizado é descritivo, analítico, avaliativo e comparativo, pois objetiva a

descrição, quantificação e qualificação das propriedades espaciais integrantes do objeto

empírico de estudo, o "Altiplano Nobre", o "Conjunto do Altiplano" e as "Comunidades do

Altiplano", com intuito de verificar os efeitos da cidade sobre a vida urbana desenvolvida. A

pesquisa é realizada através da abordagem hipotética-dedutiva (LAKATOS, 1991), visto que

tem o intuito de comprovar ou não a hipótese elaborada na problemática. O estudo segue a

tipologia de modelo descritivo conceitual verbal (ECHENIQUE, 1975 apud SERRA, 2006),

contendo modelos iconográficos (desenhos e fotos) e analógicos (esquemas, plantas, etc.),

com o objetivo de analisar e avaliar comparativamente aspectos que concernem aos três

trechos característicos do bairro. A fim de verificar o desenvolvimento da vitalidade urbana

4 Entende-se pesquisa combinada como o estudo que mescla as abordagens qualitativa e quantitativa em todas ou
em algumas das etapas do processo.
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nos espaços públicos do bairro, foram necessários desenvolver dois eixos metodológicos

abarcando as dimensões de configuração físico-espacial, através de estudo, e semântica,

através de observação sistemática e de entrevistas semiestruturadas. A metodologia não é

apenas um conjunto de técnicas de investigação, mas um conjunto de princípios orientadores

para a investigação (PEREIRO, 2012), que convém descrever.

2.2.1 Construção do aparelho teórico-conceitual

A pesquisa iniciou-se através da construção do aparelho teórico-conceitual, a partir do

qual foi realizada revisão da literatura definindo e estabelecendo conceitos, perspectivas

teóricas e problemáticas que permeiam o objeto teórico e empírico da pesquisa, assim como a

definição do conceito de vitalidade urbana, configurações físico-espaciais, sociabilidades

urbanas, apropriações de espaços públicos etc. Realizada a partir de consultas em livros, via

internet, periódicos, revistas, teses, dissertações e monografias direcionadas à explanação dos

conceitos-chaves, indispensável ao cumprimento da pesquisa, esta etapa foi desenvolvida no

decorrer de toda a pesquisa sendo continuamente retroalimentada.

2.2.2 Pesquisa Documental

Esta etapa foi realizada através de visitas a instituições para coleta de informações,

dados técnicos e estatísticos, fotografias aéreas dos trechos que compõem o objeto de estudo,

bem como coleta da legislação urbana complementando a construção do aparelho teórico-

conceitual.

2.2.3 Pesquisa de campo

O conhecimento das dimensões sociais não procede dos laboratórios e sim de culturas

e grupos humanos vivos (BURGUESS, 1977 apud PEREIRO, 2012), através dos quais o

pesquisador aborda o mais profundamente humano, o cotidiano das pessoas e os seus

significados (PEREIRO, 2012). A pesquisa de campo procede à observação de fatos e

fenômenos exatamente como ocorre in loco após embasamento teórico. Esta etapa deve ser

contínua durante toda a pesquisa, pois permite ao pesquisador adequações da metodologia às

características específicas da área estudada. A mesma teve continuidade após o Trabalho
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Final de Graduação apesar dos diferentes objetivos da pesquisa atual a fim de esclarecer e

auxiliar na compreensão do problema pesquisado.

A pesquisa de campo deu suporte a ambas as dimensões estudadas. Complementando

o estudo da dimensão espacial, a pesquisa de campo se voltou para o cadastramento da análise

morfológica do trecho estudado, assim como para o levantamento das tipologias edilícias e

interfaces público/privada; na dimensão social, recorreu ao estudo das apropriações sociais e

sociabilidades, através das observações sistemáticas utilizadas como etapa do método

científico (SERRA, 2006). A análise morfológica foi aplicada através da elaboração de mapas

de uso do solo gabarito, cheios e vazios (desenvolvidos com suporte de mapas de Nolli). Foi

realizada a leitura da forma urbana através de mapeamentos dos elementos morfológicos,

mencionados no referencial teórico, por meio de observação in loco e descrita em autores

como Lamas (2004) e Panerai (2006). A partir de então, foi obtida a visão técnica do espaço,

relacionada à perspectiva "de longe e de fora" remetida a Magnani (2002).

Formulários técnicos desenvolvidos deram suporte à pesquisa de campo. O controle

rigoroso das observações, assim como a utilização dos conhecimentos teóricos atestam

notadamente o caráter científico da investigação. Para esclarecimento do processo de

concepção dos formulários de campo, segue seu esquema de desenvolvimento (cf. infra,

Figuras 11 e 12).

Figura 11: Esquema com etapas de levantamento de campo

Fonte: Autora, 2015.
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Figura 12: Esquema com etapas para desenvolvimento de formulários de suporte à etapa
de levantamento em campo.

Fonte: Autora, 2015.

Os formulários foram organizados em quatro vertentes distintas. São elas:

(A) O primeiro dos formulários diz respeito à avaliação quanti-qualitativa dos espaços

públicos componentes do objeto de estudo. Através deste são avaliados elementos

constituintes do espaço público de modo quantitativo e qualitativo. Neste, foi utilizada parte

da metodologia de Ferreira e Sanches (1998), que relaciona o nível de qualidade das calçadas,

baseado nos conceitos de atratividade visual (o quanto o espaço é limpo e agradável);

conforto (o quanto a calçada oferece de conforto ao pedestre); continuidade (o quanto a

calçada é livre de obstáculos); segurança (o quanto a calçada é livre do risco de

atropelamento); e seguridade (o quanto a calçada é livre do risco de ser assaltado). Também

por meio desta ficha foi realizada avaliação segundo Gehl (2014) referente ao número de

aberturas voltadas ao espaço público, classificando as ruas como ativas, convidativas, mistas,

monótonas ou inativas. Dentre os elementos avaliados, constam as vias e calçadas, suas

larguras, qualidade de pavimentação, obstáculos, indivíduos arbóreos e equipamentos e

mobiliários públicos, etc (cf. apêndice 01).

(B) A segunda avaliação diz respeito às “variáveis independentes” dos elementos integrantes

da morfologia urbana, como uso do solo e outros dados urbanísticos e arquitetônicos. Nesta

ficha, são avaliadas as características pertinentes aos lotes (área, tamanho da testada, uso do

lote), edificações (gabarito, altura aproximada, estimativa de ocupação, tipologia na qual se

enquadra), relação da edificação com o lote e com o espaço público, interface público-privada

e permeabilidade e visibilidade de tal interface, informações estas ora obtidas in loco, ora
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obtidas por meio do programa Google Earth. (cf. apêndice 02). A análise das fichas de

variáveis independentes foi realizada por meio de análise descritiva crítica associada à

métodos de estatística simples.

(C) A terceira ficha de campo condiz com os elementos mais relevantes que devem ser

observados durante as observações estruturadas das apropriações espaciais e sociabilidades

desenvolvidas nos espaços públicos. Esta ficha guia é organizada a fim de permitir a

identificação do número de usuários presentes no momento da observação, bem como o tipo

de atividade desenvolvida segundo classificação de Gehl (2014) – atividades “necessárias”,

“opcionais” ou “sociais” ou proximidade física entre os indivíduos – além da descrição de tais

atividades e das sociabilidades observadas (cf. apêndice 03).

(D) A quarta e última ficha refere-se à entrevista semiestruturada: aplicada no espaço público,

com os usuários recorrentes no mesmo. Esta ficha será mais amplamente descrita a seguir, em

tópico a parte (ver apêndice 04).

Todas as fichas são acompanhadas de fotografias a fim de ilustrar os elementos mais

relevantes da área e atividades identificadas, bem como de registro de data, dia da semana,

hora e localização do trecho dentro da delimitação estudada através de mapa. As visitas de

campo também deram suporte à análise da dimensão social, pois permitiram ao pesquisador

contato direto com o ambiente a ser avaliado socialmente, por meio de coleta contínua de

dados sociais agregados aos demais métodos. As formas de análise da dimensão social estão

descritas nos tópicos seguintes.

2.2.4 Observação Sistemática/Participativa dos Fenômenos

A análise da dimensão social, necessária para aferir os limites da vida urbana no caso

estudado, foi desenvolvida a partir do método de observação sistemática e participativa de

fenômenos das classes sociais distintas que ocupam o bairro, sendo responsável pelo caráter

qualitativo da pesquisa. Neste sentido, procurou-se analisar as formas de sociabilidade do

bairro, consideradas amplas5 ou restritas6, mas também registrar as formas de apropriação dos

espaços formais e informais, bem como compreender como estas são desenvolvidas nos

espaços públicos.

5
A sociabilidade ampla pressupunha uma convivência com diferentes grupos sociais, uma relação ampla com as ruas e uma

ausência de privacidade dos corpos e dos espaços; (D'INCÃO, 1992).

6
A Sociabilidade restrita ou burguesa afasta os homens e as manifestações sociais da rua relegando os contatos sociais a

contatos de classe social, instalando-se o cultivo da domesticidade e a privacidade dos espaços sociais, da mente e dos
corpos.(D'INCÃO, 1992).
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Dentre as escolhas que permeiam as possibilidades de avaliação e interpretação da

vida urbana, é privilegiada nesta pesquisa a figura do homem da cidade, o citadino. Indivíduo

que ocupa os espaços públicos urbanos e desloca-se através de seus territórios, estabelecendo

relações de aproximação ou distanciamento com outros seres humanos em determinados

contextos e situações específicas. Tal citadino não pode ser reduzido à figura do transeunte,

no entanto, também não coincide necessariamente com a figura do cidadão, visto que a

vitalidade urbana não está obrigatoriamente atrelada à prática da cidadania; por outro lado, a

cidade, devido a suas condições estruturais mutáveis capazes de atrair ou repelir habitantes,

produz necessariamente grupos politizados.

O método principal para esta dimensão da pesquisa é o método de observação

sistemática, ou planejada, dos fenômenos da realidade, através de uma sucessão de passos

orientados pelo referencial teórico, com o intuito de explicar a causa dos fenômenos sociais,

suas correlações e aspectos não revelados (GOLDENBERG, 1997). Tal método necessita,

para sua utilização, de planejamento prévio, uma vez que é realizado e estruturado em

condições controladas onde os propósitos e objetivos já estão previamente definidos. Por isso,

a importância da ficha guia para suporte desta metodologia. Este método auxilia na

compreensão dos fenômenos urbanos, avaliando as dinâmicas culturais e as formas de

sociabilidades desenvolvidas nas sociedades contemporâneas (MAGNANI, 2002). Assim,

através do mesmo, será suprida a ausência dos moradores e usuários do espaço, consumidores

e (re)produtores do espaço urbano, relacionado suas redes de sociabilidades, estilos de viver,

deslocamentos, conflitos etc., constituindo o elemento que definitivamente dá vida à cidade.

Tendo como pressuposto a participação de ambos, visto o desenvolvimento de uma

observação cujo pesquisador inclui-se de maneira participativa, aproximando-se do "nativo",

em um mesmo plano, "o dos fenômenos fundamentais da vida do espírito" (LEVI-STRAUSS,

1971, apud MAGNANI, 2002), a observação participativa é capaz de identificar totalidades7,

vivenciadas pelos atores sociais e identificadas pelo pesquisador, descritas em termos de categorias

contribuindo para a inteligibilidade do espaço e da sociedade (MAGNANI, 2009). Para efetivação do

estudo social, foi necessária a utilização de diversas técnicas como a observação participante, as

entrevistas semiestruturadas, referenciadas por diversos autores da área como Agier (2011), Magnani

(2002;2009), Velho (1978) e Santos e Vogel (1981) e o registro iconográfico.

7 Segundo Magnani (2009), entende-se por totalidade as similaridades, arranjos coletivos, entre indivíduos e

determinados grupos humanos presentes em diversos planos e escalas relacionada à categorizações do estudo.
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Segundo Valladares (2007), a observação participante é um processo longo no qual é

necessária uma fase inicial para negociar a "entrada" do pesquisador no grupo social

estudado. Necessita de uma interação entre investigador e investigado sem que comprometa

os resultados a partir das formas e intensidades das relações estabelecidas entre estes. Trata-se

de uma técnica utilizada para inserção mais densa nas práticas e representações vivenciadas

pelos grupos sociais. De acordo com Proença (2007), é através da observação participante que

o investigador vivencia pessoalmente os eventos estudados a fim de compreendê-los

interpretando os aspectos simbólicos, costumes e linguagens contidos nas ações e no contexto

da situação. Define-se a estruturação por conter o suporte de uma "ficha guia" onde se

encontram os principais elementos a serem observados durante a observação das práticas

sociais urbanas.

Já as entrevistas semiestruturadas possuem certo grau de estruturação através de

pautas que o entrevistador usa como guia de pontos de interesse explorados ao longo da

entrevista. Através desta técnica, o entrevistador realiza poucas perguntas permitindo que o

entrevistado fale livremente à medida que se relaciona com as pautas da pesquisa (JUNIOR

JUNIOR, 2011). As entrevistas seguiram pautas relacionadas entre si e com o tema da

pesquisa, procurando obter informações sobre as formas, os locais e os horários em que os

usuários utilizavam e se apropriavam dos espaços públicos do bairro. Nesta pesquisa, foram

aplicadas entrevistas com usuários dos espaços públicos dos três trechos estudados no bairro,

com os quais foram estabelecidas relações mais intrínsecas, caracterizando os mesmos e

mantendo o sigilo dos dados. As entrevistas foram gravadas através de aparelho eletrônico

para posterior transcrição e análise dos dados. Importa ressaltar que sempre que necessário

esclarecimentos eram fornecidos informalmente aos entrevistados – notadamente

esclarecimentos acerca dos conceitos mobilizados.

Os registros iconográficos, por sua vez, são análises realizadas através de registros

fotográficos associados a desenhos que ressaltam as dimensões internas da área estudada

através de posterior análise (SANTOS; VOGEL, 1981, pp.15-16). O registro fotográfico foi

realizado a partir de um roteiro pré-determinado para o levantamento fotográfico a fim de

captar as principais formas de apropriações dos espaços públicos com posterior tratamento

fotográfico incorporando os desenhos às imagens. Através desta técnica, foi possível registrar

e sublinhar os limites e as relações estabelecidas entre os espaços públicos, privados e a

população usuária dos mesmos, bem como a relação desta entre si, complementando as

técnicas supracitadas.
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2.2.5 Analise de Dados

A análise de dados será realizada tendo como suporte a metodologia de análise de

conteúdo conforme explicitada por Moraes (1999). Utilizada para descrever e interpretar os

dados coletados, a análise de conteúdo remete a descrições sistemáticas, reinterpretando e

compreendendo as mensagens passadas pelos emissores. O método de análise de dados

segundo Moraes (1999) é realizado a partir de cinco etapas que são: preparação das

informações; transformação do conteúdo em unidade; classificação das unidades em

categorias; descrição e por último a interpretação conforme discriminações sucedidas.

A etapa de preparação das informações ocorre anteriormente ao processo de análise

dos dados através da qual são identificadas as diferentes unidades a serem analisadas, seguida

do inicio do processo de codificação8. Esta etapa vem seguida pela transformação do

conteúdo em unidades que consiste na releitura do material coletado a fim de definir a

unidade de análise. Codifica-se então cada unidade admitindo-se um complemento ao sistema

de codificação já criado isolando-a. Ressalta-se que neste momento de codificação, cada

unidade deve ser passível de entendimento sem necessidade de acréscimo de outras

informações. Paralelamente às definições de unidades de análises, são definidas as unidades

de contexto9 também utilizadas nas análises de conteúdo. Após a unitarização, ocorre a etapa

de classificação das unidades em categorias através do agrupamento das unidades a partir de

analogias entre elas.

Nesta pesquisa, o critério para categorização será semântico, ou seja, relacionado ao

tema das unidades (MORAES, 1999). Através desta etapa ocorre uma redução de dados

permanecendo apenas os elementos mais relevantes para a pesquisa, diante de todos os dados

recolhidos no decorrer do processo.

Conforme Moraes explicita em “Análise de Conteúdo” (1999), as categorias de

análises devem ser válidas, homogêneas, exaustivas, pertinentes, exclusivas, objetivas e

consistentes de forma que a unidade de análises, enquanto classificada em determinada

categoria, possa ser compreendida da maneira mais clara possível, sem que possa ser

categorizada de nenhuma outra maneira. Para tanto, são necessárias regras e critérios precisos

8 Segundo Moraes (1999), é através do código que é possível identificar rapidamente o elemento desejado na
amostra de dados recolhidos. Tal codificação pode ser realizada através de numeração ou letras que
permanecerão referenciando o elemento em todo decorrer da pesquisa.
9 As unidades de contexto são, de acordo com Moraes (1999) mais amplas que as unidades de análises e servem
para contextualizar estas últimas nos limites textuais auxiliando nas interpretações assim mais completas, das
unidades de análises. "Geralmente, cada unidade de contexto contém diversas unidades de registro" (MORAES,
1999, p.18).
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para a definição das categorias a fim de que as mesmas sejam significativas e úteis aos termos

que o trabalho se propõe, enquanto sua problemática, objetivos e conceituação teórica.

É a partir da etapa descritiva que é iniciada a comunicação dos resultados da pesquisa,

visto que as categorizações já têm sido realizadas a esta altura. A descrição é realizada através

de textos sínteses onde são abordadas cada uma das categorias constituintes do trabalho:

uma boa análise de conteúdo não deve limitar-se à descrição. É importante que
procure ir além, atingir uma compreensão mais aprofundada do conteúdo das
mensagens através da inferência e interpretação. (MORAES, 1999, p.24)

A etapa que finda a análise de conteúdo, a interpretação, abarca as duas dimensões

trabalhadas na pesquisa, relacionando-as entre si, no intuito de responder à hipótese colocada

no início do trabalho, à luz do referencial teórico mobilizado. A mescla dos métodos e

abordagens distintas possibilita a correlação entre as propriedades espaciais e sociais,

relacionando as características físicas do espaço construído com os usos e apropriações do

mesmo pela população; através da interpretação dos resultados dos dados quantitativos e

qualitativos, a correlação entre o desenvolvimento da vitalidade urbana e configurações

físicas e espaciais específicas podem surgir.
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3 CONFIGURAÇÕES FÍSICO - ESPACIAIS DO BAIRRO DO ALTIPLANO

3.1 PREÂMBULO

São analisados neste capítulo aspectos relativos à configuração físico-espacial dos

trechos que compõem o objeto de estudo. A partir dos dados auferidos em campo, por meio

das fichas técnicas, são apresentadas as análises dos aspectos urbanísticos, morfológicos, de

tipologias edilícias e interfaces público-privadas.

O capítulo estrutura-se da seguinte forma: primeiramente são apresentados e

analisados os aspectos referentes às configurações da morfologia urbana do bairro, no que

concerne às pavimentações das vias, fluxo viário, uso do solo e gabarito (via mapas

temáticos), bem como as configurações das quadras, perfil fundiário, relação cheios e vazios,

e espaço públicos e privados, através de mapas figura fundo.

Em seguida são apresentadas as avaliações dos espaços públicos e arquitetura

sociológica especificamente na avenida principal do bairro, que perpassa todas as tipologias

estudadas bem como, nas ruas mais representativas em cada um dos trechos analisados são

elas:

a. Rua João Cyrillo, Rua Abelardo da Silva Guimarães Barreto, Rua Helena Freire e Rua

Henrique Sales Monteiro que juntas integram o percurso principal do bairro e perpassam as

três tipologias estudadas na área.

b. Rua João Alfredo de Souza que é representativa junto à tipologia desenvolvida no

"Altiplano Nobre".

c. Rua Pedro Firmo do Nascimento, em recorte dentro da área de estudo pré-delimitada, que

é representativa junto à tipologia desenvolvida no "Conjunto do Altiplano"

d. Rua sem nome, paralela à Rua Juvina de Oliveira Monteiro, representativa junto à

tipologia desenvolvida nas "Comunidades do Altiplano".
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Figura 13: Localização das ruas estudadas especificamente na área de estudo.

Fonte: Google Earth (editado pela autora, 2014)

Encerra-se este capítulo com as primeiras conclusões a serem apresentadas no que diz

respeito às configurações físicas, espaciais e das variáveis a fins à urbanidade.

3.2 VARIÁVEIS AFINS À URBANIDADE: MORFOLOGIA URBANA, ESPAÇO

PÚBLICO E ARQUITETURA SOCIOLÓGICA

Convém ater-se inicialmente às características inerentes à configuração físico espacial do

bairro, para, em seguida, observar os espaços públicos e as arquiteturas em cada um dos

trechos de estudo.

3.2.1 Configuração físico-espacial

3.2.1.1 Malha Viária

Segundo Lamas (1993), o traçado é responsável pela estruturação das vias e pela

disposição das quadras, organizando o tecido localmente. A hierarquização do sistema viário,

na escala intra-bairro, determina as vias principais e secundárias, influenciando o tráfego de

veículos e sendo um dos fatores à influenciar a ocupação da malha por meio dos usos do solo.

Concomitantemente à estruturação das cidades, as vias organizam o tecido localmente,

na escala do bairro, e não é possível prosseguir o seu estudo sem considerar os sistemas

viários principais e secundários, como estes se articulam e se inter-relacionam com os outros

elementos da malha. Neste trabalho, são analisados, dentro dos sistemas viários,

especificamente, os fluxos viários, materiais de pavimentação, relações dos leitos carroçáveis

e dos passeios públicos da área estudada.
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O bairro Altiplano Cabo Branco conecta-se aos demais bairros da cidade através de

dois acessos. Primeiramente, à área central da cidade de João Pessoa, através da Avenida

Ministro José Américo de Almeida, popularmente conhecida como Avenida Beira Rio,

considerada uma via arterial que, ao incorporar a rua João Cyrillo e a Rua Abelardo da Silva

Guimarães Barreto, formam o principal acesso ao bairro. Secundariamente, a outra forma de

acesso ao bairro dá-se a partir dos bairros localizados à Sudeste da cidade, por meio da Rua

Médico Industrial Doutor João Crisóstomo Ribeiro Coutinho. Na área estudada, o conjunto de

ruas que possui maior largura bem como fluxo de automóveis é a junção entre as ruas João

Cyrillo, Abelardo da Silva Guimarães Barreto, Helena Freire e Henrique Sales Monteiro,

responsáveis pela ligação do bairro com outros bairros próximos, componentes do percurso

escolhido como eixo central do estudo. As demais ruas conectam-se às que compõem o

percurso central e podem ser classificadas como locais, possuindo um tráfego menos intenso

se comparados aos anteriormente citados. Há ainda ruas que se integram ao restante do

sistema através das vias locais; estas possuem largura menor e tráfego mínimo de veículos (cf.

infra Figura 14), recebendo basicamente o tráfego de acesso aos lotes lindeiros.

Figura 14 - Mapa fluxo viário.

Fonte: Autora (2014)

In loco, observa-se que o fluxo de veículos e o tipo de materiais de pavimentação possuem

uma relação direta entre si. No bairro, há três formas de tratamento das faixas carroçáveis das

vias. São eles: asfáltico, paralelepípedo ou solo natural. O trecho com maior tráfego de

veículos (cf.infra Figura 15), responsável pela ligação do bairro com o restante da cidade,

recebe o tratamento asfáltico e é onde os veículos desenvolvem maior velocidade. As vias
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locais, ligadas ao eixo central do bairro, possuem pavimentação realizada por meio de

paralelepípedo e as ruas mais internas ao bairro, que abrigam menor tráfego de veículos,

possuem tratamento em paralelepípedo ou se encontram em solo natural.

Figura 15- Mapa com tipos de materiais de pavimentação.

Fonte: Autora (2014)

Partindo de uma análise setorizada, é possível constatar que no primeiro trecho do bairro,

situado ao norte e comercialmente vinculado ao título de "Altiplano Nobre", a maior parte das

faixas carroçáveis possui tratamento paralelepípedo (61,9%), seguidas pelo tratamento em

solo natural (23,8%) que se concentra nas áreas limites do trecho do "Altiplano Nobre", e

tratamento asfáltico (14,3%) nas ruas que compõem o eixo principal (cf infra Tabela 01).

Tabela 01- Tipos de materiais de pavimentação dos leitos carroçáveis no trecho 01
do objeto de estudo.

"ALTIPLANO NOBRE"

QUANTIDADE DE  RUAS / TRECHO PORCENTAGEM

TOTAL DE RUAS 21 100%

TRATAMENTO ASFÁLTICO 3 14,30%

TRATAMENTO PARALEPÍPEDO 13 61,90%

TRATAMENTO SOLO NATURAL 5 23,80%

Fonte: Autora (2014)

No "Conjunto do Altiplano", assim como no trecho "Nobre", a maior parte das ruas possui

tratamento paralelepípedo (48,14%) sendo seguido pelo tratamento asfáltico (29,62%) e em

solo natural (22,2%), que se concentra a leste do trecho do "Conjunto", área ocupada por uma

população de renda mais baixa perceptível através do padrão construtivo das residências.
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Tabela 02 - Tipos de materiais de pavimentação dos leitos carroçáveis no trecho 02
do objeto de estudo.

"CONJUNTO DO ALTIPLANO"
QUANTIDADE DE RUAS /

TRECHO
PORCENTAGEM

TOTAL DE RUAS 27 100%

TRATAMENTO ASFÁLTICO 8 29,62%

TRATAMENTO PARALEPÍPEDO 13 48,14%

TRATAMENTO SOLO NATURAL 6 22,2%

Fonte: Elaborado pela autora. Outubro/2014.

Através da forma de tratamento das vias percebe-se a discrepância social entre os trechos

estudados. Nas "Comunidades do Altiplano", o tratamento das faixas carroçáveis é

inexistente, sem delimitação das faixas carroçáveis ou das calçadas. Diferentemente dos

setores anteriores, o tratamento que mais se destaca nesta área é o solo natural (76,47%),

seguido pelo tratamento asfáltico (17,64%) em seus espaços limítrofes com o "Conjunto",

tendo apenas uma rua com tratamento em paralelepípedo (5,89%).

Tabela 03 - Tipos de materiais de pavimentação dos leitos carroçáveis no trecho 032
do objeto de estudo.

"COMUNIDADES DO ALTIPLANO"

QUANTIDADE DE
RUAS / TRECHO

PORCENTAGEM

TOTAL DE RUAS 17 100%

TRATAMENTO ASFÁLTICO 3 17,64%

TRATAMENTO PARALEPÍPEDO 1 5,89%

TRATAMENTO SOLO NATURAL 13 76,47%

Fonte: Autora (2014)

Há diferentes relações entre as qualidades e tipos de tratamento dos eixos carroçáveis e os

passeios públicos na área estudada. Nas ruas de cada área do bairro é possível identificar

nitidamente um tratamento diferenciado, tecnicamente melhor acabado, nas faixas

carroçáveis que se encontram nos trechos do bairro socialmente mais favorecidos: por

exemplo, no trecho no qual ocorre o acesso ao bairro, há faixas carroçáveis com tratamento

asfáltico e ausência de buracos, com recente duplicação das vias, enquanto há péssima

conservação ou ausência de tratamento dos passeios públicos com valas, vegetação sem

manutenção e buracos decorrentes das chuvas, nos trechos referentes ao conjunto e à

comunidade. Esta descrição é perceptível através das tabelas 04 e 05 que relacionam os tipos

e qualidade das pavimentações aos respectivos trechos.
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Tabela 04- Relação entre tipos de pavimentação e trecho
Trecho - Avenidas e rua local

de cada trecho
Tratamento arruamento Total

Asfáltico Paralelepípedo Solo Natural

Altiplano nobre 3 1 0 4

Conjunto do Altiplano 1 1 0 2

Comunidades do Altiplano 1 0 1 2

Total 5 2 1 8

Fonte: Autora (2014)

Tabela 05- Relação entre trecho e qualidade da pavimentação.

Trecho - Avenidas e rua
local de cada trecho

Qualidade da pavimentação Total

0 6 7 8 9 10

Altiplano nobre 0 1 1 1 0 1 4

Conjunto do altiplano 0 0 0 0 1 1 2

Comunidades do altiplano 1 0 0 0 0 1 2

Total 1 1 1 1 1 3 8

Fonte: Autora (2014)

3.2.1.2 Configuração das Quadras e Perfil Fundiário

Através do traçado das vias, configuram-se as quadras nas quais se encontram os lotes

ou glebas, públicos e privados. No bairro Altiplano Cabo Branco, é possível perceber três

tipologias de quadras que se relacionam às formas de ocupação presentes no bairro.

No "Altiplano Nobre", devido ao desnível decorrente da barreira do Cabo Branco,

identifica-se o formato das quadras mais irregular, apesar da proximidade com as formas

trapezoidais decorrentes da adequação das vias e consequentemente das quadras ao relevo. A

Oeste, no "Altiplano Nobre", há uma inclinação nas ruas fazendo com que as quadras

possuam um ângulo interno de até 140º (cf. infra Figura 16). Suas áreas variam

consideravelmente entre 4.646 m² a 53.932 m². No setor "Nobre" do bairro, encontram-se

poucas ruas de penetração (CAMBOIM, 2011), aquelas que permitem acesso às quadras.

Devido a este fator, associado às dimensões das quadras, há o estímulo do deslocamento

através de veículos motorizados visto que existem poucas conexões entre as quadras além de

acentuada declividade da área, obrigando o pedestre a percorrer grandes distâncias a pé para

se deslocar de uma rua a outra.
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Figura 16 - Mapa de Figura-Fundo destacando a configuração das quadras na área estudada.

Fonte: Autora (2014).

No "Conjunto do Altiplano", o relevo possui menor número de desníveis, predominantemente

plano, permitindo um traçado mais regular das quadras e lotes. A configuração das quadras é

composta por uma malha reticulada onde se torna possível encontrar quadras com dimensão

média de 60m X 285m e quadras cujas proporções são mais próximas às de quadrados, com

dimensão média de 101m X 107m. Apesar de menos recorrente, também se encontra neste

trecho do bairro a dificuldade de mudanças de direção, quanto ao deslocamento nas quadras

cujas dimensões são maiores também devido às poucas de ruas de penetração (CAMBOIM,

2011) como no trecho anterior.

Nas comunidades do Altiplano Cabo Branco, a forma de ocupação da área, dita

espontânea, é refletida através dos formatos irregulares além de quadras pouco definidas,

muitas vezes possuindo ruas sem saídas e becos internos de comunicação o que dificulta a

legibilidade do local. As quadras, apesar dos formatos que dificultam sua leitura, são

"maciças" com poucas ruas "formais" de conexão. No entanto, há pontos de conexão,

"atalhos" que são capazes de conectar ruas diversas que perpassam por dentro dos lotes de

conhecimento dos moradores da área.

Sobre os perfis fundiários, Panerai (2006) afirma que eles são o domínio construído,

ou seja, sem se limitar ao edifício, compreendem também jardins, quintais, pátios, edificações

temporárias, terrenos baldios e canteiros de obra. O domínio construído não é constituído de
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unidades homogêneas, devido às formas e dimensões dos quarteirões nos quais se inserem,

mas, sim, de uma soma de propriedades fundiárias sequenciais, cujos limites, materializados

por cercas ou muros, estão registrados em plantas cadastrais.

No "Altiplano Nobre", em consequência das diferentes formas dos quarteirões, há

também diferentes perfis fundiários que variam em dimensão, área e formato. A maior parte

possui disposição Norte - Sul ou Nordeste - Sudeste e acesso através de uma única rua

excetuando-se os lotes de esquina. Suas áreas são maiores se comparadas aos lotes do

"Conjunto do Altiplano", uma vez que foi inicialmente loteado a fim de suprir às

necessidades de classes mais abastadas (cf. infra Figura 17). Além dos lotes de esquina deste

setor do bairro, alguns outros possuem profundidade tão acentuada que perpassam mais de

uma rua tendo acesso realizado por duas ruas distintas. Porém, nestes casos inusitados apenas

uma das ruas é considerada fachada principal do lote, tornando-se "cega" a fachada restante.

Esta distribuição influencia negativamente no número de aberturas voltadas ao espaço público

devido à largura demasiadamente grande das frentes dos lotes e ao pouco número de

aberturas encontradas nestas.

Figura 17 - Mapa de Figura-Fundo destacando os perfis fundiários na área estudada.

Fonte: Autora (2014)

Na área conhecida como "Conjunto do Altiplano", os perfis fundiários já são mais

semelhantes entre si, possuindo menor variedade, com exceção dos lotes de esquina e os

destinados a equipamentos comunitários. Suas dimensões variam em média de lotes com 12

m (frente) por 30 m (fundos): vão de lotes com dimensão de 22 m (frente) por 20 m (fundos)

a lotes com 90 m (frente) por 188 m (fundos). O formato predominante dos lotes neste trecho
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é o retangular, havendo ainda lotes irregulares próximos às formas quadráticas. Com estas

dimensões de lote há maior concentração de aberturas o que dinamiza mais as interfaces que

compõem o espaço público tornando ao transeunte o percurso mais interessante. Além do

número maior de aberturas, os lotes mais estreitos do "Conjunto do Altiplano" bem como nas

"Comunidades do Altiplano" possibilitam uma possível densidade mais alta nas áreas.

Nas Comunidades do Altiplano, os lotes apresentam formatos diversos e dimensões

variadas, devido à forma de ocupação isenta de planejamento. Em alguns casos, os lotes

inicialmente maiores são desmembrados e ocupados por diversas famílias. Os lotes maiores

são destinados aos usos de interesse da comunidade como edificações religiosas e comerciais.

Suas áreas variam entre lotes com áreas desde 35 m² (metros quadrados) passando por lotes

com 90 m² até 239 m² em média a partir de informações obtidas através dos mapas cadastrais

(cf. supra. Figura 17). Estão situadas neste trecho do bairro as menores frentes de lote o que

facilita e diversifica as interfaces existentes no espaço público, porém por vezes

comprometendo a qualidade da área privativa edificada.

Tabela 06- Relação entre trecho e tamanho da testada dos lotes.
Análise de
Variância

Altiplano nobre Conjunto do
altiplano

Comunidades do
altiplano

p-valor

média desvio média desvio média desvio

Trecho x
Tamanho da

testada

44,02 53,31 14,99 53,31 11,27 7,21 >0,0000*

Fonte: Autora (2014)

As formas das quadras e as diferenças de perfis fundiários são elementos que podem tornar os

percursos mais ou menos interessantes de serem percorridos. Dentre as áreas estudadas, a que

possui maior diversidade nos padrões das quadras e dos perfis é a área das comunidades São

Domingos e Rabo de Galo, seguida pelos setores "Altiplano Nobre" e "Conjunto do

Altiplano". A primeira das três supracitadas destaca-se pela maior diferença entre as

dimensões dos lotes e suas formas de ocupação. Já a variante que chama atenção no

"Altiplano Nobre" é a inclinação interna de 140º nas ruas e consequentemente nas quadras, o

que gera lotes de tamanhos e formas diversos. O Conjunto do Altiplano, por sua vez, possui

lotes e quadras em padrões que se repetem sistematicamente, característica típica de

programas de conjuntos habitacionais. No entanto, no que diz respeito ao tamanho das

testadas dos lotes, que para favorecerem a urbanidade não devem ser demasiadamente

grandes, o trecho do "Altiplano Nobre" é o que possui maior média de dimensão de testadas,

seguido respectivamente pelos setores do "Conjunto do Altiplano" e "Comunidades do
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Altiplano" (cf. supra Tabela 06). Esta diferença entre as variações de testadas de acordo com

os setores é um dado significativo (p-valor < 0,05), diferença perceptível principalmente entre

o setor do "Altiplano Nobre" confrontado com o do "Conjunto do Altiplano" e das

"Comunidades do Altiplano" (cf. infra Tabela 07) verificável por meio do teste de Tukey.

Tabela 07- Comparação entre trecho e tamanho da testada dos lotes.
Teste de Tukey

Trecho x Tamanho da testada p-valor
Altiplano nobre x Conjunto do altiplano >0,0000*
Altiplano nobre x Comunidades do altiplano >0,0000*
Conjunto do altiplano x Comunidades do altiplano 0,6440

Fonte: Autora (2014)

3.2.1.3 Os Cheios e Vazios nos Espaços Públicos e Privados

O levantamento de cheios e vazios visa observar através de mapa figura-fundo as

áreas livres e construídas dentro do objeto estudado. Foi realizado a partir de observações in

loco, envolvendo todo perímetro estudado, assim como através de foto aérea e de satélite

disponibilizada pelo Google Earth. As áreas em preto correspondem às edificações - cheios -

e em branco às áreas vazias e livres como as ruas, praças e logradouros (cf.infra Figura 18).

Figura 18 - Mapa de Figura-Fundo destacando cheios e vazios na área estudada

Fonte: Autora (2014).

Observa-se no "Altiplano Nobre" um padrão morfológico tipicamente isolado,

desdensificado, com lotes apresentando baixo índice de ocupação, áreas predominantemente

livres e edificações verticalizadas. Avaliando a relação entre espaços públicos e privados, é
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perceptível a forma como os espaços privados são priorizados em detrimento dos espaços

público, pois estes últimos são bastante reduzidos restringindo-se às ruas e praças e à única

praça do bairro. As áreas não edificadas dos lotes, os logradouros, são destinadas ao lazer dos

proprietários; tratam-se de piscinas, espaços de vivência e ajardinamentos, que suprem as

necessidades dos moradores e os mantêm cada vez mais afastados dos espaços públicos de

lazer. No "Conjunto do Altiplano", a área edificada é maior com relação à proporção dos

lotes. Os logradouros também são destinados às áreas de lazer e ajardinamento, entretanto

com menor "opulência" se comparados aos do primeiro trecho como observado abaixo na

figura 19 e 20 (cf. infra).

Figuras 19 e 20 - Logradouro de um lote localizado no segundo trecho - Conjunto do
Altiplano e localização do mesmo na área estudada.

Fonte: Autora (2014)

Figura 21 e 22 - Logradouro de um lote localizado no terceiro trecho - Comunidades do
Altiplano e sua localização na área estudada.

Fonte: Autora (2014)

Nas "Comunidades do Altiplano", a ocupação dos lotes possui índices altíssimos, gerando

uma única massa edificada, que corresponde a de casas geminadas que ocupam todo perfil

fundiário. Quando existentes, os logradouros constituem-se em extensão do espaço privado, e

suprem as necessidades espaciais das habitações, exíguas. Quando as edificações já

constituem as próprias interfaces público-privado, os espaços públicos lindeiros são utilizados

para suprir as demandas que o espaço 0vprivado não supre. Nestas situações, as áreas que

equivaleriam às calçadas das ruas tornam-se áreas privativas para coradouro ou outras funções

similares (cf. supra Figura 21 e 22).
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3.2.1.4 Uso, Ocupação do Solo e Gabarito

O levantamento do uso e ocupação do solo é uma importante ferramenta para

compreensão da padronização organizacional do espaço. Os usos específicos dos lotes da área

estudada foram levantados em pesquisa in loco. O entorno foi definido em função da área de

influência do eixo principal que compõe o bairro. A classificação por sua vez foi definida com

base no uso geral dos lotes, assim descritos: uso residencial unifamiliar ou multifamiliar já

construído ou em construção; uso comercial e/ou serviços; uso misto (residencial unifamiliar

ou multifamiliar + uso comercial/serviços); equipamento comunitário; uso religioso;

institucional; terreno vazio; área verde pública; identificados na figura xx conforme legenda

de cores.

Percebe-se que o uso residencial é predominante em todos os trechos/setores da área

estudada, seja em residências multifamiliares, localizadas no primeiro setor do bairro, seja em

residências unifamiliares, característica marcante de forma de ocupação presente no resto do

bairro. O uso comercial e/ou de serviço aparece de maneira pontual, totalizando apenas nove

lotes em toda área de estudo, concentrando-se em torno das ruas principais do bairro, que

possuem tratamento asfáltico ao longo do eixo principal do bairro e de suas primeiras ruas

paralelas.

Figura 23 - Mapa de Uso do Solo com classificação Residencial, Não-Residencial e área
verde. Predominância do uso residencial em toda a área estudada.

Fonte: Autora (2014)
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Além do uso residencial e comercial, pode ser citada a existência de lotes com usos mistos,

residencial e comercial/serviços (30 lotes), uso religioso (4 lotes), lotes com uso destinado à

equipamentos comunitários (6 lotes), institucional (3 lotes) e ainda 30 lotes privados não

construídos (cf. infra. Tabela 08).

Tabela 08 - Usos do solo na área estudada do Altiplano.
ÁREA DE ESTUDO DO BAIRRO DO ALTIPLANO - Usos do Solo

QUANTIDADE
DE  LOTES

PORCENTAGEM

RESINDENCIAL 461 84,89%

TERRENO VAZIO 30 5,52%

MISTO 30 5,52%

COMERCIAL / SERVIÇO 9 1,65%

EQ. COMUNITÁRIO 6 1,10%

INSTITUCIONAL 3 0,55%

USO RELIGIOSO 4 0,73%

Fonte: Autora (2014)

Figura 24 - Mapa de Uso do Solo.

Fonte: Autora (2014).

Observa-se ainda que no "Altiplano Nobre" há o maior número de lotes com construção de

edifícios multifamiliares de alto padrão construtivo assim como lotes com edifícios

multifamiliares já construídos. No "Conjunto do Altiplano", encontra-se a maior incidência do

uso residencial unifamiliar, seguido pela Comunidade do Altiplano, que se destaca pela maior

concentração de usos mistos. Apesar desta conjuntura de intensa modificação do espaço, no
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Altiplano Nobre o uso que ainda mais se destaca é o uso residencial unifamiliar (64,7%) que,

agregado ao uso residencial multifamiliar construído ou em construção, correspondem a

84,89% dos usos dos lotes nesta área, o que reafirma a característica mais expressiva do setor.

O lote destinado ao uso institucional corresponde à localização da ESMA - Escola Superior de

Magistratura, e os lotes cujos usos são comercial dão suporte à mesma juntamente às vendas

dos edifícios residenciais multifamiliares em construção. Há ainda um lote com uso de

equipamento comunitário, que abriga a Casa do Idoso, local destinado a dar suporte à terceira

idade.

No "Conjunto do Altiplano", o uso residencial tem ocorrência ainda maior, totalizando

91% dos usos dos lotes. Ao longo do tempo, entende-se que a população que usufrui das áreas

insere sua identidade nos espaços de uso coletivo imprimindo o sentido de "lugar" (DEL RIO,

1990). Um exemplo disso são as interferências pós-ocupação observadas no bairro

principalmente no trecho do "Conjunto Habitacional". Dentre elas, destacam-se meios

detectados pelos moradores do conjunto de adaptar a configuração original do mesmo aos

seus interesses. Devido à escassez de comércios e serviços no projeto original do conjunto

habitacional os moradores sentiram a necessidade de converterem espaços originalmente

projetados para função residencial em ambientes que suportassem atividades comerciais e de

serviços. Neste sentido, a população encontra meios de suprir as diferentes carências

espaciais, agindo empiricamente, transformando os lotes residenciais em usos comerciais e de

serviço a fim de suprir as necessidades primárias dos moradores do bairro dando suporte à

padarias e mercados com abrangência local mesmo que por vezes comprometendo a

qualidade visual da paisagem.

Nas "Comunidades do Altiplano", esta situação se repete. O uso comercial e de

serviço ocorre de forma isolada e aleatória em unidades mistas com pontos comerciais

instalados em cômodos da casa ou "puxadinhos" ou, ainda, utilizando-se do pavimento térreo

da edificação restringindo o uso residencial ao segundo pavimento. No entanto, o uso

residencial também é o que mais se destaca nesta área representando 90% dos usos dos lotes.

Pela ocupação espontânea estar em contínua modificação e expansão, há sempre novas áreas

ainda não ocupadas. Ao tempo deste levantamento, foram identificados 13 (treze) lotes não

ocupados dentro do perímetro estudado. Também por se tratar de uma área ocupada por uma

população com menor renda média dentro do bairro, observa-se que é o setor onde há maior

número de lotes com uso misto destinado ao complemento das rendas familiares atrelando os

usos residenciais aos comerciais e de serviço num único lote com uma representatividade de

3% do total.
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A investigação do gabarito das edificações identifica locais onde há maior ou menor

densidade dentro da escala do bairro ou dos trechos estudados. O levantamento do gabarito

foi realizado através de visitas in loco. Na classificação dos gabaritos, as edificações foram

agrupadas em: térreo e térreo mais um pavimento; edificações de 3 a 10 pavimentos; de 10 a

20 pavimentos; 21 a 30 pavimentos; 31 a 40 pavimentos; e edificações de 41 a 50 pavimentos.

A partir desta classificação, é possível observar a discrepância na forma de ocupação das

glebas que compõem a área estudada. O cruzamento destas informações com as de uso do

solo, analisadas anteriormente, facilita o entendimento do espaço. Desta forma, observa-se

que há três formas distintas de ocupação através do gabarito na área estudada, que coincide

ainda com os trechos estruturantes do trabalho.

Além do uso do solo, o gabarito das edificações é outra variável importante para a

compreensão da dimensão espacial da urbanidade. No "Altiplano Nobre", ao Norte do bairro,

observam-se duas formas predominantes no que diz respeito à variância do gabarito. O

processo de verticalização do bairro se destaca dentro de toda a cidade de João Pessoa através

da construção de edificações com até 50 pavimentos e alturas aproximadas de até 130 metros.

Tais edificações concentram-se majoritariamente no início da área estudada, havendo uma

única edificação com mais de 30 pavimentos no trecho do "Conjunto Altiplano". Ainda no

primeiro trecho, são encontradas edificações com apenas pavimento térreo e térreo mais um

pavimento (cf. infra Gráfico 01).

Gráfico 01 - Gabarito "Altiplano Nobre.

Fonte: Autora (2014)

O "Conjunto do Altiplano" tem a maioria de suas residências térreas e, pontualmente,

apresenta lotes com térreo mais um pavimento; apenas quatro lotes possuem edificação de 3 a

10 pavimentos mantendo-se, assim, a configuração mais próxima ao perfil inicial do bairro

(cf. Gráfico 02). As comunidades que ocupam o Altiplano, Comunidade São Domingos e

Rabo de Galo e Vila Nova caracterizam-se por serem essencialmente térreas, tendo apenas 19

exemplares configurados por térreo mais um pavimento (cf. Gráfico 03). Após a
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verticalização do bairro houve a inserção de uma única edificação apresentando de 21 a 30

pavimentos em área limítrofe entre “Conjunto do Altiplano” e área das comunidades.

Gráfico 02 - Gabarito "Conjunto do Altiplano"

Fonte: Autora (2014).

Gráfico 03 - Gabarito "Comunidades do Altiplano"

Fonte: Autora (2014)

Figura 25 - Mapa do Gabarito da área estudada.

Fonte: Autora (2014).
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Através do Figura 25 (cf. supra), é possível ressaltar as características inerentes a todos os

trechos estudados. Enfatiza-se a concentração da verticalização no "Altiplano Nobre"

caracterizando ainda o "Conjunto do Altiplano" com a predominância das casas térreas e

pontualmente os lotes com edificações de térreo mais um pavimento e as "Comunidades do

Altiplano" com suas tipologias substancialmente térreas. Distingue-se pela escala humana na

maior parte do "Altiplano Nobre" visto a altura das edificações que nega por completo a

escala do homem juntamente com o espaço público.

3.2.2 O bairro do Altiplano e seus Espaços Públicos

Foram analisadas oito ruas representativas do bairro do Altiplano sendo quatro

localizadas no "Altiplano Nobre", duas no "Conjunto do Altiplano" e outras duas no trecho

das "Comunidades do Altiplano".

3.2.2.1 Espaços públicos no "Altiplano Nobre"

Por opção didática, o trecho do "Altiplano Nobre" foi subdividido em quatro trechos

distintos: o primeiro corresponde à Rua João Cyrillo, o segundo à Rua Abelardo da Silva

Guimarães Barreto, o terceiro à Rua Maria de Lourdes Coutinho e o quarto à Rua local João

Alfredo de Souza (cf. infra Figura 26).

Figura 26 - Vias analisadas do "Altiplano Nobre" em destaque.

Fonte: Google Earth (modificado pela autora, 2015)
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As áreas públicas da Rua João Cyrillo, principal rua de acesso ao bairro são compostas por

faixas de rolamento, calçadas e restrito canteiro central com pequeno trecho de área verde. As

faixas de rolamento apresentam tratamento asfáltico tendo sido recentemente duplicadas. A

prioridade deste trecho é voltada à circulação dos automóveis tornando o acesso do pedestre

pouco favorecido. As calçadas são delimitadas por meio-fio em concreto e possuem boa

pavimentação (nota 8 através de avaliação realizada in loco) em mesmo material. Apesar da

relativa qualidade da pavimentação das calçadas, em muitos trechos não há delimitação da

faixa de serviço impossibilitando a instauração da faixa livre e a consequente circulação do

pedestre sem obstáculos. Resultante desta situação, a faixa destinada ao passeio do pedestre

varia de 45 centímetros a um metro, ambas dimensões consideradas insuficientes segundo

Mascaró (2003).

Ao se deslocarem através das calçadas, que não apresentam nenhuma adaptação para

regularidade junto à NBR 9050, os pedestres são obrigados à dividir a faixa destinada à

circulação com inúmeros obstáculos, dentre eles mobiliários públicos fixos como postes e

caçambas de entulho das obras. Neste trecho ocorre o agravante da inexistência de espécimes

arbóreos no espaço público, sendo identificados apenas vegetação rasteira sem qualquer tipo

de manutenção (cf. infra Figuras 27, 28, 29). Os únicos indivíduos arbóreos localizados na

área localizam-se nos lotes privativos sem que haja criação de recintos na área coletiva do

espaço. Este fator faz com que o espaço público deste trecho de entrada no bairro torne-se

ainda menos atrativo ao pedestre.

Figuras 27, 28 e 29 - Qualidade das calçadas do primeiro setor do "Altiplano Nobre"
condizente à Rua João Cyrillo

Fonte: Autora (2014).

Por meio da avaliação do nível de qualidade das calçadas baseado na metodologia de Ferreira

e Sanches (1998), obteve-se a classificação do trecho quanto à atratividade como uma área

com valor dois (em uma escala de 5 a 0, sendo 5 a melhor classificação e zero a pior);
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classificação 3 quanto ao conforto; 2 quanto à continuidade e segurança; e 0 quanto à

seguridade. A má qualidade do espaço público é reforçada pela "aspereza" com a qual são

realizadas as interfaces público/privadas neste trecho. Em um percurso de aproximadamente

460m em aclive, são identificadas apenas 3 (três) aberturas que fazem a ligação com o espaço

privado; destas, 2 (duas) não permitem nenhuma visibilidade do espaço interno. Os muros são

em alvenaria sem manutenção recente com altura aproximada a 2,5 m. Assim, seguindo o

padrão de classificação elaborado por Gehl (2014), a proporção apresentada neste trecho é de

0,006 portas a cada 100 metros percorridos o que faz com que trecho seja enquadrado como

inativo, enquanto a atração e funcionalidade para o pedestre só o desestimulam ao uso (cf.

infra Figura 30).

Tabela 09: Avaliação do Nível das Calçadas do trecho da Rua João Cyrillo
no "Altiplano Nobre".

Avaliação do nível de Qualidade das Calçadas
Baseado em categorização de Ferreira e Sanches (1998)

Medida de Desempenho Pontuação
Atratividade 2

Conforto 3
Continuidade 2

Segurança 2
Seguridade 0

Fonte: Autora (2015)

Figuras 30 - Inatividade das interfaces do trecho correspondente à Rua João Ciryllo

Fonte: Autora (2014).

A situação do espaço público da rua seguinte à João Cyrillo é distinta. A rua Abelardo da

Silva Guimarães Barreto possui qualidade espacial superior, nos seus quase 21 metros de

largura de via e na maior parte dos trechos analisados. A rua é praticamente toda plana e

retilínea, formada neste trecho por calçadas, faixas de rolamento em tratamento asfáltico e

com boa manutenção (nota 10 através de avaliação realizada in loco) e canteiro central mais

largo que o existente na rua de acesso ao bairro. Em virtude do considerável número de
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edificações construídas recentemente e com padrão construtivo alto, as calçadas deste trecho

tem recebido tratamento diferenciado. No entanto, a falta de delimitação da faixa de serviço

ainda é um problema recorrente em vários lotes interferindo na área destinada à circulação

comprometendo-a em certos momentos.

As calçadas são em sua maioria delimitadas por meio fio em concreto e seus

revestimentos variam entre piso intertravado, paralelepípedo e pedra. Possuem pavimentação

em bom estado de conservação (nota 8 através de avaliação realizada in loco), de maneira

geral, decorrente em sua maioria à construção recente dos prédios. Há uma única calçada na

área que ainda não possui qualquer tratamento de pavimentação ou delimitação devido à

edificação do lote ainda estar em construção. As larguras dos passeios públicos variam entre

2 e 3 metros possuindo, após decréscimo dos obstáculos e faixas verdes, larguras efetivas

variantes entre 0,7 e 2,5 metros, não se adequando plenamente às normativas de Mascaró

(2003). Ainda assim, em poucas calçadas é possível identificar a tentativa do cumprimento

da NBR 9050 através do uso de pisos táteis e rampas para cadeirantes, embora ocorram não

apenas a instalação e uso errôneo dos tipos de piso, como também localização equivocada

(cf. infra Figura 31 e 32).

Figuras 31 e 32 - Aplicações de piso tátil em discordância com a NBR 9050 no trecho da
Rua Abelardo da Silva Guimarães Barreto

Fonte: Autora (2014).

As obstruções nas calçadas ocorrem pontualmente comprometendo apenas em alguns trechos

a circulação do pedestre (cf. infra. Figura 33, 34, 35, 36). Ocorrem de maneira a obstruir de 0

a 100% do passeio público através de obstáculos fixos como postes ou paradas de ônibus, ora

móveis, como entulhos das obras, que somados na área equivalem a 23 obstáculos.
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Figuras 33, 34, 35 e 36 - Variações entre as faixas destinadas à circulação no trecho da Rua
Abelardo da Silva Guimarães Barreto e parâmetros de Mascaró (2003)

Fonte: Autora (2014).

No que ser refere às áreas verdes, este trecho do “Altiplano Nobre" diverge da rua de acesso

ao bairro. Há neste espaço maior incidência de áreas verdes nas calçadas e canteiro central

bem como maior número de indivíduos arbóreos tanto nos espaços públicos como privados

capazes de proporcionar recintos sombreados nas áreas públicas deste trecho do bairro. Nos

passeios públicos as porcentagens destinadas a áreas verdes variam de 0 a 68% dos espaços

sendo utilizados para isso vegetação de forração bem como árvores e arbustos.

O canteiro central da via exerce função importante neste trecho do bairro no que se

refere à vegetação, pois é nele que está localizada a maioria dos 33 indivíduos arbóreos deste

setor, bem como a maior parte da iluminação pública. A maioria dos indivíduos arbóreos

existentes neste trecho do bairro estão em excelente estado de conservação sem que haja

comprometimento de fiação, iluminação, pavimentação ou sinalização. Há, ainda, uma

quantidade relevante de árvores localizadas em espaço público junto ao estacionamento da

ESMA. Estas, no entanto, não se encontram em bom estado de conservação prejudicando a
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iluminação, sinalização pública bem como o revestimento das calçadas em seu entorno

próximo.

Figuras 37 e 38 - Indivíduos arbóreos sem manutenção no trecho da Rua Abelardo da
Silva Guimarães Barreto e área verde no canteiro central.

Fonte: Autora (2014)

Por meio da avaliação do nível de qualidade das calçadas (cf. infra. Tabela 10) baseado na

metodologia de Ferreira e Sanches (1998) obteve-se a classificação do trecho quanto à

atratividade como uma área com valor 3 (em uma escala de 5 a 0, sendo 5 a melhor

classificação e zero a pior); classificação 4 quanto ao conforto; 4 quanto à continuidade; e

valor 2 para segurança e seguridade. Segundo esta avaliação, este trecho torna-se mais

atrativo, se comparado ao trecho anteriormente avaliado, propiciando maior estímulo aos

pedestres que o primeiro.

Tabela 10: Avaliação do Nível das Calçadas do trecho da Rua João Cyrillo
no "Altiplano Nobre".

Avaliação do nível de Qualidade das Calçadas - Ferreira e Sanches (1998)
Medida de Desempenho Pontuação

Atratividade 3
Conforto 4

Continuidade 4
Segurança 2
Seguridade 2

Fonte: Autora (2015)

No entanto, tanto no que diz respeito à variedade de espaços públicos quanto na quantidade e

qualidade de dispositivos, o trecho do “Altiplano Nobre” deixa a desejar. Em um percurso de

350 metros, numa área dita "Nobre" há apenas 3 lixeiras, em bom estado de conservação, 1

telefone público, 2 paradas de ônibus, sendo que apenas uma é coberta embora não possua

local para sentar; Ou seja, a estrutura existente é carente e não estimula o uso do espaço

público.



90

Reafirmando esta realidade, a classificação da segunda área estudada no trecho do

"Altiplano Nobre" segundo metodologia de Gehl (2014) é classificado como monótono, pois

são identificadas 10 portas no percurso de aproximadamente 350 m, o que propicia uma

proporção de 3 aberturas a cada 100 metros percorrido. Entretanto, neste segmento do trecho

do "Altiplano Nobre" as interfaces mesclam fachadas cegas com fechamentos em gradis

vazados ou até inexistência de fechamentos em alguns lotes cujos usos são comerciais ou de

serviço, o que minimiza a sensação de monotonia ao transeunte a quem é permitido a

visibilidade de parte dos espaços privados dos lotes.

As áreas públicas da Rua Maria de Lourdes Coutinho, terceiro trecho de rua asfaltada

integrante do eixo principal do "Altiplano Nobre", também difere das duas outras áreas

estudadas do "Altiplano Nobre". Composta por faixas de rolamento, calçadas e áreas verdes

integradas às calçadas que juntas proporcionam 12 metros de largura entre muros,

demonstram também a restrição existente nos espaços públicos do bairro. As faixas de

rolamento também são recobertas por tratamento asfáltico em bom estado de conservação

(nota 8 através de avaliação realizada in loco) com mesmo nível topográfico, e leve curvatura

no eixo da via, capazes de proporcionar ao transeunte elementos surpresa no decorrer do

deslocamento pelo percurso. No entanto, as calçadas, que possuem como principais materiais

de revestimento, o concreto e o piso intertravado, encontram-se em estado de conservação

insuficiente. Os trechos das quadras correspondentes aos lotes em construção apresentam-se

com pavimentação degradada ao contrário do lote que já está com o edifício multifamiliar

ocupado. O principal gerador de adversidades na manutenção das calçadas desta área é a

utilização equivocada de espécimes arbóreos inadequadas ao local e à área destinada a elas. A

árvore implantada na calçada é de porte inadequado, sem qualquer tipo de manutenção, apesar

de proporcionar ao espaço público um recinto sombreado e acomete a pavimentação da

calçada bem como fiação aérea, sinalização e iluminação pública. Nas calçadas, delimitadas

por meio fio, com larguras que varia de 2,3 a 2,55 metros, as áreas destinadas à espaços

verdes variam entre 0 e 20% da largura total da calçada fazendo com que a largura destinada

ao passeio público fique varie entre 1,25 e 1,5 metros.

Outro ponto a ser destacado é a inexistência de qualquer adequação à norma brasileira

de acessibilidade encontrando-se ainda subdimensionamento de faixa destinada à circulação.

Neste trecho, os obstáculos fixos e móveis ocupam entre 35 a 100% da calçada dificultando

ou impossibilitando o deslocamento que recebe nota ruim em avaliação realizada in loco

comparativamente aos demais segmentos do mesmo trecho (nota 5).
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Figuras 39,40 - Indivíduos arbóreos inadequados e sem manutenção no trecho da Rua Maria
de Lourdes Coutinho além de pavimentação inexistente e sem manutenção dificultam

consideravelmente o caminhar por este trecho do bairro.

Fonte: Autora (2014)

Além disso, da área "Nobre" esta é a rua mais carente em termos de dispositivos públicos.

Inexistem nesta área qualquer tipo de banco ou local apropriado para sentar, locais para

crianças brincarem, lixeiras, telefones públicos, estruturas esportivas dentre outros

dispositivos agregadores além das inúmeras placas de trânsito presentes na área. A

iluminação apresenta-se insuficiente. O único ponto de ônibus desta rua apresenta-se sem

qualquer estrutura de abrigo ou apoio ao usuário sendo delimitado apenas por uma placa de

sinalização.

A avaliação do nível de qualidades das calçadas (FERREIRA E SANCHES, 1998)

retrata bem a situação existente na rua atualmente. A rua Maria de Lourdes Coutinho, apesar

de ser pouco longa, apresenta-se de maneira inóspita e pouco agradável para o transeunte.

Diante da classificação das vias principais do "Altiplano Nobre" a mesma apresenta-se à

frente apenas da rua de acesso ao bairro apresentando avaliação 2 para atratividade, 3 para

conforto, 2 para continuidade, 5 para segurança e 0 para seguridade (cf. infra Tabela 11)

proporcionando menor estímulo ao transeunte.

Tabela 11: Avaliação do Nível das Calçadas do trecho da Rua Maria de Lourdes Coutinho

no "Altiplano Nobre".

Avaliação do nível de Qualidade das Calçadas - Ferreira e Sanches (1998)
Medida de Desempenho Pontuação

Atratividade 2
Conforto 2

Continuidade 1
Segurança 4
Seguridade 0

Fonte: Autora (2015)
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As interfaces apresentadas neste trecho são inativas, segundo Gehl (2014), visto que não há

aberturas em nenhum dos lados da rua não incentivando o deslocamento a pé nesta área

reapresentando a mesma situação da rua João Cyrillo, de acesso ao bairro.

Associando-se estas três ruas (João Cyrillo, Abelardo da Silva Guimarães Barreto e

Maria de Lourdes Coutinho), percebe-se que as mesmas concentram a maior parte dos usos

do solo distintos do uso residencial no trecho do "Altiplano Nobre". Nelas, estão localizadas a

ESMA - Escola Superior de Magistratura, bem como o Cartório Eunápio Torres cujas

localizações são favorecidas devido ao maior fluxo de pedestres e veículos. Apesar dos pontos

negativos apresentados nas análises deste trecho, estas são as ruas com os melhores índices de

qualidade dos tratamentos dos espaços públicos. A situação dos passeios públicos varia no

"Altiplano Nobre" das ruas principais às ruas locais. As áreas públicas da Rua João Alfredo

de Souza, rua local situada na área do "Altiplano Nobre", são compostas por faixas de

rolamento, calçadas e áreas verdes integradas às públicas em alguns dos lotes. A rua possui

traçado com leve curvatura, largura entre muros de 11,5 metros e faixas de rolamento com

pavimentação realizada através de pedras de paralelepípedo em qualidade mediana (nota 7

através de avaliação realizada in loco). As mesmas apresentam tratamento em paralelepípedo

em bom estado de conservação em maior parte da via e em mal estado de conservação ou

inexistente em trecho no extremo oeste da via. As calçadas possuem revestimentos em

materiais diversos variando de acordo com os lotes; no entanto, todas são delimitadas por

meio-fio em concreto e possuem em sua maioria pavimentação suficiente (nota 7 através de

avaliação realizada in loco). As larguras das calçadas variam entre 2,8 a 3m, sendo que destes

são considerados de zero à 2,34m de largura efetiva da calçada. Os materiais utilizados nas

pavimentações das calçadas variam entre pisos intertravados, concreto, revestimentos

cerâmicos e em pedra, ou em solo natural variando de acordo com o lote.

Esta rua do "Altiplano Nobre" compreende maior número de desníveis nas calçadas;

desníveis estes que estão relacionados à topografia íngreme, e que não recebem nenhum tipo

de tratamento para melhorar a micro-acessibilidade do local (SILVEIRA, 2008). Apesar da

largura de até três metros de calçada, os desníveis mensurados com até quarenta centímetros,

juntamente com pavimentação inadequada ou inexistente, descumprimento da normativa de

acessibilidade, acrescidos dos obstáculos fixos e móveis e topografia íngreme, desenham um

cenário dificultoso para caminhar. A falta de preocupação com o acabamento dos passeios

públicos das ruas locais possivelmente relaciona-se a dois motivos: 1- A responsabilidade de

cada proprietário dos lotes de projetar e executar a calçada do seu terreno, sem que haja
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uniformidade nas soluções do conjunto de calçadas; 2- A inexistência de uma normativa e/ou

fiscalização por parte dos órgãos de planejamento referente às calçadas da cidade o que

remete a primeira observação. A taxa de obstáculos das calçadas, ocupadas indevidamente

sem delimitação da faixa de serviço, por obstáculos fixos e móveis, varia entre 25 a 100% das

áreas das calçadas de acordo com lote estudado impedindo em determinados lotes o

deslocamento do pedestre obrigando-o a se deslocar pela faixa de rolamento.

Figuras 41 e 42 - Desnível de quarenta centímetros entre lotes em trecho da Rua João Alfredo
de Souza bem como obstrução total da calçada devido a podas de árvores não recolhidas.

Fonte: Autora (2014)

Nas calçadas, há, na maior parte dos lotes, faixas destinadas à vegetação capazes de ocupar de

0% a 100% dos passeios públicos. As vinte e três vegetações arbustivas localizadas na rua

João Alfredo de Souza sofreram manutenção recentemente pelos próprios moradores do local

e encontram-se em excelente estado de conservação sem que haja qualquer tipo de problema

urbano causado pela vegetação. Toda vegetação é distribuída nas calçadas e limites entre

espaço privado e público sendo capazes de proporcionar ao espaço público recintos

sombreados.

Figuras 43,44 - Sombras propiciadas pelos indivíduos arbóreos

Fonte: Autora (2014)

A avaliação do nível de qualidades das calçadas (FERREIRA E SANCHES, 1998) da Rua

João Alfredo de Souza demonstra a situação das áreas públicas deste espaço. A rua apresenta-
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se com qualidade mediana dos passeios públicos com desníveis acentuados o que dificulta o

caminhar pela rua. No entanto, diante das ruas da área "Nobre", esta se apresenta aquém

apenas da Rua Abelardo da Silva Guimarães Barreto, apresentando segunda maior média da

pontuação da avaliação do nível de qualidade das calçadas. A atratividade, neste trecho,

apresentou pontuação 3 bem como conforto e continuidade; segurança atingiu pontuação 2; e

seguridade pontuação 1 (cf. infra Tabela 12).

Tabela 12: Avaliação do Nível das Calçadas do trecho da Rua Maria de Lourdes Coutinho
no "Altiplano Nobre".

Avaliação do nível de Qualidade das Calçadas - Ferreira e Sanches (1998)
Medida de Desempenho Pontuação

Atratividade 3
Conforto 3

Continuidade 3
Segurança 2
Seguridade 1

Fonte: Autora (2015)

Segundo classificação de Gehl (2014), o espaço pode ser considerado monótono pois o índice

de abertura a cada cem metros de percurso equivale a apenas 5. Além do baixo número de

aberturas, as poucas presentes nas ruas são em sua maioria opacas, ou seja, dificultam a

interação entre as pessoas do espaço privado e público.

Figuras 45 e 46 - Fachadas pouco convidativas e cegas em trecho da rua João Alfredo de
Souza que dificultam ou impossibilitam a interação entre as pessoas no espaço público e

privado.

Fonte: Autora (2014) e Google Street View (2014), respectivamente

3.2.2.2 Espaços públicos no "Conjunto do Altiplano"

Por questão também didática, o trecho do "Conjunto do Altiplano" foi subdividido em

três trechos distintos: o primeiro corresponde à Rua Helena Freire, condizente à rua integrante

do eixo principal do bairro e o segundo correspondente à rua em escala local, a Rua Pedro
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Firmo do Nascimento e o terceiro à única praça do bairro, a Praça José Targino (cf. infra

Figura 47).

Figura 47 - Vias analisadas do "Conjunto do Altiplano " em destaque.

Fonte: Google Earth (modificado pela autora, 2015)

Os espaços públicos da rua Helena Freire, principal acesso ao "Conjunto do Altiplano", são

compostas por faixas de rolamento e calçadas com 15 m entre as interfaces público-privadas

em terreno com traçado retilíneo, plano e com poucas diferenças topográficas. As faixas de

rolamento apresentam tratamento asfáltico em ótimo estado de conservação (nota 10 através

de avaliação realizada in loco). Ainda neste trecho percebe-se a priorização da circulação dos

automóveis em detrimento dos pedestres.

As calçadas são delimitadas por meio-fio em concreto e possuem pavimentação com

qualidade mediana (nota 7, através de avaliação realizada in loco) realizada em pedras ou com

pavimentação inexistente. Os passeios públicos possuem largura média de 2,55m

apresentando situações de obstrução por meio de obstáculos no decorrer de toda via que

variam entre 0 a 53% em termos de obstrução da faixa destinada à circulação. Os 65

obstáculos identificados in loco variam entre fixos e passíveis de remoção. Dentre eles

destacam-se os ambulantes, vegetação sem manutenção, lixeiras e lixo, bem como placas de

sinalização e letreiros de unidades comerciais dispostos em meio à circulação. A junção

destes elementos com a inexistência de adequação à NBR 9050 faz com que as calçadas deste

trecho recebam nota 7 (sete) quanto a facilidade para caminhar.
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Figuras 48 e 49 - Elementos que dificultam o caminhar em trechos da rua Helena Freire.

Fonte: Autora (2014)

Nas calçadas da rua Helena Freire não há destinação de nenhuma parcela de sua largura para

áreas verdes. Os indivíduos arbóreos presentes ficam em meio à circulação em jardineiras

geralmente subdimensionadas realizadas normalmente em mesmo material da pavimentação.

Do total de 17 indivíduos arbustivos e árvores identificados nesta área, todos apresentavam

grau de manutenção mediano comprometendo ainda assim a qualidade do espaço público.

Foram identificados alguns problemas urbanos no que diz respeito às vegetações nos espaços

públicos tais como comprometimento da visibilidade das sinalizações de trânsito, iluminação

pública e pavimentação das calçadas. Apesar do comprometimento da qualidade espacial das

áreas coletivas da rua Helena Freire, tais vegetações contrabalanceiam à medida em que

possibilitam criar nos espaços públicos recintos sombreados com temperaturas mais amenas e

agradáveis.

Figuras 50 e 51 - Recinto com sombreamento proporcionado por árvore no espaço público e
privado.

Fonte: Autora (2014)

Além das amenidades proporcionadas pela vegetação nos espaços públicos, há também áreas

amenas na dimensão pública, proporcionadas por vegetações localizadas nos limiares entre

espaços privados e públicos, capazes de congregar indivíduos (cf. supra. Figura 50,51). Os

espaços públicos da rua Helena Freire são restritos em variedade e qualidade de dispositivos e
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mobiliários urbanos. Nela, são identificados 17 pontos de iluminação pública que propiciam à

localidade uma iluminação de qualidade mediana; 12 lixeiras em bom estado de conservação

porém mantidas pelos proprietários dos lotes e não pela municipalidade; e 2 pontos de parada

de transporte público sendo apenas um com abrigo e outro identificado apenas pela placa de

sinalização. Assim, percebem-se poucos locais que deem suporte às socializações das pessoas

no espaço público desta rua. Através da análise do nível de qualidade das calçadas baseado na

metodologia de Ferreira e Sanches (1998) obteve-se a classificação do trecho quanto à

atratividade, conforto e continuidade como uma área com valor três (em uma escala de 5 a 0,

sendo 5 a melhor classificação e zero a pior); classificação 1 quanto à segurança e 3 à

seguridade (cf. infra. Tabela 13).

Tabela 13: Avaliação do Nível das Calçadas do trecho da Rua Helena Freire no
"Conjunto do Altiplano".

Avaliação do nível de Qualidade das Calçadas baseado em categorização de Ferreira, Sanches (1998)
Medida de Desempenho Pontuação

Atratividade 3
Conforto 3

Continuidade 3
Segurança 1
Seguridade 3

Fonte: Autora (2015)

Segundo classificação de Gehl (2014), as fachadas integrantes deste percurso podem ser

consideradas mistas quando avaliadas em conjunto, uma vez que o índice de abertura a cada

cem metros de percurso equivale a 7 aberturas para cada cem metros percorridos. Tal

"atividade" proporcionada pelas fachadas aos transeuntes é fortalecida pela pouca altura dos

muros, bem como por seus revestimentos e detalhes vazados, que propiciam ao pedestre a

percepção das áreas privadas dos lotes através dos espaços públicos.

Em escala local, no estudo da rua Pedro Firmo do Nascimento, percebe-se situação

similar referente aos espaços públicos da rua integrante do eixo principal estudado no

"Conjunto do Altiplano". A faixa de rolamento e as calçadas compõem os espaços públicos

da rua em seus 12 metros entre muros. O traçado da rua desenvolve-se de maneira retilínea no

mesmo nível possibilitando uma área com poucos desníveis decorrentes do relevo. O

tratamento do arruamento ocorre em paralelepípedo com ótimo estado de conservação (nota 9

através de avaliação realizada in loco) assim como as calçadas que também encontram-se em

ótimo estado de conservação porém com pavimentação realizada por meio de pedra. Dentre

todos os lotes, apenas um não possui calçada pavimentada encontrando-se em solo natural e

comprometendo em trecho específico o caminhar do transeunte. A largura total das calçadas
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desta rua variam entre 2,8 m e 3 m apresentando largura efetiva, após subtração de faixa de

serviço e faixas de vegetação, variante entre 1,4 m e 3 m. A obstrução da calçada ocorre de

maneira pontual ocupando em torno de 20 a 50% da área da calçada com objetos ora

passíveis de remoção, ora fixos. Quando há destinação de parcela da calçada para área de

vegetação esta ocorre muito restritamente variando entre 0 e 15% da largura total da calçada.

Ainda assim, mesmo sem área especificamente destinada à vegetação, encontram-se nas

calçadas da rua 16 indivíduos arbóreos dos quais sete encontram-se em ótimo estado de

conservação por meio de manutenção realizada recentemente e sem comprometimento de

pavimentação, iluminação ou sinalização (cf. infra Figura 52 e 53 ).

Figuras 52,53 - Recinto com sombreamento proporcionado por árvores no espaço público e
privado na rua Pedro Firmo do Nascimento.

Fonte: Autora. Novembro, 2014.

Estas vegetações presentes nas calçadas da rua juntamente com as árvores nas faixas

limítrofes dos espaços privados são responsáveis por proporcionar os únicos recintos

sombreados nas calçadas desta rua, capazes de estimular o permanecimento de pessoas nas

calçadas. Outro elemento capaz de estimular a presença humana na área pública é o

mobiliário urbano. No entanto, o mesmo é muito restrito na área analisada sendo identificados

apenas postes de iluminação pública com boa iluminância da área, lixeiras de

responsabilidade dos próprios proprietários e placas de sinalização de trânsito.

Tabela 14: Avaliação do Nível das Calçadas do trecho da Rua Pedro Firmo do Nascimento
no "Conjunto do Altiplano".

Avaliação do nível de Qualidade das Calçadas
Baseado em categorização de Ferreira e Sanches (1998)

Medida de Desempenho Pontuação
Atratividade 2

Conforto 2
Continuidade 4

Segurança 4
Seguridade 2

Fonte: Autora (2015)
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A avaliação do nível de qualidade das calçadas (FERREIRA E SANCHES, 1998) retrata esta

escassez de mobiliários e aridez da dimensão pública na medida em que qualifica em 2 a

média de avaliação da atratividade e conforto local, 4 o nível de continuidade e segurança, e 2

o nível de seguridade da rua (cf. supra Tabela 14). Com relação à categorização de Gehl

(2014), referente ao número de aberturas voltadas aos espaços públicos, esta rua foi

classificada enquanto inativo em um dos lados da rua e misto em outro. Esta classificação

distinta é decorrente das fachadas cegas no primeiro lado estudado da via e ao grande número

de portas e portões no segundo lado analisado da rua.

A favor do espaço público do "Conjunto do Altiplano" encontra-se a localização da

única praça do bairro do Altiplano, a Praça Governador José Targino desenvolvida em uma

área de 6.782 m² e limitada pelas ruas Ruy Tavares da Costa, Israel Meira Lima, José Rufino

e uma rua sem nome integrada à área da mesma. A praça, apesar de ser utilizada com

frequência, pode ser considerada como abandonada pelo poder público no que diz respeito às

manutenções do espaço. Tanto as vegetações existentes no local como os mobiliários

apresentam-se atualmente com pouco ou nenhum tipo de manutenção.

Figuras 54, 55 - Diferença na manutenção da praça no ano de 2013 e em 2015
respectivamente.

Fonte: Fernandes (2013) e Autora (2015), respectivamente.

Há atualmente 5 postes no perímetro da praça e 4 na área central da mesma além de 2

refletores direcionados às quadras proporcionando uma boa iluminação ao espaços; 12 bancos

sem que nenhum possua encosto, em estado de conservação ruim, além de quatro conjuntos

de mesas e bancos para prática de jogos de tabuleiro em mesmo estado de conservação; e duas

quadras sendo uma com piso cimentício e outra em areia cujas telas de proteção apresentam-

se desgastadas.
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Apesar da presença quase que contínua de pessoas na praça em horários distintos,

muito dos moradores abandonaram a utilização deste espaço público do bairro devido à falta

de manutenção do mesmo.

3.2.2.3 Espaços públicos nas "Comunidades do Altiplano"

Dos espaços públicos existentes no bairro do Altiplano, o mais desqualificado é o

existente na área das "Comunidades do Altiplano". Também para melhor compreensão deste

setor integrante da área estudada foram analisadas duas áreas distintas, sendo uma equivalente

à parte integrante do eixo principal que perpassa parte da comunidade São Domingos e outra

equivalente à rua local deste mesmo setor.

Os espaços públicos da rua Henrique Sales de Monteiro, principal que perpassa pela

área das "Comunidades do Altiplano", são compostos por faixas de rolamento e calçadas não

contínuas com 18 metros entre as interfaces público-privadas, ora realizadas por meio de

muros ora as próprias edificações, em terreno com traçado retilíneo, com inclinação

decorrente da topografia levemente acidentada. As faixas de rolamento apresentam tratamento

asfáltico em ótimo estado de conservação (nota 10 através de avaliação realizada in loco).

Figura 56 - Vias analisadas do "Conjunto do Altiplano " em destaque.

Fonte: Google Earth (modificado pela autora, 2015)

Apesar da pouca atenção dada ao pedestre, neste trecho da área estudada as calçadas ainda são

delimitadas, havendo destinação de área específica para a circulação do pedestre, apesar de
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sua precariedade e dos obstáculos localizados na mesma. Os materiais utilizados para

pavimentação das calçadas deste trecho são ora inexistentes ora variam entre pedra, cerâmica

e concreto, todos em baixa qualidade construtiva. As calçadas, quando existentes, atingem

largura de até 3,5 metros sendo efetivamente sua largura variante entre 2,2 a 3,5 metros. A

redução da largura efetiva se dá muitas vezes por obstáculos fixos e passíveis de remoção

locados nas áreas destinadas à circulação. Tal obstrução varia entre 79% a 100 % da calçada

obrigando o pedestre a se deslocar pela faixa carroçável em determinados pontos tornando o

deslocamento difícil (cf. infra Figura 57).

Figura 57 - Obstrução das calçadas obrigando os pedestres a se deslocarem pela faixa
carroçável na Rua Henrique Sales Monteiro no trecho das "Comunidades do Altiplano"

Fonte: Autora (2015)

A vegetação por vezes torna-se também obstáculo à circulação do pedestre como perceptível

na Figura 57 (cf. supra), quando o espaço destinado à circulação recebe vegetações de portes

inadequados ainda sem qualquer tipo de manutenção. Desta maneira, apesar da maioria das

calçadas não destinar nenhuma parcela à área verde, há calçadas neste trecho que são

destinadas 100% à área verde, mas que findam por prejudicar a qualidade espacial. Devido a

estas inadequações e à falta de manutenção dos indivíduos arbóreos, há incidência de alguns

problemas urbanos recorrentes como comprometimento de fiações, iluminação, pavimentação

e sinalização. Apesar destas irregularidades, as vegetações existentes nos espaços públicos,

bem como nas áreas limite entre espaços públicos e privados são responsáveis pela criação

dos recintos sombreados, facilitadores das vivências nas áreas públicas deste trecho.

A má qualidade espacial supera a questão da vegetação e agrega também a má

qualidade das calçadas e de suas respectivas pavimentações, sem qualquer conformidade

junto à NBR 9050, iluminação mediana decorrente dos 12 postes locados no espaço, duas

lixeiras encontradas na área que não suprem a demanda do local além da única parada de

ônibus que apesar de oferecer abrigo está localizada em uma área de calçada que não possui
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sequer pavimentação onde o usuário aguarda o transporte público em meio a resíduos das

obras próximas.

Figura 58 - Parada de ônibus  no trecho das "Comunidades do Altiplano".

Fonte: Autora (2015)

A avaliação realizada segundo os parâmetros de Ferreira e Sanches (1998) sobre a

categorização dos níveis de qualidade das calçadas enquadra o trecho como nível de

atratividade 2, conforto 1, continuidade e segurança 2 e seguridade 3. Tal avaliação

demonstra a desqualificação espacial retratada acima capaz de desestimular o uso da

dimensão pública por diversos grupos de indivíduos (cf. infra Tabela 15).

Tabela 15: Avaliação do Nível das Calçadas do trecho da Rua Henrique Sales Monteiro nas
"Comunidades do Altiplano".

Avaliação do nível de Qualidade das Calçadas
Baseado em categorização de Ferreira e Sanches (1998)

Medida de Desempenho Pontuação
Atratividade 2

Conforto 1
Continuidade 2

Segurança 2
Seguridade 3

Fonte: Autora. Outubro 2015.

Por outro lado, a avaliação baseada em Gehl (2014) faz, de certa forma, compensação com

relação à má qualidade espacial em decorrência do alto grau de aberturas e permeabilidade

das interfaces público-privadas. Segundo tal metodologia, aparece como convidativo o lado

da rua correspondente às comunidades, devido à proporção de 15 aberturas a cada cem metros

de percurso, e monótono no lado equivalente às edificações do conjunto, devido à média de 5

aberturas a cada cem metros, resultado influenciado especialmente devido às fachadas cegas

existentes.

A rua local da área das "Comunidades do Altiplano" possui uma situação ainda mais

crítica no que diz respeito à qualidade espacial. Nela, não há delimitação de calçadas e a
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circulação de pedestres e veículos é partilhada; todos utilizam um único espaço sem qualquer

tipo de pavimentação, em solo natural, cuja largura é de aproximadamente 90 metros. O

traçado da rua é retilíneo, não há desníveis consideráveis, e o espaço público é delimitado

pela área da rua e pelos lotes, sendo incorporada à área da faixa de rolamento a área que

corresponderia às calçadas.

Figura 59 - Espaços públicos  no trecho local das "Comunidades do Altiplano".

Fonte: Autora (2015)

Sem que haja delimitação de calçadas ou qualquer tipo de pavimentação, é nesta área que

existe o espaço mais crítico para circulação do pedestre que ainda assim tem o espaço

dividido com uma série de obstáculos fixos ou passíveis de remoção. Estes obstáculos

localizam-se nas áreas limítrofes aos espaços privados justamente às utilizadas comumente

para circulação das pessoas. Sem que haja delimitação de faixa de serviço, a vegetação

torna-se por vezes um obstáculo. Nestes espaços, são identificados 6 indivíduos arbóreos,

sem manutenção recente, que se localizam nas áreas mais próximas às edificações

proporcionando áreas públicas sombreadas. A avaliação de Ferreira e Sanches (1998) sobre

o nível de qualidade das calçadas retrata a situação crítica do espaço onde não há iluminação

pública, bancos, ou qualquer outro tipo de mobiliário público (cf. infra Tabela 16).

Tabela 16: Avaliação do Nível das Calçadas do trecho da Rua Sem Nome na área local das
"Comunidades do Altiplano".

Avaliação do nível de Qualidade das Calçadas
Baseado em categorização de Ferreira e Sanches (1998)

Medida de Desempenho Pontuação
Atratividade 0

Conforto 0
Continuidade 0

Segurança 0
Seguridade 3

Fonte: Autora (2015)
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De acordo com a avaliação, os níveis de atratividade, conforto, continuidade e segurança

apresentam a pior escala. A seguridade, apesar de todo contexto, aparece melhor qualificada

devido ao fluxo contínuo de pedestres na área. Essa conjuntura não estimula o uso do espaço

público por grupos de indivíduos.

Figura 60 - Perfil edificado e maior número de aberturas no trecho das
"Comunidades do Altiplano".

Fonte: Autora (2015)

No entanto, por meio da avaliação de Gehl (2014), verificam-se outros elementos que são

capazes de estimular a presença humana balanceando um pouco a situação do déficit da

qualidade espacial. O número de aberturas (cf. supra Figura 60) voltadas ao espaço público é

o maior no lado da rua voltado à comunidade, sendo identificadas 20 aberturas em um trecho

de 70 metros. Proporcionalmente em um trecho de 100 metros com este padrão, seriam

identificadas aproximadamente 28 aberturas, tornando a área ativa para os parâmetros de

Gehl. No entanto, no outro lado da rua, também da área da comunidade, porém com padrão

construtivo do "Conjunto do Altiplano", o número de aberturas é bem mais reduzido sendo

identificadas apenas 3 em um trecho de 45 metros o que equivaleria a 6 em um percurso de

100 metros classificando-se a área como de caráter misto.

3.2.3 Arquitetura Sociológica no bairro do Altiplano

Nos termos que se referem à arquitetura sociológica, foram analisados 195 lotes

distribuídos nas oito ruas representativas do bairro do Altiplano localizadas nos setores

"Nobre", do "Conjunto" e das "Comunidades".
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3.2.3.1 Arquitetura Sociológica no "Altiplano Nobre"

A arquitetura pode ser o fator apto a reafirmar as características morfológicas e do

espaço público ou a fazer a diferença favorecendo ou não a presença humana nos espaços

públicos da cidade. No "Altiplano Nobre" o tipo arquitetônico recentemente consagrado e

recorrentemente edificado é o isolado em torre (NETTO, 2006) associado às edificações de

alto padrão (mansões) que também são isoladas nos lotes, porém não com verticalização

acentuada. Para execução deste tipo arquitetônico, são exigidos normativamente grandes

recuos responsáveis por distanciar ainda mais a edificação do espaço público ratificando o

isolamento do nível da rua. Além do comprometimento da relação espaço privado versus

espaço público, compromete ainda a continuidade das fachadas que findam por distanciarem

consideravelmente uma das outras (cf. infra Figura 61).

Figura 61 - Perfil edificado e distanciamento entre edificações no "Altiplano Nobre"

Fonte: Autora (2014)

A proporção das edificações multi-familiares deste trecho rompem totalmente com a escala

humana devido à intensa verticalização tornando-as desproporcionais também devido ao

rompimento da proporção largura x altura. Por outro lado, as edificações residenciais

unifamiliares também prejudicam a vitalidade dos espaços coletivos na medida em que se

distanciam das áreas públicas por meio de recuos acentuados, em lotes demasiadamente

grandes cujas interfaces impossibilitam a interação entre os indivíduos dos ambientes

públicos e privados adicionados ainda inúmeros dispositivos de segurança (cf. infra Figura 62,

63).
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Figura 62 - Interface realizada de maneira abruta e hostil no acesso ao bairro do Altiplano

Fonte: Autora (2015)

Esta conjuntura enfraquece a presença humana na dimensão pública uma vez que rompe com

a continuidade das fachadas, diminui o número de portas voltadas ao espaço público e

enfraquece a relação fachada/rua.

Figura 63 - Esquemas demonstrando relação da edificação com o lote 0503 e relação com a
escala humana em planta baixa e em elevação.

Fonte: Autora. Outubro/2015.

Tabela 17: Gabarito das edificações das ruas analisadas no "Altiplano Nobre".
Trecho Gabarito da edificação Total

Pav.
Térreo

Térreo +
1

De 3 a
10 Pav.

De 21 a
30 Pav.

De 31
a 40
Pav

Vazio
Urbano

Altiplano nobre 9 17 1 3 8 0 38

Fonte: Autora (2015)

Outra variável associada à tipologia arquitetônica em torre que dificulta a presença de pessoas

nas áreas coletivas do bairro é o gabarito exacerbado das edificações (cf. supra Tabela 17).
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Como apresentado por Gehl (2014), acima do quinto pavimento das edificações, há

rompimento da interação ou conexão com o espaço público. Assim, quase 30% das

edificações desta área possibilitam esta negação do espaço público desestimulando os

usuários a usufruí-lo (cf. infra.Figura 64).

Figura 64 - Esquemas demonstrando relação da edificação com o lote 0295 e relação com a
escala humana em planta baixa e em elevação

Fonte: Autora (2015)

Além do gabarito, a forma de utilização do pavimento térreo, os chamados plinths

(KARSSENBERG et al., 2015), constitui possíveis motores da presença humana no espaço

público. Na maioria das edificações isoladas em torre, presentes nas áreas estudadas, os

plinths são utilizados de maneira que não favorecem a presença dos indivíduos nas ruas visto

que associam-se corriqueiramente a estacionamento para os veículos dos moradores

proporcionando ao espaço público ainda fachadas cegas em grandes dimensões. Das cinco

torres concluídas e devidamente ocupadas, apenas uma localiza a área de estacionamento no

subsolo dispondo toda área do nível da rua para lazer dos moradores; as demais mesclam
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áreas de lazer com espaços para estacionamento (cf. supra Figura 64) ou unicamente para uso

do automóvel. Já nas edificações unifamiliares de alto padrão construtivo, muito dos usos do

pavimento térreo não são passíveis de identificação devido à altura demasiada dos muros, que

impossibilitam qualquer tipo de visibilidade da área privada (cf. infra Tabela 18).

Tabela 18 - Uso das edificações ao nível da rua no "Altiplano Nobre"

Fonte: Autora (2015)

Por outro lado, os logradouros apresentam complexos programas de necessidades associados

a espaços de lazer que visam suprir as necessidades dos moradores sem que necessitem

utilizarem-se dos espaços públicos. Áreas como espaços gourmet, piscinas, casas na árvore,

quadras destinadas a diversos esportes, academia e até mesmo espaços para socialização dos

animais de estimação. Esta realidade repete-se também nos lotes destinados às mansões que

assim como os condomínios verticais possuem um programa diverso de atividades

intramuros.

A pouca diversidade de usos, tipos arquitetônicos e períodos das edificações da área

também auxiliam no comprometimento da vida pública à medida em que não diversificam-se

os horários e públicos utilizadores dos espaços (cf. infra Tabela 19).

Tabela 19: Uso do solo nas ruas analisadas  no "Altiplano Nobre".
Trecho Uso do solo Total

Altiplano
Nobre

Res.
Unifamiliar

Res.
Multifamiliar

Serviço Misto

23 12 2 1 38
Fonte: Autora (2015)

Porém, a influência da arquitetura na utilização da dimensão pública não se limita ao edifício,

mas também por meio das interfaces público-privadas, além dos dispositivos de segurança

utilizados. Estes estão diretamente relacionados à sensação de (in)segurança do usuário na

dimensão pública, mesmo que por vezes inconscientemente, estimulando-o a frequentar ou

abandonar os espaços coletivos da cidade. Dentre as tipologias edilícias apresentadas no

"Altiplano Nobre", destaca-se a tipologia do tipo “muro ou gradil alto e permeável”, mais

utilizado em residências uni e multifamiliares (cf. Tabela 20). Esta tipologia associa-se
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diretamente ao medo da violência urbana e estimula os moradores a cercarem-se de muros

altos e dispositivos de segurança, câmeras, sensores, além da incorporação de guaritas de

controle de acesso nos condomínios verticais de alto padrão. Para além da tipologia edilícia

considera-se também a avaliação baseada em Gehl (2014) que relaciona o número de

aberturas a cada cem metros percorridos. Como já apresentado na análise dos espaços

públicos deste trecho do bairro, as ruas do Altiplano "Nobre" apresentam-se ora inativas, ora

monótonas, desestimulando a presença humana. Para além do número de acessos, a

permeabilidade da interface, de um modo geral, incorporando detalhes da interface que

possibilitem interação ao menos visual, também é um componente capaz de influenciar a

presença humana na dimensão pública.

Tabela 20: Tipologias edilícias no "Altiplano Nobre".

Fonte: Autora (2015)

Tabela 21 - Permeabilidade das interfaces no "Altiplano Nobre"

Fonte: Autora (2015)

Por meio das informações obtidas in loco, nas etapas de campo, foi possível obter uma média

de aberturas por interface no trecho "Nobre" do bairro equivalente 2,87 acessos por fachada.

Com relação ao número de aberturas por metro linear de interface, a proporção é bem aquém,

de apenas 0,10, ou seja, em média, neste trecho, seriam necessários 10 metros de fachada para

que fosse identificada uma única abertura. Proporcionalmente, ocorre uma incidência de

28,16% de abertura nas interfaces, para 71,84% de interface sem abertura, considerando-se

ainda uma altura máxima desta interface de 2,74 metros. A partir destes dados, é possível
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comprovar a falta de relação entre as dimensões públicas e privadas neste setor do bairro do

Altiplano. Por meio deste rompimento, agrava-se a situação de vida no âmbito público.

Tabela 22: Dispositivos de segurança no "Altiplano Nobre".

Incidência e tipos de dispositivos de segurança no "Altiplano Nobre"
NÃO SIM

Há algum tipo de dispositivo de segurança? 8 30
Cerca Elétrica 14 24

Câmera de Segurança 14 24
Muro Alto 9 29

Guarita 31 7
Grampos metálicos / Cacos de vidro 37 1

Fonte: Autora (2015)

Outro elemento capaz de influenciar a presença de pessoas nos espaços públicos são os

dispositivos de segurança que tornam o ambiente mais hostil. Foi no "Altiplano Nobre",

proporcionalmente, onde se percebeu a maior incidência destes equipamentos, destacando-se

a presença dos muros altos, cercas elétricas e câmera de segurança (cf. supra. Tabela 22).

3.2.3.2. Arquitetura Sociológica no "Conjunto do Altiplano"

No "Conjunto do Altiplano", a relação da edificação com o lote, com o espaço

público, bem como a interface público/privada é bastante distinta, ainda mais se comparada à

situação do "Altiplano Nobre". Nesta rua, a maioria das edificações possui pouco ou nenhum

recuo lateral fazendo com que se desenhe um perfil contínuo de edificações propiciando uma

quadra com perfil continuado, sem ou com poucos vazios.

Figura 65 - Perfil edificado próximo à um perfil continuado no "Conjunto do Altiplano".

Fonte: Google Earth (2015).
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A proporção das edificações é muito mais próxima em largura e altura, além de associável à

escala humana. Os recuos seguem a normativa para edificações térreas variando de 1,5 m a 2

m nas laterais e em média 5 m de recuo frontal. Muitos dos recuos laterais são fechados e

incorporados às residências, fortalecendo a continuidade das fachadas e quadras. No entanto,

a similaridade típica dos conjuntos habitacionais dificulta a legibilidade do lugar. A

diferenciação das residências dá-se basicamente devido às cores diferenciadas das interfaces e

das edificações bem como às modificações nas edificações realizadas no decorrer dos anos

pelos proprietários através das quais há adaptações às especificidades de cada família usuária

(cf. infra Figura 66 e 67).

Figura 66 e 67 - Padrão que possivelmente remete ao padrão do conjunto habitacional pelo
número de edificações encontradas no setor do "Conjunto do Altiplano”

Fonte: Google Earth. Outubro (2015).

As adaptações não se restringem apenas às áreas internas das edificações, mas também aos

usos das mesmas. O programa inicial do "Conjunto Habitacional" destinava todos os lotes

para uso restritamente residencial. No decorrer das décadas, no entanto, algumas das

residências incorporaram comércios em seus lotes enquanto outras modificaram em plenitude

sua função tornando-se de uso voltado ao comércio ou serviço sem, no entanto, comprometer

a característica original do conjunto que permanece deficiente em variedade de usos,

tipologias arquitetônicas e edificações de idades diferentes (cf. infra Tabela 23).

Tabela 23: Uso do solo nas ruas analisadas no “Conjunto do Altiplano”
Trecho Uso do solo Total

Res.
Unifam

Res.
Multifam.

Comércio Serviço Misto Comércio/
Serviço

Vazio
Urbano

Conjunto
Altiplano

91 4 2 1 5 1 1 105

Fonte: Autora. Outubro 2015.

As poucas novas edificações inseridas na área do conjunto mantêm a proporção da

implantação limitando-se a poucos pavimentos, em média, pilotis + 3 pavimentos. O gabarito

da área é majoritariamente térreo com inserção de algumas edificações térreo + 1 e novos
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edifícios multifamiliares com até 4 pavimentos em sua maioria (cf. infra Tabela XX).

Exclusivamente, em área limítrofe entre o conjunto habitacional e o inicio da área das

comunidades há a inserção de uma torre residencial multifamiliar que enquadra-se na

classificação de 21 a 30 pavimentos e segue padrão construtivo típico dos condomínios

verticais do "Altiplano Nobre"(cf. infra Figura 68).

Tabela 24: Gabarito das edificações das ruas analisadas no "Conjunto do Altiplano ".
Trecho Gabarito da edificação Total

Pav.
Térreo

Térreo +
1

De 3 a
10 Pav.

De 21 a
30 Pav.

Vazio
Urbano

Conjunto do
Altiplano

91 10 2 1 1 105

Fonte: Autora (2015)

Figura 68 - Edificação padrão "Altiplano Nobre" inserida no "Conjunto do Altiplano".

Fonte: Autora (2015).

Decorrente da preponderância das edificações térreas, os plinths possuem usos os mais

diversos possíveis, sendo em sua maioria a utilização de toda a residência, variando entre

áreas sociais das residências com mais de um pavimento e também como área de

estacionamento dos veículos nos prédios (cf. infra Tabela 25). Alguns poucos lotes não

permitem a identificação da função do pavimento térreo devido à altura das interfaces

público/privadas.

Tabela 25: Uso das edificações ao nível da rua no "Conjunto do Altiplano".
Trecho Uso da edificação no nível da rua Total

Toda
edificação

Garagem Uso
Social

Comercio
ou

Serviço

Não é
possível

visualizar

Garagem
e Social

Vazio
Urbano

Conjunto
do
Altiplano

92 1 4 1 5 1 1 105

Fonte: Autora (2015)
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A modificação das alturas das interfaces neste setor do bairro também é decorrente do medo e

da insegurança. Apesar de não ser o padrão dos lotes do "Conjunto do Altiplano" o aumento

médio das alturas das interfaces e a inclusão de dispositivos de segurança nas mesmas vêm

alterando a leitura das quadras e aumentando a sensação de insegurança nas áreas públicas.

Dentre as tipologias edilícias presentes no "Conjunto do Altiplano" já destaca-se a tipologia

com muro ou gradil alto e permeável mais utilizada seguida pelas interfaces com muro ou

gradil médio e permeável (cf. infra Tabela 26).

Tabela 26 – Tipologias edilícias no “Conjunto do Altiplano”

Trecho Tipologia edilícia Total

TE1 TE3 TE5 TE6 TE7 TE8 TE9
Altiplano

Nobre
3 3 33 2 60 3 1 105

Fonte: Autora (2015)

Como mencionado na análise da dimensão pública, a avaliação segundo parâmetros de Gehl

(2014) classifica as áreas coletivas do "Conjunto do Altiplano" de misto favorecendo até certo

ponto a presença humana. Comumente, as edificações de esquina possuem dois recuos e

favorecem uma das ruas na qual está inserida, minimizando ou até mesmo negando a segunda

rua. Este fato é percebido de duas maneiras distintas na rua estudada. No primeiro caso, a

edificação volta-se à rua principal do bairro, rua Helena Freire, proporcionando à rua Pedro

Firmo apenas uma "fachada cega" com muro alto e sem alguma integração público/privado.

No segundo caso, a edificação volta sua fachada mais ativa, com suas aberturas de ligação

entre espaço público/privado para a Rua Pedro Firmo, gerando "fachada cega" para a Rua

Helena Freire. Em ambas as situações, as edificações "colam" em pelo menos um dos recuos

incorporando-os à área edificada. Dentre os exemplares identificados neste segmento são as

situações que propiciam menor interação com o espaço público apesar de não o negarem (cf.

infra Figuras 69, 70).

Figuras 69, 70 - Relações distintas das interfaces das edificações com as respectivas ruas.

Fonte: Autora (2014).



114

Através dos esquemas seguintes (Figura 71 e 72) é possível perceber a relação da edificação

com o lote descrita acima, bem como a proporção da edificação, do muro com relação à

escala humana não dispare como no trecho anteriormente apresentado.

Figuras 71, 72 - Esquemas apresentando relação da edificação com o lote e relação com a
escala humana

Fonte: Autora (2014).

É fato recorrente nas glebas desta rua situações em que a edificação possui apenas recuo

frontal encontrando-se sem recuos laterais, e incorporando-os à área edificada das residências.

Na maioria dos lotes a interface é realizada de maneira "suave" visto o cuidado com a

diversidade de materiais e as baixas alturas dos muros possibilitando por vezes a visibilidade

do espaço privado edificado ou ainda a visibilidade até mesmo do fundo dos lotes.

Através dos esquemas abaixo (Figura 73 e 74) é possível perceber a relação da

edificação com o lote descrita acima bem como a proporção da edificação, do muro com

relação ao respeito à escala humana diferentemente no trecho anteriormente apresentado. Esta

situação repetida no decorrer da rua facilita a interação entre áreas públicas e privadas

facilitando o florescimento dos "olhos da rua". Assim, quem está no espaço privado tem a

possibilidade de ver quem está no espaço público e a situação contrária, quem está no espaço

público visualiza quem está no espaço privado.
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Figuras 73, 74 - Esquemas de apresentação da relação da edificação com o lote e relação com
a escala humana nos lotes de meio de quadra.

Fonte: Autora (2014).

Assim, há uma maior sensação de segurança de quem está na rua pois os citadinos não

sentem-se sozinhos, mas acompanhados por aqueles que estão nos espaços privados,

diferentemente daqueles que estão em trechos das ruas do "Altiplano Nobre". Aparecem neste

setor maiores permeabilidades físicas e visuais entre público e privado (cf. infra Tabela 27).

Os muros são em sua maioria vazados e com pouca altura, ou a interface é realizada através

de gradis; há pouca distância entre as edificações e o espaço público, quem está no espaço

privado edificado pode manter contato visual com quem está no espaço público, dentre outras

características de estímulo à urbanidade. Por meio das informações obtidas in loco, foi

possível obter uma média de aberturas por interface no trecho do "Conjunto do Altiplano"

equivalente a 2,24 acessos por fachada, menor que a média obtida no "Altiplano Nobre",

situação compensada devido à frente menor dos lotes. Com relação à proporção do número de

aberturas por metro linear de interface, a situação é superior a do "Altiplano Nobre", de 0,14

ou seja, em média, é necessário percorrer 7,14 metros de fachada para que se identifique uma
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única abertura. A partir destes dados é possível comprovar a maior relação entre as dimensões

públicas e privadas neste setor do bairro do Altiplano.

Tabela 27: Permeabilidade das interfaces  no "Conjunto do Altiplano".
Permeabilidade das interfaces no "Conjunto do Altiplano"

Média Desvio
Nº de aberturas / acessos por interface 2,24 1,71

Nº de aberturas por metro linear da interface 0,14 0,16
% de aberturas por interface sem abertura 29,83 24,92

Altura máxima da interface 2,12 0,53
Fonte: Autora (2015)

Por meio das informações obtidas in loco, nas etapas de campo, foi possível obter uma média

de aberturas por interface no trecho do "Conjunto do Altiplano", equivalente 2,24 acessos por

fachada menor que a média obtida no "Altiplano Nobre"; situação de certa maneira

compensada, devido à frente menor dos lotes. Com relação à proporção do número de

aberturas por metro linear de interface, a situação é superior à do "Altiplano Nobre", de 0,14

ou seja, em média, neste trecho, são necessários 7,14 metros de fachada para que se

identifique uma única abertura. Proporcionalmente, ocorre 29,83% de abertura nas interfaces

para 70,17% de interface sem abertura considerando-se ainda uma altura máxima desta

interface de 2,12 metros (cf.supra Tabela 27). A partir destes dados é possível comprovar a

maior relação entre as dimensões públicas e privadas neste setor do bairro do Altiplano.

Com relação aos dispositivos de segurança presentes no setor do "Conjunto do

Altiplano", foi identificada a maior incidência destes equipamentos destacando-se a presença

dos muros altos, cercas elétricas e câmera de segurança (cf. infra. Tabela 28).

Tabela 28: Dispositivos de segurança no "Conjunto do Altiplano ".
Incidência e tipos de dispositivos de segurança no "Conjunto do Altiplano"

NÃO SIM
Há algum tipo de dispositivo de segurança? 34 71

Cerca Elétrica 87 18
Câmera de Segurança 87 18

Muro Alto 34 71
Guarita 104 1

Grampos metálicos / Cacos de vidro 93 12
Fonte: Autora (2015)

Observou-se ainda a disposição de cômodos, como terraços cobertos, salas de estar e cozinha,

mais próximos à rua, o que aponta para uma relação de maior proximidade entre as

residências e os espaços públicos, fazendo com que estes ambientes tornem-se espaços de

transição público/privada, mesmo constituindo-se em áreas privadas.
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3.2.3.3 Arquitetura Sociológica nas "Comunidades do Altiplano"

O padrão das edificações, suas relações com os lotes, interfaces público privadas e

permeabilidade são alguns dos elementos distintos das "Comunidades do Altiplano" para os

demais setores do bairro. Aqui, as edificações são de baixo padrão construtivo, com

programas restritos, que não suprem sequer as necessidades básicas dos moradores. Por serem

áreas de ocupações irregulares, não necessitam do cumprimento dos recuos frontais ou

laterais normalmente exigidos pela legislação, caracterizando a presença do tipo contínuo

(NETTO, 2006), o que possibilita à área a continuidade das fachadas irrestritamente, bem

como a proximidade máxima da edificação com o espaço público (cf. infra Figura 75).

Figuras 75 - Continuidade das edificações nas "Comunidades do Altiplano".

Fonte: Autora (2015).

As edificações possuem maior relação com a escala humana, na medida em que são

maciçamente térreas favorecendo os plinths que suportam todas as atividades domésticas (cf.

infra, Tabela 29). Há ainda, embora em poucos números, edificações com mais de um

pavimento (cf. infra Tabela 30). Nestes casos, o térreo é destinado a pontos de comércio e/ou

serviços. Ambas as situações são favoráveis para a presença humana no ambiente de caráter

público.

Tabela 29: Uso das edificações ao nível da rua nas "Comunidades do Altiplano".

Trecho Uso da edificação no nível da rua Total

Toda
edificação

Garagem Comercio
ou Serviço

Não é
possível

visualizar

Garagem e
Social

Comunidades
do Altiplano

39 1 1 8 3 52

Fonte: Autora (2015).
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Tabela 30: Gabarito das edificações das ruas analisadas nas "Comunidades do Altiplano".
Trecho Gabarito da edificação Total

Pav. Térreo Térreo + 1 De 3 a 10
Pav.

Comunidades Altiplano 43 7 2 52

Fonte: Autora (2015)

Devido às dimensões mínimas dos lotes, a maioria das edificações ocupa toda área disponível,

não havendo logradouros. Nos casos em que existem, os mesmos suprem as necessidades

primárias dos moradores que atribuem atividades domésticas ao espaço ou até mesmo criação

de animais para consumo próprio (cf. infra Figura 76).

Figuras 76 - Esquemas de apresentação da relação da edificação com o lote e relação com a
escala humana nas "Comunidades do Altiplano".

Fonte: Autora (2014)

Apesar da má qualidade técnica das edificações, a especificidade de cada uma favorece um

perfil diverso e em constante mutação. As adaptações e "puxadinhos" favorecem a

diversidade de fachadas, influenciando nas idades e, por vezes, usos e tipos das edificações do

local, o que também contribui com a presença de pessoas nas áreas públicas. É também nesta

área em que há maior concentração de usos associados aos de comércio de abrangência local,

ainda que não de maneira predominante (cf. infra Tabela 31).
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Tabela 31 - Uso do solo nas ruas analisadas nas "Comunidades do Altiplano"

Trecho Uso do solo Total

Res.
Unifam

Res.
Multifam.

Comércio Misto

Comunidades
Altiplano

37 4 1 10 52

Fonte: Autora (2015)

Neste setor, as interfaces público/privadas ocorrem de maneira bem distinta na rua que

perpassa o eixo principal e a rua local. Na primeira, as edificações caracterizam-se por

enquadrarem-se majoritariamente à tipologia edilícia 7, com muros ou gradis altos. Na

segunda situação, as interfaces são realizadas pelas próprias edificações enquadrando-as à

tipologia edilícia TE1, edificação sem muros e com janelas não gradeadas, ou à TE2,

edificações sem muros e com janelas gradeadas (cf. infra. Tabela 32), que promovem

igualmente a interação entre espaço público e privado.

Tabela 32: Tipologias edilícias  nas "Comunidades do Altiplano".
Trecho Tipologia edilícia Total

TE1 TE2 TE5 TE7 TE8

Altiplano
Nobre

3 6 7 33 2 52

Fonte: Autora (2015).

A avaliação segundo parâmetros de Gehl (2014) para a área classifica-a como

preponderantemente convidativa e ativa nos lados que seguem o padrão das comunidades, o

que favorece a presença humana no local. A permeabilidade das interfaces também são

capazes de favorecer a presença humana na dimensão pública na medida em que facilita a

interação entre dimensões pública e privada.

Tabela 33: Permeabilidade das interfaces  nas  "Comunidades do Altiplano".
Permeabilidade das interfaces nas "Comunidades do Altiplano"

Média Desvio
Nº de aberturas / acessos por interface 1,71 1,67

Nº de aberturas por metro linear da interface 0,23 0,18
% de aberturas por interface sem abertura 36,26 26,48

Permeabilidade das interfaces nas "Comunidades do Altiplano" (Continuação)
Altura máxima da interface 2,52 0,92

Fonte: Autora (2015).

Por meio dos dados obtidos, foi possível obter uma média de aberturas por interface na área

das comunidades carentes equivalente a 1,71 acessos por fachada. O número aquém aos

demais trechos relaciona-se ao fato de em muitos lotes a edificação ser a própria interface e

em muitos casos não há sequer entrada para veículos automotivos. Com relação ao número de
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aberturas por metro linear de interface, a proporção é a maior identificada com valor de 0,23

ou seja, em média, neste trecho, percorre-se 4,34 metros de fachada para que se identifique

uma única abertura. Proporcionalmente, ocorre 36,23% de abertura nas interfaces para

63,74% de interface sem abertura. Nesta área, há o segundo maior valor para altura da

interface, equivalente a 2,52 m; no entanto, em muitos casos, a interface é a própria

edificação, o que não quer dizer que o muro tenha este valor, mas, sim, a altura das casas. A

partir destes dados, conclui-se que, no que diz respeito à arquitetura sociológica, este é o setor

que mais favorece a presença das pessoas na dimensão pública, pois possui tipo arquitetônico,

gabaritos, usos, interfaces e permeabilidades que mais favorecem tal situação. Já nas áreas das

comunidades, diferentemente das áreas do "Altiplano Nobre" e do "Conjunto do Altiplano",

há menor incidência de dispositivos de segurança. Destaca-se a presença basicamente de

muros altos como dispositivos de segurança (cf. infra. Tabela 34).

Tabela 34 – Dispositivos de segurança nas “Comunidades do Altiplano”

Incidência e tipos de dispositivos de segurança nas "Comunidades do Altiplano "
NÃO SIM

Há algum tipo de dispositivo de segurança? 17 35
Cerca Elétrica 49 3

Câmera de Segurança 49 3
Muro Alto 18 34

Guarita 52 0
Grampos metálicos / Cacos de vidro 47 5

Fonte: Autora. Outubro 2015.

3.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO

O bairro do Altiplano segue um modelo de desenvolvimento urbano que alimenta a

ideia de cidade-somatório de tecidos soltos, evidenciando a segregação sócio-espacial. Nele,

estão presentes três "sub-bairros" totalmente distintos e com pouca ou nenhuma interação

entre si. Diante deste quadro espacial o bairro encontra-se enfraquecido enquanto entidade

contínua e espacialmente coerente. As características físico-espaciais dos três setores

estudados estimulam relações distintas dos indivíduos com o espaço público por vezes

proporcionando a diluição da urbanidade. A morfologia urbana do "Altiplano Nobre", por

meio de suas grandes quadras, lotes com grandes testadas e pouca permeabilidade entre ruas,

associada a espaços públicos deficientes, restritos e tipos arquitetônicos isolados, tende a

desestimular a presença humana na área pública. No "Conjunto do Altiplano", as

características morfológicas repetem-se por meio de grandes quadras pouco interligadas,



121

porém associadas a lotes com testadas menores, maior permeabilidade e tipos arquitetônicos

mais próximos à escala humana.

Entre os três setores do bairro, destacam-se os espaços públicos do "Altiplano Nobre"

em termos de qualidade e manutenção, seguido pelo "Conjunto do Altiplano" e

"Comunidades do Altiplano". No que se refere à morfologia, destacam-se as "Comunidades

do Altiplano" seguidas pelo "Altiplano Nobre" e "Conjunto do Altiplano". Para verificar a

associação entre os “trechos” e as variáveis qualitativas de interesse, foi utilizado o Teste Qui-

quadrado, existindo associação entre as variáveis sempre que o p-valor for menor que 0,05.

Segundo o teste, existe associação entre trechos e as seguintes variáveis: “uso do solo”,

“gabarito da edificação”, “altura aproximada da edificação”, “tipologia edílica”, “cerca

elétrica/sensor”, “câmera de segurança”, “muro alto”, “guarita”, “grampos metálicos/cacos de

vidro”, “tipologia arquitetônica”, “localização da edificação”, “relação visual espaço privado

para público”, “relação visual espaço público para privado”, “uso da edificação no nível da

rua” e “fechamento do lote”. Ou seja, observa-se por meio do teste significativa divergência

entre as tipologias edilícias, interfaces, permeabilidades e utilização de dispositivos de

segurança a favor das "Comunidades do Altiplano", sendo estes os resultados das variáveis

físico-espaciais que mais se destoam entre os trechos estudados (cf. infra Tabela 35).

Tabela 35 - Relação entre variáveis espaciais e trechos analisados.
Teste de associação Qui-quadrado

Variáveis p-valor

Trecho x Uso do solo >0,0000*

Trecho x Gabarito da edificação >0,0000*

Trecho x Altura aproximada da edificação >0,0000*

Trecho x Tipologia edilícia 0,0004*

Trecho x Cerca elétrica/Sensor >0,0000*

Trecho x Câmera de segurança >0,0000*

Trecho x Muro alto >0,0000*

Trecho x Guarita >0,0000*

Trecho x Grampos metálicos/Cacos de vidro >0,0000*

Trecho x Tipologia Arquitetônica >0,0000*

Trecho x Localização da edificação >0,0000*

Teste de associação Qui-quadrado (Continuação)

Trecho x Relação visual espaço privado para público 0,0003*

Trecho x Relação visual espaço público para privado 0,0264*

Trecho x Uso da edificação no nível da rua >0,0000*

Trecho x Fechamento do lote >0,0000*

*resultados significativos

Fonte: Autora. Outubro 2015.
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Segundo Holanda (2010), a relação entre arquitetura e urbanidade não é de determinação, mas

de estabelecimento, entre ambas, de possibilidades (que podem ou não ser exploradas) e de

restrições (que podem ou não ser superadas), segundo as circunstâncias. Há situações em que:

1) lugares são construídos como restritivos, mas que a indisciplina social transformou no

tempo, contribuindo para o resgate da urbanidade; 2) lugares onde, mantido um mesmo

espectro social, uma nova configuração implicou novos padrões de usos; 3) espaços propícios

à urbanidade e que, no tempo, tornaram-se desertos em razão de mudanças de valores e

costumes sociais.
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4 OS USOS E APROPRIAÇÕES DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

4.1 PREÂMBULO

Segundo Santos e Vogel (1981), uma rua é um universo de múltiplos eventos e

relações. A expressão "alma da rua" significa um conjunto de veículos, transeuntes,

encontros, trabalhos, jogos, festas e devoções. Ruas têm caráter e podem ser agitadas,

tranquilas, sedes de grupos sociais diversos, pontos e territórios; podem ainda ser tudo ou

nada disso, dependendo do horário no qual são observadas. A par de caminhos, são locais

onde a vida social acontece em fluxo constante: trata-se de um "microcosmo real" de espaços

e relações (JACOBS, 2011), que tem a ver com binômios tais quais repouso/movimento,

dentro/fora, intimidade/exposição, e assim por diante.

As pessoas apropriam-se dos espaços coletivos por motivações diversas, como

caminhar em direção do trabalho ou a lazer, para atender a outras atividades rotineiras, como

encontrar outras pessoas, descansar ou contemplar a paisagem, trabalhar em atividades lícitas

ou ilícitas, transitar de carro, etc. Gehl (2014) coloca que a função dos espaços públicos está

ligada ao conjunto de atividades e eventos que eles suportam enquanto dispositivos técnicos

.Portanto, pretende-se, neste ponto do trabalho, tecer uma análise da funcionalidade desses

espaços coletivos por meio da observação do fluxo diário de seus usuários e dos tipos de usos

e apropriações que nele se realizam.

Neste capítulo, são avaliados os padrões de práticas sociais bem como as formas de

sociabilidades urbanas, elementos integrantes da dimensão social da urbanidade,

desenvolvidos em áreas específicas do objeto estudado. O mapa seguinte indica as áreas

focais definidas (cf. infra Figura 77) como pontos principais de observação para análise das

práticas sociais e sociabilidades urbanas, apesar de serem ressaltadas também práticas

existentes em outras áreas dentro do perímetro estudado. Os espaços públicos citados neste

estudo fazem referência ao conjunto de ruas, calçadas e praças presentes no tecido urbano do

bairro do Altiplano. Estes espaços, conforme avaliados no capítulo anterior possuem diversas

formas, tamanhos, graus distintos de qualidade espacial e integração à malha urbana.
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Figura 77 - Mapa com áreas para análise das práticas sociais e sociabilidades urbanas
separadas em "Altiplano Nobre", "Conjunto do Altiplano" e "Comunidades do Altiplano".

Fonte: Autora (2014).

As condutas assumidas para a análise desta dimensão da urbanidade foram observações

realizadas in loco a partir de reflexões sistematizadas por meio de incursões esporádicas aos

espaços públicos, em turnos e dias distintos, bem como de análises de entrevistas semi-

estruturadas com usuários das áreas coletivas abordadas. Estes procedimentos subsidiaram a

identificação dos principais padrões de apropriação dos espaços públicos desenvolvidos no

bairro em sua contemporaneidade, mas também das motivações dos usuários para

acionamento e uso de determinados espaços em detrimento de outros em suas práticas

rotineiras.

A fim de compreender as "cultura(s) de rua" (FRUGOLI JR., 1995) do bairro do

Altiplano, associando-as à urbanidade emergente no bairro, são descritos e analisados os

conjuntos de atividades, códigos e regras de certos grupos sociais que fazem das ruas espaços

privilegiados para suas relações.

4.2 APROPRIAÇÕES FISICO-ESPACIAIS, PRÁTICAS SOCIAIS E SOCIABILIDADES

NO BAIRRO DO ALTIPLANO CABO BRANCO

4.2.1 Apropriações, práticas sociais e sociabilidades no "Altiplano Nobre"

O conjunto de ruas que integram as vias principais do "Altiplano Nobre" – Avenida

João Cirilo da Silva e Rua Abelardo da Silva Guimarães Barreto (onde estão?) – são



125

relevantes quanto à possibilidade de conexão que permitem do bairro aos setores adjacentes;

no que concerne à presença dos grupos sociais, há uma baixa diversidade, uma vez que a

representação é em sua maioria feita pela classe trabalhadora, evidente em seus

frequentadores ocasionais ou habituais e em suas respectivas práticas. O "Altiplano Nobre",

apesar de ser o trecho habitado com população do bairro de maior renda familiar, é em grande

parte ocupado, em seus espaços públicos, por indivíduos visivelmente de baixa renda;

infrequentemente, percebe-se uma certa mixité sociale através da presença de pessoas de

classe abastada, moradores da área, diferenciados do restante dos usuários por seus trajes e

pertences tanto quanto pelas atividades que realizam na área.

A partir da rotatória em direção ao bairro, observa-se a mudança na quantidade de

pessoas nos espaços públicos, ruas e passeios. Na via que dá acesso ao bairro Altiplano, há

intenso tráfego de veículos, no entanto, o número de usuários nos passeios públicos é restrito.

Os poucos transeuntes que andam a pé neste trecho, por vezes, preferem fazê-lo no meio da

faixa carroçável, assim como os que sobem ou descem a ladeira, acompanhados de suas

bicicletas (cf. infra Figura 78 e 79). Dentre os pedestres foram observados diferentes grupos,

geralmente pessoas sozinhas ou com acompanhantes, que se apropriam do espaço tendo como

envolvimento principal (GOFFMAN, 2010) o deslocamento; há poucos ou nenhum sinal de

estabelecimento de permanências. Vincula-se, à situação assim descrita, a ideia de estrada,

zona de circulação (AUGÉ, 1994, apud SÁ, 2006); só há sentido quando permitida a ligação

entre dois pontos distintos e relevantes – por exemplo, entre o Altiplano e o bairro vizinho, o

Cabo Branco. Nesta área de acesso ao bairro, é perceptível que a sensação de espaço está

atrelada à possibilidade de coexistência ou coabitação, o que não que pressupõe

necessariamente vivência juntos (convivência) ou estabelecimento de relações com os demais.

As  atividades  identificadas  na  área  são  categorizadas  como  “necessárias” (GEHL,

2014), uma vez que a presença do citadino no espaço urbano público ocorre devido à

obrigatoriedade da ação. O fluxo de pedestres, sempre pontual, concentra-se de segunda-feira

a sexta-feira, nos inícios das manhãs, horários aos quais as pessoas costumam deslocar-se aos

seus empregos ou para os mesmos, assim como aos finais da tarde. A maioria dos indivíduos

identificados neste trecho do bairro é do sexo masculino com faixa etária de 19 (dezenove) a

35 (trinta e cinco anos); quando acompanhados, apresentam distanciamento médio de 45 à

120cm (quarenta e cinco à cento e vinte centímetros) o que indica o estabelecimento de

distância de contato entre amigos e familiares (GEHL, 2014).



126

No início da rua Abelardo da Silva O. Barreto, são perceptíveis dois territórios onde são

recorrentes ocasiões sociais distintas com copresença de indivíduos. A primeira localidade a

ser destacada é a área destinada à calçada de um dos prédios residenciais multifamiliares de

alto padrão construtivo até o momento de produção desta dissertação em construção. À

sombra das árvores, a área é apropriada pelos funcionários das obras como estacionamento

para os motociclos particulares, dificultando o deslocamento dos demais usuários e suscitando

cenas de potencial conflito (GOFFMAN, 2010). O mesmo recinto ainda é utilizado pelos

funcionários das obras para interações focadas (GOFFMAN, 2010) nos horários de descanso

ao longo da jornada de trabalho. Esta última apropriação é considerada ocasião "regular"

(GOFFMAN, 2010) ou pode ser considerada ainda como rotina social (NETTO, 2014), à

medida em que ocorre rotineiramente em horários distintos durante os dias úteis das semanas

(cf. infra Figura 80 e 81). As interações observadas no espaço público recebem o reforço

através das interações instrumentais (GOFFMAN, 2010) estabelecidas no ambiente de

trabalho, proporcionando assim, em conjunto, o florescimento de relações sociais no espaço

público entre "iguais".

Figura 80 e 81- Operários nas calçadas são prática social marcante no "Altiplano Nobre" e
localização da foto na área estudada.

Fonte: Autora (2014).

Figura 78, 79 - Usuários são obrigados à utilizar a faixa carroçável para circulação devido a
má qualidade do passeio público e localização da foto na área estudada.

Fonte: Autora (2014)
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Também é recorrente a presença dos funcionários conversando sentados ou em pé, sob as

sombras das árvores e dos prédios já construídos, tanto no turno da manhã quanto à tarde.

Essa prática repete-se nos dias de semana como também nos finais de semana, espraiando-se

ainda para o gramado do canteiro central da rua (cf. infra Figura 82 e 83).

Figura 82, 83 - Operários no gramado do canteiro central da via é prática social marcante no
"Altiplano Nobre" e localização da foto na área estudada.

Fonte: Autora (2014).

O território complementar deste primeiro trecho estudado que de mesmo modo merece

destaque devido à maior copresença são as "janelas de apropriação" referidas por Netto (2014,

p.75). As paradas de ônibus destacam-se nos horários de início e fins dos dias úteis da semana

pela concentração de pessoas. São estes locais que possibilitam efetivamente às pessoas que

utilizam do transporte público para locomoção, maior alcance aos espaços intraurbanos da

cidade viabilizados a partir dos ônibus.

Estes lugares são pontos de concentração e distribuição das pessoas e oportunizam a

apropriação dos espaços públicos adjacentes. No entanto, nas paradas de ônibus do Altiplano,

as interações entre os indivíduos que estão copresentes é restrita. Na maioria das situações

observadas, as interações são desfocadas quando há apenas o gerenciamento das vestimentas

e comportamento daqueles que estão codividindo o espaço. Em "acontecimentos únicos"

(GOFFMAN, 2010) podem ser identificados grupos de homens com faixa etária aproximadas,

que aparentam trabalharem juntos em diálogos e distanciamentos mais íntimos (GEHL,

2014).
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Figura 84,85 - Operários no fim da tarde à espera do transporte coletivo e localização da foto
na área estudada.

Fonte: Autora (2014)

Foram identificados outros pontos secundários e menos recorrentes de copresença. Dentre

eles destacam-se a escadaria de entorno da ESMA - Escola Superior de Magistratura da

Paraíba, sobretudo no fim do turno matutino. Esta área apresenta apropriação por meio de

"acontecimentos únicos" (GOFFMAN, 2010) de curto período de tempo, em ocasiões "não

sérias" por concluintes do curso de direito principalmente associada à simbologia da

edificação junto aos presentes (cf. infra Figuras 86 e 87). No pátio à frente da edificação, é

observável a apropriação do logradouro deste lote ainda por alguns funcionários da

instituição, que desfrutam de pausas de descanso utilizando-se deste tempo para socializarem

entre si através de conversas informais, prática usual durante as tardes da semana.

Figura 86, 87 - Concluintes do curso de Direito em frente à ESMA e localização da
foto na área estudada.

Fonte: Autora (2014)

Das atividades desenvolvidas por moradores desta área foram reconhecidas atividades

necessárias e do tipo obrigatório. A mais recorrente estabelecida nos espaços públicos deste

trecho foi a de fazer exercícios com os animais de estimação sendo presenciadas quatro vezes

durante todo decorrer da pesquisa. Outra função do espaço público para os moradores deste

trecho do bairro foi a de espaço de transição entre espaço privado e veículo particular, visto

que, em muitos momentos durante as observações das apropriações socioespaciais, foram

identificados moradores das torres residenciais aguardando pela chegada de veículos

particulares com os quais iam embora. Esta foi a prática considerada a mais usual e recorrente
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por esta categoria de indivíduos realizada em curto período de tempo e com tensão perceptível

através da linguagem corporal dos indivíduos.

Nas ruas locais analisadas nesta pesquisa, a presença humana no espaço público é

perceptível apenas em curtos períodos de tempo e em poucos dias da semana. Apesar da

presença de automóveis estacionados nas faixas de rolamento das vias, o que subentende

haver pessoas nas proximidades, as mesmas não se encontram na área pública. Nas ruas locais

deste trecho, a presença de moradores é percebida única e exclusivamente na transição entre o

espaço privado e a saída com o automóvel realizada de maneira condizente com a da avenida

principal do trecho, em período curto de tempo e sob tensão perceptível. Quando há presença

humana, essas estão relacionadas a atividades “obrigatórias” (GEHL, 2014), realizadas por

pessoas empregadas nas residências de alto padrão, cuidando dos jardins externos ao lote ou

estão apenas deslocando-se em direção ao eixo central da área de estudo (cf.infra Figuras 88 e

89).

Figura 88, 89 - Funcionário no espaço público do "Altiplano Nobre" e sua localização
na área estudada.

Fonte: Autora (2014)

Os indivíduos frequentemente realizam tarefas domésticas individualmente sem

estabelecerem qualquer relação social. Constatou-se durante a pesquisa que em horários

comerciais o fluxo de pessoas é maior em relação aos horários noturnos. As áreas públicas

que compõem este trecho do bairro estudado possuem como atividade principal desenvolvida

o deslocamento dos usuários de determinado ponto a outro, sendo pouco utilizado como lócus

de encontro dos diferentes. As pessoas circulam pelas ruas, calçadas e praças para ir ao

cartório, à ESMA, aos pontos de ônibus ou dos veículos em direção às edificações

multifamiliares, enfim para executar suas atividades diárias e obrigatórias. Nos fins de semana

e feriados, o fluxo que já é comumente pequeno diminui mais ainda. O movimento de

transeuntes nos espaços públicos reduz-se consideravelmente em relação aos demais dias da

semana, sendo imperceptível a presença humana em diversos turnos e horários.
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Estima-se que os espaços destinados às sociabilidades destes moradores não se

encontram mais à rua, mas foram deslocados para outras áreas, provavelmente de caráter

privado, como o interior de suas residências ou ainda, estabelecimentos como shoppings,

bares, cafés e restaurantes localizados em outros bairros da cidade, e para onde se vai,

preferivelmente, de carro, não de transporte público ou a pé (D'INCÃO, 1992). A situação

atual sugere que se evita a rua por parte dos moradores deste trecho do bairro, bem como o

enfraquecimento do espaço público enquanto local de interação privilegiada. A concepção de

que a rua é perigosa faz com que a mesma seja recusada por estes moradores de classe mais

abastada. As crianças, os jovens e adultos passam supostamente a se relacionar somente com

seus pares, pessoas de classes sociais congêneres, em virtude da frequência nos mesmos

simulacros afinados e otimizados do espaço público urbano tradicional. Destarte, os espaços

públicos deste trecho do bairro são destinados ao uso preponderante dos operários das

edificações multifamiliares em construção; neste ritmo, imagina-se facilmente o pleno

abandono dos espaços públicos após a conclusão das obras.

4.2.2 Apropriações, práticas sociais e sociabilidades no "Conjunto do Altiplano"

O "Conjunto do Altiplano" apresenta-se diferente do "Altiplano Nobre" com relação

aos públicos usuários dos espaços, uma vez que, neste caso, eles coincidem com a população

residente no trecho do bairro estendendo-se ainda, em algumas situações, à população das

"Comunidades do Altiplano"; as práticas e apropriações desenvolvidas nas áreas coletivas

diferem igualmente do primeiro setor observado.

Na via central deste trecho, Rua Helena Freire, observa-se o costume, ainda presente,

de colocar cadeiras nas calçadas para conversar e acompanhar a rotina dos demais usuários

dos espaços públicos deste trecho do bairro. Essa prática ocorre sempre aos finais de tarde,

nos dias de semana ou nos finais da semana, por parte de pessoas idosas, crianças e por vezes

famílias inteiras cuja principal finalidade é a de "colocar a conversa em dia" e ver o

"movimento da rua" como perceptível nas figuras seguintes 90 e 91. Por intermédio da leitura

corporal destes usuários, percebe-se um comportamento padrão na escolha de lugares para

sentar, da mesma forma como os indivíduos de maneira geral optam por determinados trechos

para parar. Nesta situação, observa-se a predileção por lugares próximos das fachadas das

edificações adjacentes ao local de residência, o mais próximo possível da interface público

privada, de maneira que as costas dos usuários ficam protegidas por este elemento. Há assim,

um maior controle sobre o espaço e, ao mesmo tempo, a conquista da manutenção de uma
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certa "distância" daquilo que não se consegue controlar; o território "pessoal" é reduzido a um

semi-círculo à frente do usuário da área pública. Os locais onde a concentração de pessoas é

rotineira e maior com este intuito são aqueles que permitem observar melhor o que se passa

no espaço.

Figura 90, 91 - Pessoas socializando e apropriando-se dos espaços públicos do "Conjunto do
Altiplano

Fonte: Autora (2014)

Nos turnos da manhã durante a semana, a presença dos usuários é pouco percebida tendo

como principal forma de apropriação do espaço o movimento das pessoas. No entanto, o

andar a pé, que muitas vezes se restringe a um meio de transporte, é nesta área do bairro uma

"porta" para demais interações sociais pois primeiramente possibilita a copresença e permite o

contato, a interação ou minimamente a interação desfocada (GOFFMAN, 2010) no espaço

público entre pessoas distintas (cf. infra Figuras 92, 93,94).

Figuras 92, 93, 94 - Apropriações por movimento no "Conjunto do Altiplano" nos dias
de semana pela manha e suas localizações na área estudada.

Fonte: Autora (2014)
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Nem sempre os indivíduos utilizam-se do movimento pedonal para deslocamento nos espaços

públicos como os moradores do Altiplano Nobre que abrem mão deste tipo de deslocamento,

em detrimento do uso do automóvel. O movimento baseado no automóvel é unicamente de

circulação e diminui as oportunidades de interação social tornando o espaço público cada vez

mais em espaços de circulação de veículos (SANTOS, 2008).

Em contrapartida, no "Conjunto do Altiplano" o deslocamento por meio pedonal é

ainda muito significativo para diversos moradores do trecho, que optam pelo mesmo para

percorrer curtas distâncias intrabairro, o que culmina por influenciar o comportamento dos

indivíduos no espaço. A partir desta atividade, diversos grupos de moradores conhecidos entre

si cumprimentam-se nas calçadas deste trecho do bairro. As relações de vizinhança afloram e

tornam-se visíveis a partir do encontro ocasionado devido ao modo de deslocamento a pé.

Normalmente, a partir destes encontros, interações focadas (GOFFMAN, 2010) de curto

período de duração acontecem no momento em que as pessoas se encontram e no local onde

se encontram, sem que haja deslocamento para locais mais agradáveis ou sem muitas

exigências quanto às características físicas do espaço (cf. supra Figuras 92,93,94). A prática

de "ver o movimento da rua" é corriqueira na avenida principal do "Conjunto do Altiplano".

Pontualmente, no eixo principal do bairro, é possível ver homens que trabalham nas

redondezas, aparentemente descansando, sob as sombras das árvores em interações focadas

(GOFFMAN, 2010) em grupos restritos, que procedem a atividades sociais e opcionais cujas

aproximações são referidas segundo Gehl (2014) como íntimas e pessoais, devido às

proximidades que variam de zero à 1,20 metros conforme verificável nas figuras (95).

Figura 95 - Pessoas socializando e apropriando-se dos recintos criados pelas árvores nos
espaços públicos do "Conjunto do Altiplano".

Fonte: Autora (2014)

Ainda, na mesma área do bairro, observa-se a apropriação de parte da calçada por vendedores

ambulantes que geram situações potencialmente conflitantes. A particularização deste trecho
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da calçada, por estas atividades "menores", demonstra a necessidade de usos comerciais na

área; no entanto, esta atividade realizada irregularmente faz com que os transeuntes, usuários

das áreas públicas do bairro, sejam obrigados a se dirigirem às faixas de rolamento para

transpor a barraca que caracteriza-se enquanto barreira na área de circulação (cf.infra Figuras

96).

Figura 96 - Pessoas socializando e apropriando-se dos recintos criados pelas árvores nos
espaços públicos do "Conjunto do Altiplano".

Fonte: Autora (2015)

Na área verde localizada no início da Rua Helena Freire, onde se encontra um quiosque, há

duas situações distintas associadas aos dias da semana e fim de semana e turnos. No decorrer

da semana, no turno da manhã, horário no qual o quiosque mantém-se fechado, não há

movimento de pessoas, sendo utilizado unicamente como local de estacionamento dos

automóveis dos funcionários de edificação próxima (cf infra da Figura 97).

Figura 97 - Apropriação indevida das áreas verdes do "Conjunto do
Altiplano" para estacionamento de veículos.

Fonte: Autora (2015)

À tarde, durante a semana, a concentração de pessoas na área de entorno do quiosque

aumenta, porém; o auge no número de usuários na área ocorre durante às tardes do fim de

semana tendo público prevalecente do sexo masculino que usufrui dos serviços do bar nas

mesas dispostas às sombras das árvores, juntamente com as respectivas famílias. Observa-se
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uma forte relação de amizade entre os usuários destes espaços, clientes do quiosque, e

funcionários do mesmo, possivelmente fortalecidos pelo longo período em que a área está

cedida a este uso. Nos domingos pelo turno da manhã, enquanto o estabelecimento mantém-se

fechado, é observada a prática da utilização dos brinquedos por crianças acompanhadas de

seus responsáveis (cf.infra Figuras 98,99,100).

Figuras 98, 99, 100 - Diferentes formas de apropriação do mesmo espaço público de acordo
com horário e dia no "Conjunto do Altiplano" e suas localizações na área estudada.

Fonte: Autora (2015)

Do outro lado da rua, em frente ao quiosque, na faixa verde sem tratamento, durante os fins de

semana, mais especificamente aos sábados pela manhã, há também a privatização do espaço

através da apropriação do mesmo por algumas pessoas que firmam no local um ponto de

vendas de aves grelhadas. Os vendedores, juntamente com algumas pessoas, usufruem do

lugar consumindo o produto juntamente com algumas bebidas à sombra da tenda e das

árvores e com cadeiras disponibilizadas pelos vendedores. Neste ponto, estabelece-se ainda

um local de atividades sociais mesclando-se às atividades obrigatórias, realizadas por parte

daqueles que trabalham, com práticas opcionais empreendidas pelos clientes (cf.infra Figuras

101,102,103). Com pouca estrutura física, é possível observar que as pessoas permanecem no

local por algumas horas adentrando o início do turno da tarde e através da proximidade entre

os indivíduos é perceptível a intimidade entre cada um deles à medida em que a distância

entre as pessoa é de 45 centímetros a 1,2 metros categorizadas enquanto atividades pessoais

(GEHL, 2014).



135

Próximo ao quiosque se encontra a única praça do bairro, Praça José Targino, palco de

práticas sociais e sociabilidades urbanas, e local de copresença de usuários advindos de

diversos trechos do bairro em dias e turnos diversos (cf. infra Figuras 104,105,106) apesar da

atual falta de manutenção do espaço.

Figura 101, 102, 103: Apropriação do espaço público para comércio informal no "Conjunto
do Altiplano" e suas localizações na área estudada

Fonte: Autora (2015)

Nos dias de semana, no início do turno da manhã, é rotineiro presenciar alguns moradores

caminhando no perímetro da praça. No meio das manhãs, nas terças e quintas, assim como no

meio das tardes destes mesmos dias, as quadras da praça são utilizadas para realização do

projeto federal "Segundo Tempo" o qual visa a utilização da praça para desenvolvimento de

atividades esportivas suportadas por professores de educação física para alunos de escolas

públicas. As atividades têm duração média de três horas e além de atrair os alunos para o

espaço público também atrai alguns de seus responsáveis que, enquanto observam os filhos

praticarem os esportes, sentados nos bancos da praça, repousam e conversam às sombras das

árvores (cf. infra. Figuras 104,105,106).
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Figura 104, 105, 106 - Práticas sociais diversas no mesmo espaço público concomitantemente
no "Conjunto do Altiplano" e suas localizações na área estudada.

Fonte: Autora (2014)

Nos finais de tarde durante a semana e nos finais de semana, há o maior adensamento

encontrado na área da praça. As quadras encontram-se lotadas havendo um revezamento dos

grupos que as utilizam. Enquanto alguns rapazes, público predominantemente masculino,

jogam futsal em uma das quadras, outros jogam vôlei na quadra de areia. Enquanto alguns

utilizam as quadras, outros jogam embaixo das árvores mais frondosas da praça, localizadas à

Oeste da mesma.

Figuras 107, 108 – Práticas Sociais familiares no final do turno da tarde na praça
localizada no “Conjunto do Altiplano” e suas localizações na área estudada

Fonte: Autora (2014).
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Há diversidade de públicos, faixas etárias e sexo no que diz respeito aos usuários da praça que

estabelecem por vezes interações focadas ou desfocadas nas ocasiões recreativas

(GOFFMAN, 2010) identificadas. As atividades que corriqueiramente são realizadas na área

da praça do conjunto, reveladas nas observações in loco, são classificadas como opcionais e

sociais (GEHL, 2014) e desenvolvem-se independentemente nos diversos grupos, algumas

categorizadas por mais íntimas, pessoais, sociais ou apenas públicas. A copresença de todos

estes indivíduos é em geral cordial, sem que sejam identificados conflitos; há aparente

cordialidade e respeito entre os diferentes.

Os bancos da praça, apesar de serem mal conservados e sem encostos, estão cheios

de mães, babás e familiares que saem à rua com suas crianças de colo passeando nos braços e

nos carrinhos de bebê e conversando entre si, prática de cunho familiar, corriqueira na área da

praça. As crianças mais crescidas distanciam-se dos pais e brincam entre si nos brinquedos

que a estrutura física da praça oferece (cf. supra. Figuras 107,108). Em concordância, as

crianças e os jovens presentes no espaço também não reivindicam locais para sentar com

qualidade, aceitam sentar-se em qualquer lugar: banco, mesa, batente, arquibancada, chão, rua

etc, qualquer lugar que reúna um mínimo de condições para que esta atividade seja realizada.

Para os dois grupos, mães, babás e familiares, crianças e jovens, dá-se maior importância à

localização do local onde se sentar que propriamente o conforto do assento, priorizando-se a

proximidade com os grupos de interesse. No cruzamento das ruas Emílio de Araújo Chaves e

Antônio Francisco de Amaral, está localizado outro local de intensa apropriação espacial e

sociabilidade entre os moradores de média e baixa renda, o primeiro dos espaços limítrofe

entre "Conjunto do Altiplano" e "Comunidades do Altiplano", apresentados nesta pesquisa: o

ponto final do ônibus. Durante o turno da manhã, nos horários observados, principalmente nos

dias de semana, o movimento é menor concentrando-se à classe dos motoristas que

conversam entre si sob as árvores e cobertas das vendas estabelecidas no local com alguns

usuários pontuais de idade e faixas etárias diferentes.
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Figura 109, 110, 111 - Aglomerações de pessoas diferentes no mesmo local porém em turnos
diferentes no ponto final de ônibus no "Conjunto do Altiplano" e suas localizações na área

estudada.

Fonte: Autora (2014)

No fim do dia, nos dias de semana, o fluxo de pedestres duplica, e o espaço ganha vida mais

intensa. O fluxo intenso de pessoas advindas do trabalho nos ônibus do bairro repercute no

horário de abertura dos pequenos pontos comerciais localizados na área do ponto final. Os

poucos usuários que aguardam a chegada do transporte público para se deslocarem do bairro

estudado para outros da cidade, o fazem alguns conversando entre si ou, na maioria dos casos,

utilizando seus aparelhos celulares aptos ainda a se deslocarem por meio dos "transportes

alternativos" que ficam no local (cf. supra Figuras 109,110,111). Nesta área há mais

formalidade entre os copresentes no espaço público sendo a maior forma de interação a

desfocada ou o ajuntamento desfocado (GOFFMAN, 2010) e pouca ou nenhuma interação

social.

A última área limítrofe na qual foram observadas as práticas localiza-se ao longo da

rua Henrique Sales Monteiros, rua principal, limite entre parte das "Comunidades do

Altiplano" e o "Conjunto do Altiplano". Ao longo desta rua há uma "barreira invisível",

porém permeável, para as populações que residem nesta área tanto do conjunto quanto da

comunidade. Tal barreira decorre da falta de conhecimento do outro e do medo pela diferença

de classes o que gera uma exclusão e negação mútuas por parte dos habitantes de ambas as

partes. Os mesmos utilizam-se dos espaços, mas não interagem entre si, apenas com outros
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iguais. Assim, no decorrer da rua é possível perceber uma ocupação dos espaços públicos em

maioria pela população proveniente da Comunidades São Domingos e Rabo de Galo. São

poucos os moradores do conjunto que frequentam o espaço. No início da rua, na calçada do

estabelecimento comercial, há uma prática comum por parte do proprietário: todas as tardes o

mesmo dispõe sua cadeira de balanço na calçada e passa boa parte da tarde observando o

movimento da rua ao mesmo tempo em que interage e atende seus clientes mesclando práticas

de cunho obrigatório às opcionais.

As pessoas costumam encontrar-se nas calçadas da rua, sentar-se nos "puxadinhos"

e especialmente na esquina da rua Carmem Araújo Espínola com a rua Henrique Sales

Monteiro, sob a sombra de uma árvore de grande porte, sentados em cadeiras improvisadas,

que já permanecem no local diuturnamente (cf. infra Figuras 112,113). Nesta localidade, a

presença de pessoas é constante com público majoritariamente masculino que possui o habito

de conversar entre si ou apenas permanecer em silêncio observando o movimento local. O

distanciamento médio entre os indivíduos deste grupo remete a relações pessoais

estabelecidas à longo prazo.

Figura 112, 113 - Apropriação do espaço público para práticas sociais diárias na área limítrofe

entre "Conjunto do Altiplano" e "Comunidades do Altiplano" e suas localizações

Fonte: Autora (2014)

Ao extremo Oeste da rua Henrique Sales Monteiro, há a apropriação do espaço por parte dos

usuários, adultos e crianças. A cerca de madeira e arame farpado serve como varal para as

muitas roupas recém-lavadas em uma das casas próximas (cf. infra Figuras 114,115,116). As

crianças, assim como na praça, não exigem muito em termos de qualidade espacial e

costumam brincar, correr e ficar sentadas conversando nas beiras das calçadas do mesmo

modo que as pessoas mais velhas costumam sentar-se em um banco de pedra localizado à

sombra de uma árvore na calçada de um dos lotes. Recentemente, observou-se a instalação de

um pequeno ponto de comércio de churrasquinhos na calçada de um dos lotes limítrofes da

área de estudo. Neste novo espaço de socialização, o público masculino, proveniente
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unicamente da comunidade, interage estabelecendo relações sociais em práticas de atividades

opcionais no turno noturno quase que diariamente. A ausência de uma estrutura adequada é

suprida por luzes trazidas pelo proprietário do local juntamente com bancos de plástico para

dar suporte à atividade.

Figura 114, 115, 116 - Apropriação do espaço público para suprir as necessidades que a

residência não supre na área limítrofe entre o "Conjunto do Altiplano" e

"Comunidades do Altiplano

Fonte: Autora (2015)

Desta forma, este trecho do bairro se caracteriza como uma área cujos espaços públicos são

frequentemente apropriados pela população, tanto residente neste setor como residente nas

comunidades do bairro: neles, as sociabilidades urbanas se desenvolvem sem

constrangimentos e resultam em ricas cenas cotidianas. O conjunto habitacional do Altiplano

Cabo Branco é formado por laços visíveis de amizade, de família na predominância do

reconhecimento e da proximidade (ALMEIDA, 2010). As práticas percebidas neste trecho do

bairro corroboram um sentimento de pertença e afeição dos moradores para com o bairro

possivelmente relacionada ao tempo de moradia da maioria dos usuários. Percebe-se uma

identidade comunitária que permite a solidificação de vínculos afetivos firmados e

reafirmados constantemente o que os torna na medida do possível coesos e "estabelecidos".

Como afirma Prost (1992 apud ALMEIDA, 2010), tais laços de afinidade permite a

inserção dos habitantes deste trecho do bairro em jogos de reconhecimento, engendrado pela

dinâmica da vizinhança tornando-os capazes de estabelecer contatos sociais intensos. Neste
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sentido, o trecho do bairro pode assemelhar-se a uma cidade interiorana, onde os moradores

que nele habitam se identificam, sociabilizam, criam laços afetivos e sentimentos de

pertencimento através dos quais tornam-se perceptíveis rituais, práticas habituais, habitus e

tradições de muitos moradores. Diferentemente do "Altiplano Nobre", a relação das pessoas

no "Conjunto Altiplano" é muito mais marcante e a presença é sentida em diferentes dias,

turnos e localidades dentro desta área, o que não impossibilita a utilização de outras opções de

espaço fora do bairro para demais situações de socialização (ALMEIDA, 2010).

4.2.2 Apropriações, práticas sociais e sociabilidades nas " Comunidades do Altiplano"

São nos espaços públicos das "Comunidades do Altiplano" que há a exacerbação da

vida urbana através da máxima apropriação dos mesmos pela população residente nas áreas

carentes do bairro. Apesar da diversidade de gênero e faixas etárias, a população usuária não

apresenta variedade de classes sociais, sendo a ocupação restrita aos públicos de classes

socioeconômicas inferiores, geralmente moradores das ocupações irregulares.

Através da observação das convivialidades do bairro, define-se a dimensão pública

e privada (PROST, 1992, apud ALMEIDA, 2010). Por meio dos encontros ocasionais do dia a

dia, os habitantes estabelecem vínculos afetivos mais ou menos fortes devido ao grau de

intensidade e de quão habitual torna-se tal encontro. O contato contínuo com os vizinhos

torna os diferentes grupos de uma comunidade mais próximos e íntimos; por vezes, até mais

íntimos do que os coabitantes da própria casa; nesses casos, os vizinhos são capazes de

circular nas residências uns dos outros e partilhar da vida de maneira íntima. Estes elos que

extrapolam a dimensão da vida pública e encontram reforço na intimidade da casa

manifestam-se ainda com mais força a posteriori, e em sua magnitude, na área pública. É

exatamente este movimento que ocorre nas "Comunidades do Altiplano": a manifestação dos

vínculos afetivos e de amizade no espaço coletivo da área. O principal local de manifestação

destas ações nas comunidades carentes do bairro é o terreno, por vezes mais conhecido como

"campinho", ao redor do qual se desenvolve parte da área da comunidade. No entanto, as

demais ruas e calçadas também são locais de manifestação destes laços, mesmo sem suas

devidas delimitações, assim como as áreas à frente dos lotes, testemunhas de episódios de

sociabilidade intensa. Neste trecho, observam-se relações que sedimentam tradições e se

alimentam de vínculos primários, como os de vizinhança, onde a confiança consolida uma

forma renovada de solidariedade e afeto entre os moradores. As relações sociais são nesta

área modeladoras das práticas sociais perceptíveis através das observações de campo.
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Nas ruas limitadoras do "Conjunto do Altiplano" e das "Comunidades do Altiplano"

existe uma "barreira invisível" que afeta a sociabilidade entre pessoas destes trechos distintos.

O aparente motivo relaciona-se certamente ao medo daquilo/daquele que é desconhecido. Na

Rua Henrique Sales Monteiro, essa divisão dos espaços já é observável. No lado da rua que

corresponde à área em que a Comunidade Rabo de Galo se desenvolve, é perceptível a

utilização dos espaços apenas pela população da comunidade. Nestes, há a prática constante

dos usuários de conversar em pé ou de sentar-se em bancos improvisados em pedaços de

pedras, paus, tijolos ou até mesmo desníveis decorrentes da topografia acidentada da área, em

diversos turnos e dias da semana ou finais de semana (cf. infra 117,118,119,120),

demonstrando intimidade nas práticas das atividades opcionais (GEHL, 2014).

Figura 117, 118, 119, 120 - Práticas sociais e sociabilidades das "Comunidades do

Altiplano" nas áreas limítrofes e suas localizações na área estudada.

Fonte: Autora (2015)

Na continuação da Rua Sizenando Oliveira, após o cruzamento com a rua Henrique Sales

Monteiro, cujo solo sem tratamento apresenta-se em chão batido, duas práticas sociais e

apropriações chamam a atenção: 1) pessoas, de diversas idades, moradoras de uma das casas

costumam sempre, ao final da tarde, sentar-se em bancos improvisados nas áreas que seriam

destinadas a serem suas calçadas; 2) independente do tempo, chuvoso ou ensolarado, um

grupo de idade variada de crianças e jovens do sexo masculino apropria-se de uma área de

vegetação natural, para criar seu campinho de futebol e praticar o esporte todos os dias nas

horas finais do turno da tarde (cf. infra. Figuras 121,122,123).

Na Comunidade São Domingos, fica mais evidente a prática de utilização do espaço

público para complementação das necessidades que o espaço da residência visivelmente não
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supre. É comum ver pessoas utilizando os espaços das ruas para estender roupas, alimentar

animais, conversar informalmente, brincar, fazer festas e encontros familiares. Nesta área,

vale ressaltar que os espaços públicos são ricos palcos para a ação da população,

especialmente crianças, visto que elas se apropriam de cada lugar disponível para jogar

futebol, brincar de "pega-pega", bolinha de gude entre outras brincadeiras, seja de dia ou à

noite (cf. infra Figuras 124,125,126,127).

Figura 121, 122, 123 - Práticas sociais e sociabilidades das "Comunidades do Altiplano" e
suas localizações na área estudada.

Fonte: Autora (2015)

Durante observação participativa, na comemoração do Dia Das Crianças da Comunidade São

Domingos, observou-se a estreita relação entre os moradores que se reconhecem facilmente,

comemoram suas festividades juntos em espaços públicos da comunidade, sabem as

necessidades e dificuldades de cada um. O espaço utilizado para a comemoração desta

festividade (terreno vazio ao redor do qual as casas da comunidade se estruturam

espacialmente) é, se não o mais, um dos mais importantes para o desenvolvimento das

relações sociais, bem como para o dia a dia da comunidade.
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Figura 124, 125, 126, 127 - Práticas sociais e sociabilidades das "Comunidades do Altiplano"
e suas localizações na área estudada

Fonte: Autora (2015)

Esse terreno é um elemento chave para as práticas sociais e sociabilidades urbanas da

população que vive ao redor dele. Apesar da falta de qualidade espacial do mesmo, é nele

onde, diariamente, nos finais da tarde, os meninos se reúnem para jogar futebol; os rapazes

conversam e ouvem música ao som do carro; as mães da comunidade, sentadas nas cadeiras

em frente de casa, colocam o "papo em dia"; algumas mulheres vendem suas roupas em

barracas ou em cima de mesas improvisadas, etc. Se as ruas e calçadas da comunidade são

palcos, o terreno baldio é o palco central onde a vida da comunidade acontece (cf. infra

Figuras 128,129,130).

Figura 128,129,130 - Elemento-chave da sociabilidade urbana na Comunidade São
Domingos, o terreno vazio ao redor do qual desenvolve-se a comunidade e sua localização na

área estudada
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Fonte: Autora (2015)

As "Comunidades do Altiplano" retratam perfeitamente uma cidade pequena enquanto paraíso

e inferno da pessoalidade (PRADO, 1995 apud ALMEIDA, 2010). Em contramão à forma de

sociabilidade existente no trecho do "Altiplano Nobre", área de status social e símbolo da

modernidade, onde os habitantes priorizam e valorizam mais fortemente o restrito contato

com os seus vizinhos, as "Comunidades do Altiplano" assemelham-se às pequenas cidades

interioranas, no que concerne à riqueza das atividades sociais opcionais e às mais variadas

manifestações de sociabilidades. Os estritos vínculos de vizinhança, compadrio, de amizade,

etc. compõem uma sociabilidade mecânica, onde os indivíduos tendem a se reconhecer como

componentes da localidade e da tradição (PRADO, 1995 apud ALMEIDA, 2010); há aqui

uma situação ambivalente, na medida em que às proximidades e ao reconhecimento gerados,

contrapõe-se também a falta de privacidade e de anonimato.

Se a quase inexistência do anonimato neste trecho do bairro dificulta a elaboração de

atividades mais individualizadas e impessoais, promove com facilidade a reunião de

moradores, numa representação da coletividade forte e unida para solucionar as dificuldades

comuns a todos. A baixa qualidade do espaço físico público faz com que a criatividade da

comunidade floresça em prol da criação de soluções para as imperfeições do espaço. Os

usuários procuram bricoler a área na qual vivem e que usufruem, remendando as peças que

faltam através de possíveis táticas (DE CERTEAU, 1998) que estabelecem em comum; desta

maneira, nada os impede de se apropriarem das áreas coletivas, tornando-as capazes de fazer

florescer "poética onde sequer nasceria uma figueira" (DE BIASE, 2006).

4.2 CORROBORANDO AS OBSERVAÇÕES: ANÁLISE DAS ENTREVISTAS

A fim de compreender a motivação dos usuários, no que diz respeito à utilização dos

espaços públicos, a frequência e qualidade destes usos, foram realizadas entrevistas semi

estruturadas. As mesmas foram aplicadas com quinze (15) indivíduos presentes nas áreas

coletivas estudadas, gravadas em áudio e transcritas. Apesar da amostragem ser diversificada

e composta por categorias de gênero, idade, escolaridade e condições socioeconômicas em
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proporções equivalentes às existentes no bairro, o grupo entrevistado não possui

representatividade forte o suficiente para que conclusões sejam extraídas deste corpus. Os

dados são de fato pouco representativos, de forma que a interpretação que se desenha aqui é

essencialmente qualitativa; os gráficos e/ou porcentagens apresentados devem ser, em todos

os momentos, tomados com precaução, pois constituem meros indícios ou sinalizações de

ideias.

As questões das entrevistas ora apresentadas passam pela identificação do perfil dos

entrevistados para, em seguida, se centrar na coleta de informações sobre suas práticas

socioespaciais, hábitos e costumes, relações sociais e motivações para mobilização dos

diferentes espaços públicos do bairro Altiplano Cabo Branco. Pretende-se compreender a

maneira segundo a qual os entrevistados avaliam, na condição de usuários, as qualidades e

defeitos de tais espaços públicos.

4.2.1 O Perfil dos respondentes

Este subitem do capítulo dedica-se ao perfil dos respondentes, através da apresentação

da faixa etária, gênero, escolaridade, e renda familiar média. A respeito da faixa etária dos

entrevistados, observou-se considerável variedade visto que das seis categorias de idade,

quatro obtiveram representantes nas entrevistas aplicadas. No entanto, a representatividade foi

maior na categoria de indivíduos de 36 a 59 anos, equivalendo a 40% dos entrevistados (cf.

infra Gráfico 04).

Gráfico 04: Faixa etária no universo de entrevistados.

Fonte: Autora (2015)

O universo da pesquisa alcançou um número maior de pessoas do sexo masculino,

representando 67% da totalidade dos entrevistados (cf. infra Gráfico 05).
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Gráfico 05: Proporção entre os sexos feminino e masculino no universo de entrevistados.

Fonte: Autora (2015)

Em relação ao grau de instrução, observa-se que predominam usuários com 1º grau completo,

seguidos por usuários com até o 2º grau completo. Associando-se estes usuários com os de 1º

grau incompleto, o universo da pesquisa atinge a porcentagem de 73% de indivíduos de baixo

grau de escolaridade (cf. infra Gráfico 06).

Gráfico 06: Escolaridade do universo de entrevistados.

Fonte: Autora (2015)

No que se refere à renda familiar média, é perceptível um maior número de usuários dos

espaços públicos do bairro cujas rendas familiares são baixas, menores ou iguais a um salário

mínimo, equivalendo a 40% dos respondentes. Incorporando-se a este número o valor dos

indivíduos que possuem renda familiar de dois a quatro salários mínimos verifica-se que 80%

do universo entrevistado, percentagem esta significativa, é capaz de retratar a realidade dos

indivíduos utilizadores dos espaços coletivos do bairro (cf. infra Gráfico 07).
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Gráfico 07: Renda familiar média do universo de entrevistados.

Fonte: Autora (2015)

Por via das entrevistas aplicadas, os indícios logrados através das observações das

apropriações físico-espaciais tornaram-se ainda mais contundentes: a maior parte da

população entrevistada, que experimenta em seu cotidiano os espaços públicos do bairro, é

formada por pessoas de classes desfavorecidas, cuja renda familiar e grau de escolaridade são

baixos. Se este quadro reflete a realidade de todo o bairro é impossível afirmar, uma vez que o

universo desta pesquisa apresenta limitações em termos de representatividade estatística.

4.2.2 Práticas socioespaciais: motivações, usos e não usos dos espaços públicos do

bairro do Altiplano

As práticas sociais e apropriações dos espaços públicos observadas in loco são

reafirmadas através das entrevistas realizadas com os usuários dos espaços públicos que

apresentam visões tão distintas quanto as formas de apropriações que ocorrem nos três trechos

estudados. Adiante, apresentam-se as motivações à permanência nos espaços públicos, nos

espaços privados, sendo os espaços públicos mais citados aqueles mais frequentados.

Seguidamente, são destrinchados os resultados das entrevistadas analisando-as a partir da

visão dos questionados de cada trecho do bairro estudado.

Dentre o universo entrevistado, o principal estímulo à utilização do espaços públicos

do bairro relaciona-se a necessidade de ver o movimento das ruas associado à manutenção das

amizades estabelecidas com outros moradores do bairro, o que destaca a importância destes

vínculos na reincidência de pessoas nas ruas e calçadas do bairro (cf. infra. Gráfico 08).
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Gráfico 08: Motivações para utilização do espaço público

Fonte: Autora (2015)

Já no que se refere à preferência pela permanência do morador nos espaços privados e

consequente substituição da área pública, as motivações são distribuídas de maneira bastante

equilibrada. Dentre as motivações do "esvaziamento do espaço" está, como expressa por

Giddens (1991, p.22), o "esvaziamento do tempo", passível de ser relacionado à falta de

tempo de cada indivíduo, como alguns moradores justificaram. No entanto, após análise do

conteúdo das respostas, observa-se a associação recorrente do medo e da violência urbana,

bem como da inexistência e má qualidade dos espaços públicos, em diversas respostas. Isto

leva a crer que, uma vez os problemas urbanos mais sérios resolvidos, possivelmente, haveria

uma retorno considerável do cidadão à dimensão pública, sendo capaz de usufruir e propiciar

mais "cor" aos espaços coletivos públicos do bairro do Altiplano (cf. infra. Gráfico 09).

Gráfico 09 - Estímulo à permanência no espaço privado no universo de entrevistados

Fonte: Autora (2015)
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De todos os moradores entrevistados, 80% dos que optam por permanecer nos espaços

privados  residem  no  Altiplano  Nobre.  A  quase inexistência  de  moradores  da  área

"Nobre" nos espaços públicos tem, como principais motivos elencados nas entrevistas, o

medo e a violência urbana, bem como a falta de qualidade nas áreas coletivas do bairro –

segundo os mesmos, são áreas que não os estimulam a experimentá-las. Estes associam a ida

ao espaço público à realização de atividades necessárias e obrigatórias tais como

deslocamento ou atividades relacionadas aos animais de estimação como o Entrevistado

AN_01 relatou:

a gente frequenta aqui o entorno aqui ao redor pro/ pra agente poder [agente ir
passear com a cachorra né?! (...) só isso por que se não fosse isso eu não saia não
viu?!

Entrevistado A.N_01, morador do Altiplano Nobre em entrevista cedida em 20 de
Setembro de 2015

A ideia de negação do espaço público e a preferência pela permanência nos espaços

privados, por parte dos moradores deste trecho do bairro, é comum e consensual. Os próprios

retratam o bairro como sendo inutilizado pelos residentes da área do "Altiplano Nobre":

por que é um bairro que você não ver morador não... O morador não desce... o
morador que desce a maioria é que tem cachorro... morador aqui do Altiplano não
desce não, menino... se ele for passear ele pega o carro dele e vai pra calçadinha de
Tambaú ali... ele não passeia pelo o bairro não...

Entrevistado A.N_01, morador do Altiplano Nobre em entrevista cedida em 20 de
Setembro de 2015

A "necessidade de viver " a vida coletiva no espaço público é suprida em outros locais

da cidade como também relatado acima. Muitos dos moradores do bairro entendem a

calçadinha da praia do Cabo Branco como extensão das áreas públicas do bairro do Altiplano

deslocando-se de carro até a mesma para encontros ou atividades diversas. A situação de

abandono dos espaços públicos do bairro estudado é agravada nos finais de semana como

relatado nas observações das apropriações fisico-espaciais e ratificado através de relato

seguinte de morador da área "Nobre" que considera esta situação uma tendência natural:

causa... final de semana nem se fala... final de semana não tem ninguém... nem
morado/ nem morador das casas... nem morador dos prédios.... não andam... quem
desce/ quem desce é gente que tem cachorro... morador mesmo não desce não...: é
tendência natural a urbanização né?

Entrevistado A.N_01, morador do Altiplano Nobre em entrevista cedida em 20 de
Setembro de 2015

Em contrapartida, os logradouros das residências unifamiliares e multifamiliares de

alto padrão construtivo suprem muitas das necessidades dos usuários em termos de áreas

verdes e não construídas por meio dos complexos programas de necessidades com
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playgrounds, parquinhos, campos de futsal, basketball, voleyball, casas na árvore, áreas com

piscinas e decks molhados, pistas de cooper e até mesmo space dog (áreas para convívio e

suprimento das necessidades dos cachorros dos residentes), dentre outros equipamentos

inusitados. Se a violência urbana e a má qualidade já são suficientemente desestimuladoras do

uso do espaço público, os moradores das edificações de alto padrão optam quase que em

definitivo pelos espaços coletivos privados, simulacros melhorados, seguros e vigiados, dos

espaços públicos tradicionais como mencionado pelo Entrevistado AN_05 neste relato:

hoje em dia eu acho que... num... num é muito... num é muito... como é que se diz...
é... seguro né, ficar na rua?! também acho que não é muito uma boa ideia ficar
conversando na rua... como estão/ como estão as coisas hoje em dia. Quando é para
eu encontrar com meus amigos eles vêm aqui no prédio ou eu no deles. Ou nos
encontramos no shopping ou algo do tipo...

Entrevistado A.N_05, morador do Altiplano Nobre em entrevista cedida em 11 de
Outubro de 2015

Também,  a  utilização  do  espaço  público  do  "Altiplano  Nobre"  por  usuários  não

moradores da área associa-se às atividades necessárias principalmente para deslocamento e

trabalho que por vezes é realizado no próprio espaço coletivo, como afirma o entrevistado

AN_04, que é responsável pela limpeza e manutenção da calçada de um dos prédios da área

ou do AN_02, que percorre as ruas do "Altiplano Nobre" e de outros trechos do bairro

realizando pregações religiosas enquanto missionário.

Como visto, os espaços públicos da área "Nobre" do bairro são utilizados comumente

para atividades rotineiras rápidas e como áreas de passagem e curta permanência. Do

universo de indivíduos estudado, apenas 20% utiliza objetos próprios na apropriação do

espaço público (cf. infra Gráfico 10). Neste trecho, o único respondente que utiliza objetos

privados na apropriação do espaço público é o Entrevistado AN_04. Tal especificidade

relaciona-se à atividade desenvolvida na área que faz com que este usuário em particular

necessite do auxílio de equipamentos de limpeza como vassouras e lixeiras para manutenção

da limpeza do espaço onde trabalha.

Dos outros indivíduos que utilizam objetos próprios no espaço público destaca-se,

neste momento, uma no Conjunto do Altiplano, a entrevistada CA_01, por motivo díspar ao

anterior. Tal ação é reação à falta de locais para sentar nos espaços públicos deste trecho do

bairro onde a mesma frequenta para observar o movimento dos pedestres e manter-se

informada das singularidades da área.
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Gráfico 10: Utilização de objetos privados no universo de entrevistados

Fonte: Autora (2015)

Contudo, as diferenças na relação dos usuários e nas formas de se apropriar dos espaços

públicos não são as únicas entre o "Altiplano Nobre" e o "Conjunto do Altiplano".

Comprova-se por meio da análise das entrevistas, um maior índice de usuários, moradores e

não moradores do trecho nos espaços públicos desta área, ressaltando que há multiplicidade

de origens dos usuários nesta segunda extensão abordada conforme afirma entrevistada

F.A_03

eu moro... pra lá, ali...em São Domingos (...)

Entrevistado F.A_03, morador da Comunidade São Domingos que frequenta a pracinha do
Conjunto do Altiplano, em entrevista cedida em 09 de Outubro de 2015

Dentre os principais motivos evidenciados nas entrevistas para utilização dos espaços

públicos deste trecho do bairro destacam-se: a afetividade pelo bairro, ressaltada por

moradores que vivem no mesmo desde a criação do conjunto habitacional;a necessidade de

ver e saber sobre a vizinhança, o movimento da rua, pela amizade estabelecida entre seus

habitantes; bem como as atividades recreativas infantis. Tais motivações podem ser bem

retratadas no trecho da entrevista a seguir:

(...) o gosto... pelo bairro né? ... nós gostamos muito daqui... e outra é: justamente
a... fazer uma caminhada... sabe às vezes tá de bobeira com a... com o filho né? vai
dá a voltinha... é um... é o espaço mesmo que é agradável

Entrevistado C.A_02, morador do Conjunto do Altiplano, em entrevista cedida em 04 de
Outubro de 2015

A função de deslocamento a pé, apesar de ser repetidamente notadas nas observações

das apropriações fisico-espaciais, não é refletida no discurso dos entrevistados como algo

primordial mas sim, como "subproduto" das atividades diante da variedade de motivações
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para uso do espaço coletivo do bairro. O costume de sair e conhecer o local onde se mora

também é relacionado entre as motivações principais para apropriação das áreas coletivas

deste trecho do bairro como menciona o entrevistado C.A_04:

(...) faz parte da nossa cultura né? em todo bairro... você tem que conhecer né? ahn...
as/ as suas praças... suas ruas... a questão das amizades... pra ser mantidas... ( ) falar
da vida - basta os celulares né?

Entrevistado C.A_04 morador do Conjunto do Altiplano e dono de quiosque no
mesmo setor, em entrevista cedida em 09 de Outubro 2015

Nestas apropriações dos espaços públicos deste  trecho do bairro, poucos foram  os

moradores  que  utilizaram  objetos  próprios  em  suas  respectivas  mobilizações.  Dos

habitantes entrevistados nesta área, apenas a entrevistada C.A_01 tem o costume de utilizar

bancos trazidos da própria residência para observação do "movimento da rua" juntamente

com sua família, prática realizada quase que diariamente e justificada pela ausência de locais

para sentar nos espaços próximos à sua residência. Assim como ela, muitos dos moradores da

área optam por apropriarem-se das ruas e calçadas próximas às suas residências restringindo a

utilização do bairro à área do conjunto habitacional conforme verificável no Gráfico 11.

Gráfico 11 - Espaços públicos frequentados pelos moradores do Conjunto do Altiplano.

Fonte: Autora (2015)

Todos os entrevistados da área  do "Conjunto do Altiplano" relataram  apropriações quase que

diárias do espaço oferecido, no qual desenvolvem atividades diversas e dentre elas o

deslocamento pelo bairro. Situação similar observa-se nas áreas da Comunidade, porém com

maior intensidade. Neste terceiro trecho de estudo, segundo as entrevistas que reafirmam as

observações in loco, as áreas de apropriação estendem-se do espaço que seria a calçada das

residências, na área irregular do bairro, aos espaços do conjunto habitacional, com frequência

preponderantemente diária. As ruas e calçadas do conjunto, especificamente, retrataram a

relação mais fortalecida entre os trechos da comunidade e do conjunto habitacional
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contrariamente às áreas do "Altiplano Nobre". A praça é outro elemento de destaque

veementemente lembrado nosdiálogos registrados com os usuários entrevistados, apesar da

distância com a área da comunidade.

(...) aqui tem muita criança... e o lazer daqui é esse campo ... não tem outro... porque
a gente conta com a praça... mas a praça é lá do conjunto ... a gente quer saber aqui...
as criançadas né? As meninas gostam de jogar um vôlei... gosta de jogar aqui uma
peladinha... aqui tem time de mulher também.

Entrevistado C.A_01 morador das Comunidades do Altiplano, em entrevista cedida em 29 de
Setembro 2015

Torna-se  perceptível, através  da  fala  do  usuário,  o  não  pertencimento  do

cidadão, morador das comunidades, à área do Conjunto. O próprio usuário sente-se por vezes

um estrangeiro em seu próprio bairro, no entanto, não deixa de usufruir do espaço ofertado.

Das motivações para uso do espaço que mais foram ressaltadas (cf. infra Gráfico 12) nas falas

dos moradores deste trecho, destacam-se o lazer infantil e manutenção das amizades com

outros moradores perceptíveis através dos trechos das entrevistas seguintes.

eu vou... assim... mas por conta da minha sobrinha... porque tem criança em casa
aí... pra sair um pouco tarde... pra brincar... no balanço... essas coisas... mais por isso
mesmo, porque aqui em casa não tem espaço pra ela brincar...

Entrevistado C.A_03 morador das Comunidades do Altiplano, em entrevista cedida em 11 de
Outubro 2015

Através desta afirmação, estimam-se ainda indícios de uma correlação entre o uso do

espaço público à falta de qualidade do espaço privado na área mais carente do bairro

estudado.

Gráfico 12 - Motivação para apropriação dos espaços públicos do bairro.

Fonte: Autora (2015)

Nas comunidades, assim como no Conjunto, apenas um morador relatou o uso de objetos

privados no espaço público, justificando tal utilização devido à falta de locais para sentar. No

entanto, outro morador recorreu a táticas para suprir tal demanda. Apesar de afirmar em



155

entrevista não utilizar objetos de cunho pessoal na área pública, o mesmo interveio na área

coletiva, através da interface público-privada, onde construiu um banco em alvenaria

revestido com mesmo material do muro para suprir a necessidade de locais para sentar.

4.2.3 Relações sociais e de vizinhança no bairro do Altiplano Cabo Branco

As relações sociais caracterizaram-se como importante estímulo à presença das

pessoas na dimensão pública. As relações de amizade e vizinhança destacaram-se dentre os

principais motivos de uso dos espaços públicos no bairro. Nos trechos onde tais relações se

caracterizaram como sendo mais intensas, "Conjunto do Altiplano" e "Comunidades do

Altiplano", observou-se certa permeabilidade entre os limites da dimensão pública e privada.

Nos dados coletados referentes ao "Altiplano Nobre", observou-se pouca interação

dentre os moradores das residências de alto padrão construtivo; algo que poderia ser

mencionado como o “sentido de comunidade”, pois mesmo dentre os que residem no bairro

há muito tempo, aparece enfraquecido nas entrevistas, a exemplo da fala do morador

entrevistado A.N_03:

(...) não, porque, esse povo, tanto faz como tanto fez... por que eles saem tudo com
os carros com vidro fechado... e você nunca vê.

Entrevistado A.N_03, morador do "Altiplano Nobre" em entrevista cedida em 06 de
Outubro de 2015

O ciclo de amizade sugerido pelos dados parece mais socialmente menos diversificado

e mais restrito nesta área, uma vez que, segundo os entrevistados, os moradores deste trecho

limitam-se a estabelecer círculos de amizade com grupos semelhantes. Dos três entrevistados

no espaço, que eram moradores da área, apenas um deles conhecia moradores das

"Comunidades do Altiplano" e, ainda assim, através de um vínculo estritamente profissional,

pois estes trabalhavam no clube tenístico que o entrevistado frequentava. Há um morador

deste trecho que afirmou não conhecer os vizinhos do próprio andar, enquanto que outro disse

conhecer apenas os vizinhos "de muro", apesar do longo tempo de residência na área. Pelos

dados coletados, percebe-se que a relação de amizade e de vizinhança estabelecidas entre

moradores do “Altiplano Nobre” tenderiam a se desenvolver essencialmente nos espaços

privados: 75% dos interrogados afirmam se encontrar com seus vizinhos em locais fechados

(residência, clube ou igreja), contra 25% que o fazem em algum espaço público. A mudança

dos locais naturais de encontro destes moradores é perceptível também através do discurso

dos entrevistados A.N_03 e A.N_05:
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(...) geralmente a gente marca aqui... é... final de semana... tomar uma cerveja junto
(...) na rua mesmo... em casa
Entrevistado A.N_03, morador do "Altiplano Nobre" em entrevista cedida em 06 de
Outubro de 2015

(...) se encontra por acaso... na faculdade talvez... acho que na praça não ... talvez
aqui na frente do prédio e tal mas... ( ) ou ele vai descer... pra/pra vir aqui ou... ou
então eu vou entrar no carro dele... ou então sei lá... eu passo pra pegar ele na na
casa dele (...)

Entrevistado A.N_05, morador do "Altiplano Nobre" em entrevista cedida em 11 de
Outubro de 2015

A rua, por sua vez, enquanto local de encontro, está bastante presente na fala dos

moradores entrevistados no "Conjunto do Altiplano", que possuem graus visivelmente mais

elevados de interação e relações de amizade e vizinhança; estas relações ou comportamentos

são percebidos com estranhamento por um morador do Altiplano Nobre entrevistado

(A.N_01):

(...) uma coisa é esse entorno desses prédios... né? o morador tem um
comportamento, um estilo de vida, uma renda diferente...  parte  de  lá  pra  lá  meu
amigo  é  outro  bairro... totalmente diferente...

Entrevistado A.N_01, morador do "Altiplano Nobre" em entrevista cedida em 20 de
Setembro de 2015

Dentre os locais citados como “pontos de encontro entre os conhecidos”, moradores

do bairro destacam locais de caráter público ou semipúblico, a exemplo das ruas e

calçadas e o único quiosque do bairro. A proporção de moradores que optam por

encontrar com outros no espaço privado cai para 20% neste trecho do bairro: esta

porcentagem reforça a forte divergência já desenhada anteriormente entre os

comportamentos narrados por moradores, em trechos distintos do bairro, sobretudo na

área mais “nobre” do bairro, no que tange ao uso dos espaços públicos (cf. infra. Tabela

36).

Tabela 36: Local de encontro dos moradores do "Conjunto do Altiplano.
ONDE VOCÊ SE ENCONTRA COM ESTES MORADORES?

Nas calçadas do bairro e na cidade de maneira geral 2

Em outros locais da cidade 1

Na residência dos moradores 1
No bar ( quiosque ) do bairro 1

Fonte: Autora (2015)

No grupo referente aos entrevistados do conjunto, 100% dos respondentes afirmou

conhecer moradores do "Altiplano Nobre" e das "Comunidades do Altiplano" e encontrar-

se com eles mesmo que sem periodicidade definida. Esta relação é reconhecível também
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através das apropriações e interações locais observadas nos locais públicos deste trecho.

São perceptíveis níveis consideráveis de confiança e amizade entre os moradores e até

mesmo entre moradores e comerciários do bairro como identificável no trecho seguinte:

(...) a gente torna assim... mais amigo do que clientes... né? ( ) mais... familiar
mesmo entendeu? de ajuda... de apoio né? tipo é... tu tens um (...) tem alguém que
faça isso? ( ) tu conhece alguém?... ‘ah... to aqui por que estou esperando
alguém... eu vou deixar a chave aqui’ entendeu? na verdade eu num... quase um
serviço prestado a comunidade...fico esperando as pessoas... quando vem pra cá...
como referência... busca táxi...num tem dinheiro... dá a grana pra pagar depois(...)

Entrevistado C.A_04 morador do Conjunto do Altiplano e dono de quiosque no
mesmo setor, em entrevista cedida em 09 de Outubro de 2015

Mesmo através de encontros esporádicos e não planejados, observa-se um nível de

confiança mútua entre os moradores deste trecho do bairro que, em sua maioria, moram no

conjunto habitacional desde sua fundação ou há muitos anos. A qualidade do bairro associa-

se, do ponto de vista dos moradores, aos seus habitantes, que transmitem suas qualidades aos

espaços coletivos. É  perceptível  também, na  área  do  "Conjunto do Altiplano",  uma  boa

relação  "declarada"  entre  os  moradores  desta  área  e  os  das "Comunidades do Altiplano".

Devido à convivência pacífica de muitos anos, há um conhecimento e identificação mútuos

entre os moradores dos trechos conforme relata o entrevistado C.A_02:

(...) as comunidades daqui... porque essa comunidade... ela é interessante né? ela
num é... por incrível que pareça não tem assim o... bandido né? é comum é... é... a
comunidade é só de gente humilde... entendeu? então não... se você disser assim

‘ah... que... fulano tá roubando as casas da comunidade’ não é ...

entendeu? porque a gente conhece todo mundo dali... e as pessoas ali sabem quem
é... quem não é... quê que faz... quê que não faz. O convívio... a convivência... com a
comunidade também é excelente!

Entrevistado C.A_02 morador do Conjunto do Altiplano, em entrevista cedida em
04 de Outubro de 2015

Porém,  se  analisarmos  comparativamente  a  intensidade  das relações  de  amizade  e

vizinhança, o trecho que mais se destaca é o das "Comunidades do Altiplano". Uma das

moradoras desta área, apesar de encontrar-se na praça do conjunto no momento da entrevista,

caracteriza os trechos da seguinte forma:

(...) graças a Deus é todo mundo... praticamente todo mundo conhece todo mundo
aqui é mesmo que um interiorzinho pequeno... todo mundo conhece todo mundo.
(...)

Entrevistado C.A_03, moradora das "Comunidades do Altiplano", usuária da praça
do conjunto, em entrevista cedida em 09 de Outubro de 2015
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Tal afirmação demonstra as facilidades decorrentes do conhecimento de todos os

indivíduos da área, mas também a falta de privacidade, ratificando a análise das observações

desta área do bairro. Por meio da análise das entrevistas, observaram-se vínculos mais

acentuados entre os moradores desta área do bairro, relativos a laços sanguíneos, capazes de

serem relacionados às solidariedades sociais ditas “mecânicas”, nos termos de Durkheim

(2010), conforme verificável nos trechos das entrevistas F.A_02 e F.A_04:

(...) até minha mãe... quando sai da igreja aqui... ela/ ela... ela ia por aqui... e ela...
quando ela vai ela me chama...pra mim (sic) deixar... por que... ela me ligou agora...
tá na igreja... aí ela vai e me chama... aí eu fui/ eu vou até ali... e fico olhando ela
dali (...)

Entrevistado F.A_02, morador das "Comunidades do Altiplano", em entrevista
cedida em 09 de Outubro de 2015

(...) a minha vizinha... uma das minhas vizinhas... só uma... que... ela... é ex mulher
do meu avô... eu sempre... a gente... num tem relação não... mas a gente conversa...
a gente brinca...

Entrevistado F.A_04, moradora das "Comunidades do Altiplano", em entrevista
cedida em 11 de Outubro de 2015

A análise das observações em campo e das entrevistas revelam que as atividades

necessárias e obrigatórias descritas por Gehl (2014) predominam nos espaços públicos do

"Altiplano Nobre", onde há também menor frequência de relações sociais e de vizinhança

mais densas e complexas. Neste trecho do bairro, as interações sociais tiveram seus locais

substituídos por espaços de cunho privado. Assim, há aparentemente um certo confinamento

dos moradores desta área nos espaços privados, de forma que os problemas do bairro são

pouco mencionados pelos entrevistados; pode-se sugerir que, devido ao individualismo,

situação em que cada morador permanece isolado em seu nicho familiar, as questões e

problemas urbanos cotidianos são pouco considerados, porque pouco vivenciados. Já nos

trechos do "Conjunto do Altiplano" e das "Comunidades do Altiplano", percebe-se a

recorrência de atividades opcionais e sociais, apesar dos espaços públicos não terem

qualidade superior àquela do trecho mais “nobre”. Há maior incidência de encontros, lazer e

convívio no "Conjunto do Altiplano" e nas "Comunidades do Altiplano".

4.2.4 A qualidade e quantidade dos espaços públicos do Altiplano sob a perspectiva dos
usuários

No  que  diz  respeito  às  condições  dos  espaços  públicos  disponíveis  no  bairro  do

Altiplano, as visões dos entrevistados são bem distintas variando de acordo com o trecho em

que habitam: mais de 53% os consideram insuficientes em quantidade e qualidade,  enquanto
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que  os  demais  apontam  qualidades  discrepantes  nos  espaços públicos em função dos

diferentes setores estudados.

Gráfico 13 - Opinião sobre qualidade e quantidade dos espaços públicos no bairro.

Fonte: Autora (2015)

As diferenças no tratamento dos espaços públicos são tão gritantes que chegam a ser

percebidas pelos usuários que mesmosem conhecimento “técnico" percebem a discrepância

entre as formas de tratamento entre as áreas mais carentes e as mais abastadas do bairro (cf.

Gráfico 13). Em determinadas situações, nas áreas mais carentes do bairro, a chegada de

moradores nas redondezas de classe mais abastada é sinônimo de "boa nova", pois assim

ocorrem mais facilmente melhorias na qualidade espacial, como relatou a entrevistada

F.A_03:

(...) melhorou bastante né? eu acho que... assim... principalmente a parte onde eu
moro... por que essa parte todinha aqui... não tinha poste... não tinha lâmpada... não
tinha nada... mas aí como colocaram um condomínio aí colocaram os postes (...)

Entrevistado F.A_03, moradora das "Comunidades do Altiplano", em entrevista
cedida em 11 de Outubro de 2015

O termo "Nobre" também é questionado por alguns moradores diante da qualidade

espacial apresentada no bairro. Os mesmos não conseguem compreender a aplicação de tal

termo a um bairro que apresenta ruas e calçadas desniveladas, sem pavimentação ou

revestimento, áreas não iluminadas dentre outras características tão pouco honrosas como

visto nas respostas dos moradores C.A_01 e F.A_01:
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(...) é... como é que se pode colocar nobreza... assim/ se você vai aqui/ aqui/ aqui
nessa rua da frente onde tem um colégio... ( ) ver o tanto de buraqueira (...) a
buraqueira num tá bom não... tá péssima... quer dizer como é que podem/ bota
nobreza/ botam nobreza no altiplano... cadê a nobreza pelo amor de Deus? Porque
se for nobreza... era pra estar tudo bonitinho (...)

Entrevistado C.A_01, morador do "Conjunto do Altiplano", em entrevista cedida em
17 de Setembro de 2015

(...) entre aspas... a verdade é essa... e um lugar desse estrelado... não sei como é
isso.

Entrevistado F.A_01, morador das "Comunidades do Altiplano", em entrevista
cedida em 29 de Setembro de 2015

O nível de satisfação do usuário com o espaço público varia muito de acordo com as

referências que cada indivíduo possui. Muitos moradores do "Altiplano Nobre",

provavelmente  por  possuírem  mais  referências de  vivências  fora  do  país,  não  se

satisfazem com a dimensão pública local, apesar da mesma ser a mais qualificada dentro da

escala do bairro, como menciona o entrevistado A.N_01:

(...) pra quem andou/ pra quem andou num bairro como Beverly Hills... chega fica se
sentindo... humilhado (...)

Entrevistado A.N_01, morador do "Altiplano Nobre", em entrevista cedida em 20 de
Setembro de 2015

Em total oposição, usuários do espaço público do trecho das comunidades carentes

consideram a área bem qualificada. Possivelmente suas referências exclusivamente locais

fazem com que o mesmo relativize a qualidade da situação atual, conforme trecho seguinte da

entrevista F.A_02:

é boa... pode até melhorar mais... mas é boa é...

Entrevistado F.A_02, morador das "Comunidades do Altiplano", em entrevista
cedida em 09 de Outubro de 2015

No que diz respeito à avaliação das medidas de desempenho baseadas nos conceitos

de Ferreira e Sanches (1998), os entrevistados classificaram a medida de seguridade como a

mais importante, visto que foi a que obteve maior índice de classificação, sendo assim

avaliada por 73% dos usuários entrevistados; 27% a classificaram como “importante”.

Quando questionados sobre o fato desta medida estar adequada à realidade atual do bairro,

53% dos entrevistados responderam que a questão da seguridade não representa o bairro em

sua totalidade. Tal classificação reforça a presença do medo da violência dentre os

entrevistados (cf. infra. Tabela 37).
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Tabela 37: Aplicabilidade do conceito de seguridade no bairro.
O QUANTO VOCÊ ACHA QUE O CONCEITO DE “SEGURIDADE” SE

ADEQUA À SITUAÇÃO ATUAL DO BAIRRO?
Se adéqua perfeitamente em todo bairro 2 13%
Se adéqua em partes do bairro 5 33%
Não se adéqua ao bairro 8 53%

Fonte: Autora (2015)

A segunda medida de maior importância segundo os moradores é a de “conforto nos espaços

públicos”, qualificada como “muito importante“ por 60% dos entrevistados e de “importante”

pelos 40% restantes. Por outro lado, quanto à adequação da medida à situação atual do bairro,

80% dos entrevistados considerou que há conforto nos passeios públicos de partes do bairro,

sendo recorrentemente o "Altiplano Nobre" mencionado como espaço onde esta característica

está mais presente (cf. infra. Gráfico 14).

Gráfico 14: Adequação da medida de conforto ao bairro.

Fonte: Autora (2015)

As medidas de “atratividade” e “continuidade” foram classificadas como “muito importantes”

por 53% dos entrevistados. Destaca-se que muitos dos entrevistados não conheciam situação

na cidade de João Pessoa em que a medida de continuidade acontecesse em sua plenitude,

sem que houvesse interrupção dos passeios públicos pelo acesso dos veículos a garagens e

outros estabelecimentos; 73% dos usuários classificaram a medida como existente em apenas

alguns trechos do bairro estudado. Já a medida de “segurança” é classificada como

“importante”, com 53% dos respondentes.
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Quanto à adaptabilidade à situação atual do bairro, a maioria dos entrevistados achou

que a mesma adequava-se em partes do bairro como os demais supracitados.

A análise destes dados indica que os indivíduos possuem consciência da importância

destas medidas de desempenho nos espaços públicos bem como necessidade da aplicabilidade

delas para melhoria dos espaços públicos. Também, através destas informações, é possível

perceber que os habitantes do bairro possuem consciência das deficiências do bairro no que

diz respeito à aplicação de tais medidas de desempenho. Esta noção do usuário, da deficiência

dos espaços públicos, é ratificada através dos trechos das entrevistas apresentadas a seguir.

De fato, a acessibilidade do bairro como um todo é considerada ruim por 87% dos

entrevistados, tanto no que diz respeito à adequação à norma NBR 9050, quanto à dificuldade

do acesso à determinados trechos do bairro. O acesso é dificultoso tanto na esfera do pedestre,

quanto do veículo particular ou do transporte público em trechos distintos do bairro.

Gráfico 15: Deficiência no transporte público

Fonte: Autora (2015)

Segundo os entrevistados, há dificuldade de acesso a determinados trechos do bairro

destacando-se como mais difícil o trecho das comunidades carentes, que foram apresentadas

como resposta em mais de 55% dos casos conforme visualizado no Tabela 38.

Tabela 38: Trecho de mais difícil acesso

QUAL TRECHO VOCÊ CONSIDERA DE DIFÍCIL ACESSO NO BAIRRO?
Comunidades carentes 6

Avenida de acesso ao bairro juntamente com rotatória 3
Comunidades carentes e perto das mansões 2

Fonte: Autora (2015)
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No que concerne à acessibilidade dos trechos, destacou-se a “má qualidade das ruas e

calçadas”, equivalentea 64% das respostas fornecidas, seguida pelos “congestionamentos  do

trânsito em horários de pico”, que foi considerado como resposta principal de 18% dos

respondentes. O transporte público também influencia nesta facilidade ou restrição de acessos

no bairro e, dentre os entrevistados na área, 93% deles o consideram “ruim” devido ao fato do

bairro possuir apenas uma linha de ônibus; segundo os usuários, a linha é "sucateada" e

apenas  utilizada  por  necessidade  e inexistência de automóvel próprio. As divergências entre

as formas de tratamento do espaço público também ficam evidentes no que diz respeito à

facilidade/dificuldade de acesso a determinados trechos do bairro. Os usuários têm

conhecimento desta diferenciação e manifestam-se a respeito independentemente da classe

social à qual pertencem, conforme relatos da entrevista com a moradora C.A_01:

(...) por exemplo aqui por trás da igreja... por onde passa o ônibus... é uma
buraqueira que só aqui... a rua/ na comunidade você não consegue nem/nem passar...
assim... porque/ porque é pra eu subir... (...)

Entrevistado C.A_01, 17 Setembro 2015

(...) porque o povo/ se você for andar/ chegar lá/ você vai ver como é ruim a/ a/ a/ o/
o/ o/... é areia... não é assim como aqui...

quer dizer por que é comunidade... ( ) o povo é lixo?! porque tá demonstrando que o
povo é lixo... ... e porque é comunidade se trata de um lixo?!

Entrevistado C.A_01, 17 Setembro 2015

Além dos espaços de circulação, a inadequação estende-se aos tratamentos da

iluminação e das vegetações existentes na área, também ressaltadas pelos moradores do

bairro. O status de João Pessoa, enquanto segunda cidade mais verde do mundo, é

questionado, durante a entrevista, por um dos moradores devido à falta de indivíduos arbóreos

nos espaços públicos do bairro do Altiplano,:

(...) eu num sei de onde é que tiraram esse negócio aqui... de João Pessoa é a
segunda cidade mais verde do mundo(...)

Entrevistado A.N_05, morador do "Altiplano Nobre" em entrevista cedida em 11 de
Outubro de 2015

A rua principal do trecho "Nobre" do bairro destaca-se pela iluminação ainda melhor

qualificada decorrente da influência da iluminação dos prédios localizados na área mas, ao

sair da rua de maior fluxo, observa-se através do relato dos moradores um déficit de

luminosidade:

(...) tipo... tá num canto que tem vários muros altos... sei lá... pronto... tipo eu acho
que ainda tem em algumas mansões aqui... tipo... casa mesmo.... velha... eu acho
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uma das parte mais... é / é... sem movimento... é... tudo escuro... num tem...num tem
nenhuma lâmpada na rua e tal (...)
Entrevistado A.N_05, morador do "Altiplano Nobre" em entrevista cedida em 11 de
Outubro de 2015

No entanto, o problema com iluminação deficitária espraia-se pelos demais trechos do

bairro identificados nas falas dos moradores entrevistados C.A_04 e :

(...) pelo amor de deus... só nesse setor aqui... só nesse setor aqui do meu quiosque...
se você vier mais tarde quando escurecer... você vai contar nove postes sem/sem...
luz... [nove!"

Entrevistado C.A_04, morador do "Conjunto do Altiplano" em entrevista cedida em
09 de Outubro de 2015

(...) o time vem jogar amanhã... quer fazer um treinamento a noite... não se faz por
que não tem refletor (...)

Entrevistado F.A_01, morador das "Comunidades do Altiplano" em entrevista
cedida em 29 de Setembro de 2015

O  conteúdo  das  entrevistas  revela  que  os  moradores  do  bairro  estão

insatisfeitos, independentemente do trecho do bairro no qual habitam, com a falta de

manutenção dos espaços públicos principalmente quando mencionam a única praça do bairro.

(...) ó... por enquanto tá deixando a desejar né? por que uma praça que tem ali eu não
sei se vocês conhecem aqui o bairro... tá...  toda  tomada  de  mato...  num  tem
limpeza...  num  tem... então... no bairro... praticamente não tem nada pra ver... a não
ser esse prédio aqui"

Entrevistado A.N_03, morador do "Altiplano Nobre" em entrevista cedida em 06 de
Outubro de 2015

A falta de manutenção deste espaço favorece o abandono do mesmo por possíveis

usuários, o que  atrai  usos indevidos e  comportamentos tidos como inadequados, a exemplo

de práticas ilícitas, confirme relata um dos entrevistados:

(...) não, porque a praça... a praça na verdade... como ela tá meio abandonada... tá
dando um pessoal meio carregado... não... mas meus meninos... agora não porque
ele já tá de maior mas chegou um tempo tive que proibir... por que tava vindo um
pessoal da pesada jogar bola... na verdade... tava rolando... fumo... drogas... essas
histórias todinha... mas num sei se isso acontece em todas as praças né? mas isso
tava acontecendo aqui... e muitos pais né?"

Entrevistado C.A_04, morador do "Conjunto do Altiplano" em entrevista cedida em
09 de Outubro de 2015

No entanto, a insatisfação diz respeito igualmente aos equipamentos e dispositivos

públicos de maneira geral, disponíveis no bairro. São criticadas as escolas, creches, unidades

de pronto atendimento - UPAs, posto policial, associação comunitária, como apresentados a
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seguir nos trechos das entrevistas dos moradores do conjunto habitacional e das comunidades

carentes:

(...) não funciona esse posto... ele funciona... pra polícia mas... pra comunidade
infelizmente não (...)

Entrevistado C.A_04, morador do "Conjunto do Altiplano" em entrevista cedida em
09 de Outubro de 2015

(...) tá praticamente parada né [sobre a associação comunitária]? tem o presidente...
tem que é o Douglas... meu amigo... gente boa ( ) mas... ahn... tá desativado por que
não tem nem associados... né? aí como é que sobrevive né?... não tem uma fonte de
renda... não tem nada (...)

Entrevistado C.A_04, morador do "Conjunto do Altiplano" em entrevista cedida em
09 de Outubro de 2015

(...) a UPA ... aqui não tem... e o postinho aqui é uma negação. () agora a saúde é
zero... pode botar.

Entrevistado F.A_04, morador das "Comunidades do Altiplano" em entrevista
cedida em 29 de Setembro de 2015

(...) olha... orelhões existe pouco... aqui... pra você ver... a senhora andar aqui é
difícil ver um orelhão... aqui não tem...
ah... o único que tinha ali pra cima... o pessoal quebraram... aqui é muito pouco
mesmo.

Entrevistado F.A_02, morador das "Comunidades do Altiplano" em entrevista
cedida em 09 de Outubro de 2015

(...) aqui não tem banco... aqui é... tijolo... pra fazer tamburete

Entrevistado F.A_05, morador das "Comunidades do Altiplano" em entrevista
cedida em 11 de Outubro de 2015

Reafirma-se a insatisfação dos usuários com os dispositivos e equipamentos públicos

oferecidos no bairro, através do gráfico seguinte, que indica a deficiência dos mesmos do

ponto de vista dos moradores (cf. infra. Gráfico 16).

Gráfico 16: Inexistência ou falta de manutenção dos equipamentos do bairro.

Fonte: Autora (2015)
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A falta da qualidade da manutenção dos espaços públicos aparece também na fala dos

moradores do “Altiplano Nobre”, segunda relata o entrevistado A.N_05:

(...) em relação ao a... às ruas... é... de/de... de trafegar carro... eu acho que tem
muito... muito buraco... muito buracos... inclusive aqui... aqui... aqui mesmo na
frente tem ... é... tem... tipo... mas eles tapam... é abre de novo...aí tapa... abre de

novo... é (...)

Entrevistado A.N_05, morador do "Altiplano Nobre" em entrevista cedida em 11 de
Outubro de 2015

Outra dificuldade sentida pelos moradores do bairro é decorrente da falta de

estabelecimentos comerciais visto a predominância do uso residencial em todo bairro.

Subsequente à essa situação, o morador do bairro entende o bairro do Cabo Branco como

sendo extensão da área do seu bairro deslocando-se para ele para suprir suas necessidades

rotineiras.  Outra questão que interfere no estímulo dos habitantes a frequentarem os espaços

públicos do bairro é a (in)seguraça. Assim, serão apresentadas as visões dos entrevistados no

que diz respeito à sensação de segurança em cada trecho do bairro e a possível relação da

mesma com as configurações físico-espaciais do ponto de vista dos usuários. Sobre a relação

entre (in)segurança e o abandono da dimensão pública no Altiplano, os moradores do bairro

que o habitam há mais tempo demonstram certa nostalgia com relação aos tempos passados

de calmaria; mesmo assim, consideram o bairro como um local bom para morar, se

comparado a outros bairros da cidade. No entanto, a sensação de insegurança está presente

entre os moradores na realidade dos espaços do bairro e finda por muitas vezes desestimular o

uso da área pública, como relata o entrevistado A.N_05

(...) só saio pra rua por necessidade talvez... ah... eu acho que...por locomoção e tal...
eh... e só... por... gostar... assim eu gosto mas... levando em consideração o risco eu
não/não frequento tipo... não/não/não tipo... de ficar muito na praça e tal...
entende?!

Entrevistado A.N_05, morador do " Altiplano Nobre" em entrevista cedida em 11 de
Outubro de 2015

No entanto, o bairro é  bom, segundo a  maioria  dos entrevistados, porque  há  nele

“moradores  conhecidos”,  “pessoas trabalhadoras” e “honestas”. Se atualmente há

problemas relacionados à violência urbana, esta não seria para os entrevistados fruto de

práticas dos habitantes do Altiplano, mas de grupos vindos de bairros próximos, em especial

do Timbó; para alguns moradores ouvidos, a situação assim descrita atrapalha o bom convívio

dos que já estão estabelecidos no bairro, conforme narra o morador F.A_02:
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do timbó... toda redondeza... vem de moto... aqui... com eu disse a você... vem
direto... nessa esquina... ah... agora nessa rua aqui... nessa esquina aqui... agora tão
passando pra aqui pra vim pra aqui... assaltaram um mulher aqui atrás... na semana
passada...

Entrevistado F.A_02, morador das "Comunidades do Altiplano" em entrevista
cedida em 09 de Outubro de 2015

É  perceptível,  através  da  fala  deste  morador  das  “Comunidades  do  Altiplano”,  a

estigmatização a que o outro, o desconhecido, pode estar exposto; um outro, inclusive, que

vive realidade socioeconômica provavelmente similar (SANTOS, 2008). O fato é que a

violência  urbana  causa  sensação  de  insegurança  a  muitos  moradores.  Esta situação é

afirmada por meio das entrevistas realizadas nesta pesquisa por 73% dos respondentes:

Tabela 39: Insegurança na área de estudo.
HÁ INSEGURANÇA NO BAIRRO?

SIM 11 73%
NÃO 4 27%

Fonte: Autora (2015).

Diante da falta de segurança nas ruas do bairro, os principais fatores que, para os

respondentes,  proporcionam  maior  sensação  de  segurança  nas  áreas  comuns  são  a

presença de policiamento e de dispositivos de segurança nas edificações, em especial as

câmeras de segurança. A presença de pessoas nas áreas coletivas do bairro também é destaque

como um dos fatores que auxiliam no estabelecimento desta sensação positiva (cf. infra.

Gráfico 17).

Gráfico 17: Fatores que propiciam sensação de segurança no bairro.

Fonte: Autora (2015)
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Ao serem questionados os motivos pelos quais os moradores se sentiam mais seguros em  vias

cujos lotes possuíam dispositivos de segurança, especialmente câmeras de segurança,  as

respostas  corriqueiras  relacionavam-se  à  ideia  de  que  se  já  estariam expostos, por

estarem nas ruas, as câmeras tenderiam a inibir a ação dos meliantes e ainda em caso de

assalto haveria maior possibilidade de identificação dos bandidos conforme relatado pelo

entrevistado C.A_04 .

(...) pronto... seria isso... isso que nos dá mais segurança... tanto que as pessoas
ficam já olhando pra onde que tem câmera pra poder seguir não tem... nem gente na
rua... nem nada ... é... a segurança que seria uma câmera né? pra ver alguma coisa...
porque não tem ninguém (...)

Entrevistado C.A_04, morador do "Conjunto do Altiplano" em entrevista cedida em
09 de Outubro de 2015

O medo está instaurado de maneira tão forte na mentalidade dos moradores que tem

sido capaz de modificar a rotina dos mesmos como, por exemplo, em situações onde há

mudança de percursos para adaptação a trechos que possuem câmeras de segurança nos lotes,

conforme relata entrevistado C.A_04.

(...) se vai pra tal canto! na casa de Osvaldo tem câmera que é de esquina...vou por
lá... eu já escutei isso ... eu já escutei né? vamo pela rua de Osvaldo... [nós vamos
entrar pela rua de Osvaldo por que tem câmera] (...)

Entrevistado C.A_04, morador do "Conjunto do Altiplano" em entrevista cedida em
09 de Outubro de 2015

No entanto, a sensação positiva relacionava-se estritamente à presença das câmeras de

segurança e vigias no que diz respeito aos dispositivos de segurança. Os muros altos, cercas

elétricas e sensores não eram vistos da mesma maneira, positivamente, conforme relatado nos

trechos das seguintes entrevistas:

(...) pra mim é negativo... pra eles é positivo né? mas pra gente na rua é negativo.

Entrevistado A.N_03, morador do "Altiplano Nobre,"em entrevista cedida em 06 de
Outubro 2015

(...) por que eu acho... por que sei lá... eu to mais propício a... ser assaltado e tal... e
tipo... ninguém vai ver (...)

Entrevistado A.N_05, morador do "Altiplano Nobre,"em entrevista cedida em 11 de
Outubro 2015
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Condizente com essa mentalidade, segundo a qual onde há maior número de câmeras

de segurança há maior segurança no espaço público, a maior parte dos moradores disseram se

sentir mais seguros na área do “Altiplano Nobre”, conforme mostra o Gráfico 18.

Gráfico 18 - Local onde os entrevistados sentem-se mais seguros

Fonte: Autora (2015)

No entanto, esta sensação de segurança pode ser associada também à existência de pessoas

conhecidas  nestes  trechos.  Das  pessoas  entrevistadas,  87%  delas  afirmou conhecer

pessoas nos espaços públicos em que mais se sentiam seguras e 73% destas atestou  que  este

fato  as  influenciava  positivamente  no  sentido  de  propiciar  maior sensação de segurança

no espaço público.

Tabela 40: Influência na sensação de segurança.

SE SIM, QUANTO ISSO INFLUENCIA SUA
SENSAÇÃO DE SEGURANÇA?

Influencia Muito 7 46,6%

Influencia Pouco 4 26,6%
Não Influencia 4 26,6%

Fonte: Autora (2015)

Dentre os entrevistados que afirmaram reconhecerem pessoas na área, 46,6% consideraram

que este fato influenciava muito na sensação de segurança no espaço público:

(...) conhecer sempre as pessoas que tão passando na rua... aí me causa mais
segurança

Entrevistado C.A_03, morador do "Conjunto do Altiplano" em entrevista cedida em
09 de Outubro de 2015
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(...) eu sinto mais seguro aqui na frente... aqui na comunidade aqui... por que
conheço as pessoas ... no conjunto eu conheço algumas pessoas... mas... vem o
pessoal de fora... de moto...

chega aí... rouba a moto... é... é... rouba celular... bolsa... até o... meu sobrinho...
deixou a moto fora... e os caras roubaram o retrovisor... até o retrovisor os caras
roubaram.

Entrevistado F.A_02, morador das "Comunidades do Altiplano" em entrevista
cedida em 09 de Outubro de 2015

Por  outro  lado,  o  excesso  de  dispositivos  de  segurança  nas  edificações  acaba

por amedontrar muitos outros moradores que os associam a altos índices de assalto e roubo

nas ruas, como é perceptível através de trecho da entrevista com o morador C.A_02:

(...) trabalhando em segurança eletrônica... então... quando a pessoa vem botar uma
cerca elétrica numa casa... cês têm que se atrever... das duas uma... ou foi assaltada...
ou a rua é perigosa (...)

"M" durante Entrevista com C.A_02, morador do "Conjunto do Altiplano", cedida
em 04 de Outubro de2015

(...) eu num so/eu num sou muito chegado a esse/ a essas coisa né? aí eu acho
assim... ah... na verdade eu acho que isso aí tem um certo exagero... muro muito
a:lto... ele me apavora só em saber assim... que... é um muro alto! entendeu?

Entrevistado C.A_02, 04 Outubro 2015

No caso do bairro estudado, realmente o maior índice de dispositivos de segurança foi

condizente com o maior número de assaltos presenciados pelos moradores. Apesar de ter sido

no trecho do “Altiplano Nobre” que a maior parte dos entrevistados se sentiu segura, foi

também neste trecho que se observou a incidência de um maior número de dispositivos  de

segurança.  Ainda  nesta  área, foi  onde  ocorreu  o maior  número de assaltados segundo os

relatos coletados (cf. infra. Gráfico 19). Do universo de quinze entrevistados, 53,3% já foram

assaltados ou presenciaram algum tipo de ação neste sentido no bairro do Altiplano e 50%

deste grupo estava no trecho do "Altiplano Nobre" quando o roubo aconteceu.

Gráfico 19: Local onde ocorreram mais assaltos.

Fonte: Autora (2015)
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Sob outra perspectiva, os principais fatores que propiciam maior sensação de insegurança aos

moradores nos trechos do bairro do Altiplano, relacionam-se principalmente à sensação de

medo da violência urbana de modo geral, à cultura do medo instaurada nas cidades de médio

e grande porte brasileiras.

Gráfico 20 - Fatores que propiciam sensação de insegurança

Fonte: Autora (2015)

Após a questão da violência urbana, os principais fatores que mais propiciam insegurança aos

respondentes nos espaços públicos referem-se aos espaços públicos mal iluminados e mal

preservados e ruas pouco movimentadas, com pouco fluxo de pedestre. Apesar de

conhecerem moradores no trecho do "Conjunto do Altiplano", o mesmo ainda assim foi

considerado a parte do bairro onde a maioria dos entrevistados se sente mais inseguro,

representando 40% das respostas dadas (cf. infra. Tabela 41).

Tabela 41: Local que deixa os entrevistados mais inseguros.

VOCÊ SE SENTE MAIS INSEGURO EM QUAL PARTE DO BAIRRO?

Altiplano Nobre 3 20%
Conjunto do Altiplano 6 40%

Comunidades do Altiplano 4 27%

No bairro todo 2 13%
Fonte: Autora (2015)

Devido a todos os problemas urbanos apresentados, incluindo a questão da violência urbana,

40% dos moradores do bairro optaram por deixar de frequentar determinadas áreas nos

trechos estudados. Dos espaços que sofreram com este abandono, destacaram-se, em especial,

áreas do "Conjunto do Altiplano", equivalente à 67% das respostas dos questionados em

especial a única praça do bairro, localizada neste trecho. Outros moradores optaram por se
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privarem de todos os espaços públicos oferecidos em detrimento da qualidade superior dos

espaços coletivos de cunho privado.

4.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO

Gomes, Deslandes e Netto, (2002 apud FERNANDES RODRIGUES e IVO

LADWIG, 2014) identificam a cidade contemporânea como um tecido fragmentado resultante

da soma de parcelas mais ou menos independentes onde se multiplicam os espaços comuns,

porém não públicos.

Diante deste contexto, percebe-se um "recuo da cidadania" no mundo de maneira geral

e também no bairro do Altiplano em determinados trechos, onde ocorre um processo de

redefinição nos quadros da vida social coletiva, e modifica os tipos de práticas sociais

reduzindo-as cada vez mais (FERNANDES RODRIGUES e IVO LADWIG, 2014).

Neste contexto identifica-se um confinamento dos terrenos da sociabilidade, pois

existem diversas maneiras das pessoas se auto-segregarem dos espaços públicos e os modelos

de lugares se redefinem através da criação de shopping centers, ruas e condomínios fechados,

fachadas cegas, etc. A rua é visivelmente excluída como principal local de interação social, o

que acarreta o distanciamento dos diferentes grupos ou classes sociais, ocasionando, entre

outras situações, o medo do desconhecido, proveniente em grande parte da ignorância sobre

os outros ou da própria cultura do medo, que se instala no bairro e que aparece com clareza

nos discursos coletados. Sem interação, sem que haja movimento entre as casas na rua, os

indivíduos findam por não mais se reconhecer ou, mais comprometedor ainda, por desertar os

espaços que justamente constituem o principal suporte à elaboração das sociabilidades, os

principais instrumentos da urbanidade (TRIGUEIRO, 2012). A associação entre pobreza /

violência / marginalidade ou ainda entre riqueza / vida fácil / felicidade tornam-se recorrentes.

O outro, o diferente, cada vez mais desconhecido, amorfo, distante e aterrorizador. Os

diferentes não se encontram e muito menos se tocam (D'INCÃO, 1992). Os espaços públicos

do bairro do Altiplano encontram-se em condições desfavoráveis e não facultam o

desenvolvimento das sociabilidades urbanas, responsáveis por animar a vida social no espaço.

Esta situação prejudica a possibilidade do encontro e da convivência com os diferentes

indivíduos moradores do mesmo bairro. Desta maneira, passam despercebidos os terrenos da

vida comum, desaparecendo também as formas de interação que unem os diversos

seguimentos sociais.
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A impessoalidade é outro elemento presente nas relações sociais desenvolvidas na

contemporaneidade. Se resguardar, evitar conhecer os vizinhos, o que eles fazem, são fatores

cada vez mais presentes no cotidiano dos moradores das médias e grandes cidades,

principalmente nos bairros de classes mais abastadas das grandes cidades (ALMEIDA, 2010).

Assim, estão sugeridas as relações sociais no "Altiplano Nobre", se considerarmos os dados

coletados; relações cada vez mais introspectivas e individuais. Os moradores entrevistados

deste setor ou parecem pouco se importar com os vizinhos, ou se mostram descontentes, por

nutrir expectativas de uma cordialidade que não é oferecida.

No entanto, nem só de individualismo vive o bairro do Altiplano. Há, na verdade, três

bairros distintos em um só no que diz respeito às formas de socialização e apropriações

existentes. No "Conjunto do Altiplano" bem como nas "Comunidades do Altiplano" os

moradores assumem laços firmados sob um sentimento comunitário e de pertença. O tempo

de estada no mesmo bairro contribui certamente com o estabelecimento de uma rede de

confiança e de credibilidade, sedimentadas através da amizade entre os vizinhos e moradores.

Nas "Comunidades do Altiplano", acrescenta-se a esta situação, os laços consanguíneos, bem

como os interesses em comum entre os moradores se apresentam como componentes

importantes na formação de uma unidade de “comunidade”.

Para além da situação social atual, os espaços públicos devem possuir atrativos que

sejam capazes de estimular o convívio social na área pública, oferecendo oportunidades de

acessos e usos, situação destoante da atual no bairro do Altiplano. A presença de pessoas nas

ruas atraem outras pessoas. Assim, a diversidade de uso em todos os horários, a concentração

de usuários e o “balé” de pessoas na calçada urbana seriam mais facilmente atingíveis e

transformariam as ruas em lugares movimentados e com maior probabilidade de encontro

entre diferentes (JACOBS, 2000).
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

5.1 RELAÇÕES ENTRE DIMENSÃO ESPACIAL, SOCIAL E URBANIDADE

Pensar a cidade estimula a refletir sobre diferentes processos: as políticas públicas, a

fragmentação do tecido sociopolítico-espacial da cidade, a exclusão social, a segregação

urbana e a violência são algumas das questões complexas e reincidentes nas pesquisas com

foco urbano no Brasil. As cidades brasileiras encontram-se diante de um modelo de

desenvolvimento urbano que nega a potencialidade de um corpo social diverso, plural, criando

as condições da mercantilização do espaço, a qualquer custo. Neste contexto, os espaços

públicos são cada vez mais desconsiderados, deixando de exercer sua função primeira de

suporte do encontro e interação social, para assumir contornos físicos residuais, de abandono

ou indevidas apropriações, assim como funções privatizadas ou de mera passagem: a rua, por

exemplo, torna-se meio de ligação entre setores, destacando-se essencialmente pela capacidade

de acolher o trânsito e drenar fluxos de pessoas e automóveis. A convivência entre os

diferentes é eliminada e, em último grau, promove-se a degradação da urbanidade e da própria

imagem da cidade (D'INCÃO, 1992).

Na sociedade contemporânea, dominam valores antiurbanos e o cenário encontrado

no conjunto das áreas estudadas do Altiplano Cabo Branco não é diferente. Considerando a

urbanidade como o equilíbrio entre dispositivos técnicos e disposições sociais (TRIGUEIRO,

2008) diante de uma situação de cordialidade entre as pessoas (NETTO,2014), pode-se dizer

que o bairro Altiplano Cabo Branco, representado nesta pesquisa pelos trechos "Altiplano

Nobre", "Conjunto do Altiplano" e "Comunidades do Altiplano", apresenta em determinados

setores tendências ao desurbanismo e ainda diferentes níveis de urbanidades, diretamente

relacionados a suas configurações físico-espaciais e às características intrínsecas das

populações residentes, que resultam em desempenhos do espaço arquitetônico diferenciados e

em padrões de sociabilidade e de práticas sociais igualmente distintos. A questão que se coloca

aqui é: como a configuração dos edifícios de cada trecho afeta os modos de convívio social, as

formas de interagir com outras pessoas, a maior ou menor facilidade das pessoas se reunirem

em determinados lugares?

São realizadas a seguir considerações sobre a urbanidade, em função dos trechos nos

quais elas foram observadas, seguidas por reflexões sobre o conjunto estudado.
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5.1.1 "Altiplano Nobre"

Através dos estudos das configurações físico-espaciais do "Altiplano Nobre", alguns

pontos puderam ser observados: 1) trata-se do trecho do bairro onde há maior destinação de

espaços para a circulação de automóvel, maximizando os espaços viários, se comparados aos

outros trechos estudados; 2) há poucas portas abrindo para os lugares públicos; os portões

apenas dão acesso aos lotes, de maneira que os contatos físicos e sociais entre os espaços

públicos e privados são minimizados; 3) existem inúmeras fachadas cegas, sem tratamento,

nem esforço de relacionar os ambientes públicos e privados; em vários trechos de ruas distintas

deste setor, caminha-se e vê-se apenas muros altos, contornados por cercas elétricas e câmeras

de segurança à mostra; o efeito panóptico é presente de dentro das residências para fora dos

lotes, entretanto, o contrário não é possível; 4) este setor apresenta residências e conjuntos de

edifícios que equiparam-se a inúmeros condomínios fechados, com todo aparato tecnológico de

segurança, uma equiparação das áreas públicas a enclaves defensáveis com acesso seletivo.

Segundo Bauman (2003 apud SILVA 2006), tais situações significam “mesmices” e

a mesmice significa a ausência do outro e, particularmente, de um outro que teima em ser

diferente. As torres multifamiliares combinam o confinamento espacial com o fechamento

social, reforçadas por programas de necessidades que estimulam a negação dos espaços

públicos: os moradores realizam todas as suas necessidades e sociabilidades dentro das áreas

privadas, causando desertificação dos espaços públicos do "Altiplano Nobre". Considera-se

assim que os espaços destinados às sociabilidades destes moradores não se encontram mais à

rua, possivelmente deslocados para outros locais, de caráter privado, como o interior de suas

residências ou, ainda, estabelecimentos como shoppings, bares e restaurantes localizados em

outros bairros.

Com isso, os espaços públicos deste setor do bairro são majoritariamente apropriados

por pessoas que não moram no bairro, mas apenas trabalham na área. São apropriações pouco

complexas, em sua maioria relacionadas a atividades obrigatórias, como deslocamento,

centradas na avenida principal deste trecho. A urbanidade presente no “Altiplano Nobre”

apresenta assim indícios de desurbanismo e tende a ser pouco intensa, visto que a maior parte

dos empregados que ainda alimentam as dinâmicas sociais locais só estão presentes no bairro

devido à realidade dos edifícios multifamiliares em construção. O “prognóstico” é difícil, pois,

com a conclusão das obras e chegada dos novos moradores, haverá a intensificação de um ciclo

vicioso, ora iniciado, de desertificação do espaço público, aumento da violência e, cada vez

mais, diminuição da urbanidade.
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5.1.2 "Conjunto do Altiplano"

No "Conjunto do Altiplano", há uma densidade arquitetônica maior que no "Altiplano

Nobre": neste trecho, há uma única praça que serve tanto aos moradores do conjunto quanto

das comunidades. Com isso, há uma concentração de pessoas neste espaço em diferentes turnos

e horários que, associados à boa legibilidade da área, faz surgir relevante urbanidade na área e

em seus arredores. Diferentemente das formas de tratamento dos limites dos lotes do

"Altiplano Nobre", o "Conjunto do Altiplano" possui, em sua maioria, muros mais baixos,

sendo que algumas divisões são feitas através da associação de muros e gradis, que permitem a

visibilidade entre o espaço público e privado reciprocamente. Há poucas incidências de

fachadas "cegas" e muitos moradores fazem a manutenção correta de suas calçadas, sugerindo

de certa maneira o sentimento de que as mesmas lhe pertencem.

Apesar das características apresentadas, observa-se que a "arquitetura do medo" já

sedimentada na primeira área, "Altiplano Nobre", começa a apresentar-se em algumas

mudanças no tratamento pontual em casas que se concentram no interior do "Conjunto do

Altiplano" ou ruas com menor movimento de pessoas e veículos, através da colocação de

cercas elétricas e aumento na altura dos muros. As práticas sociais e sociabilidades urbanas

concentram-se nas ruas que compõem o eixo principal, espraiando-se ainda para o início das

ruas que se interligam a esta via, assim como onde se concentram as atividades comerciais

presentes no bairro. São realizadas em sua maioria pelos moradores deste trecho do bairro,

ampliando-se, às vezes, aos moradores das comunidades Rabo de Galo e São Domingos, mais

especificamente nas áreas limítrofes entre o conjunto e a comunidade. Atualmente, o espaço

público é considerado pelos moradores como extensão de suas residências, entendendo-o como

um espaço ainda capaz de suportar os encontros com vizinhos, amigos e as brincadeiras das

crianças ao ar livre.

De maneira comparativa, a urbanidade presente neste trecho do bairro é considerada

mais intensa que a do "Altiplano Nobre". Entretanto, a mesma apresenta-se em risco, visto que

a cultura do medo já presente no setor é capaz de desumanizar as ruas e aumentar a segregação;

nesta conjuntura não muito distante, a atual configuração, com permeáveis limites entre o

espaço público e privado, por exemplo, pode vir a oferecer barreiras visuais e físicas mais

densas.
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5.1.3 "Comunidades do Altiplano"

Nas "Comunidades do Altiplano" a pouca qualidade dos espaços públicos é equilibrada

através da forma como os usos, gabaritos, interfaces, estão presentes. Há indícios de outro fator

que influencia no intenso uso dos espaços públicos pela população: a deficiência e

insuficiência dos espaços privados, situação que inexistente nos outros trechos do bairro. A

situação de vida mais precária indica o estabelecimento de redes de solidariedade,

(DURKHEIM, 2010) de respeito e confiança mútuos, e um eventual apoio nas dificuldades

pessoais, com táticas de sobrevivência (DE CERTEAU, 1998). Apesar destas situações

encontrarem reforço em características de natureza complexa e para além do espaço, é neste

trecho do bairro em que há maior incidência de pessoas de faixas etárias e sexos distintos em

convivência cordial e equilibrada no espaço público.

Percebe-se que os espaços privados ocupados são maximizados, se comparados aos

espaços públicos abertos, bem como menores; há ainda uma única área com uso característico

de praça. As residências são contíguas e priorizam a identidade dos vazios urbanos; ocupam

todos os limites frontais e laterais dos lotes, permitindo uma definição clara das unidades de

espaços públicos abertos,e possibilitando uma maior relação entre o morador que se debruça no

peitoril da janela para observar a área externa. Provavelmente devido à carência dos programas

das edificações e da falta de estruturas das mesmas, associadas às características físico-espacias

relatadas acima, os espaços públicos deste trecho são os mais ocupados. Os moradores

utilizam-se dos espaços públicos à frente de suas residências para atividades que

corriqueiramente seriam realizadas dentro das áreas privadas e, pela ausência dessas, as

realizam na rua, como visto anteriormente.

A vida social da comunidade encontra-se nas ruas e na área livre ao redor da qual a

mesma se desenvolve. Insere-se como interessante elemento de sociabilidade neste setor a

covisibilidade e copresença de moradores estranhos em espaços que recebem diferentes

funções concomitantemente e em equilíbrio. Trata-se das manifestações de urbanidade mais

intensas encontradas em todos os trechos do bairro. No entanto, questiona-se aqui o tipo de

urbanidade, uma vez que a baixa qualidade das residências obriga os habitantes a utilizarem

mais os espaços livres e isto, muitas vezes, em presença de lixos ou esgotos sem tratamento.

Por pior que seja o tratamento recebido por estes espaços públicos, com solo natural, a

realidade privada é mais dura ainda, o que faz com que os moradores tenham uma percepção

diferenciada do ambiente público e se vejam na necessidade de usufruir dele ao máximo.
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5.1.4 "Altiplano Cabo Branco"

Se analisada na escala do bairro, há três níveis distintos de urbanidade de acordo com as

formas de tratamento que os espaços públicos recebem, como as edificações privadas são

estruturadas bem como os perfis das populações que os utilizam.

Observa-se que a urbanidade proveniente do "Altiplano Nobre" está cada vez menos

presente devido às variantes relatadas acima. Este trecho do bairro é o que apresenta maiores

diferenças em suas formas de ocupação que tendem a diminuir cada vez mais a urbanidade

presente desertificando os espaços públicos e deixando-os sujeitos ao vandalismo. Há fortes

indícios do desurbanismo neste setor decorrente da forma como o espaço vêm sendo produzido

e que finda por desestimular o uso do mesmo em detrimento da esfera privada.

Nos setores do "Conjunto do Altiplano" e das "Comunidades do Altiplano" percebe-se a

forte influência das relações sociais e de vizinhança que permitem a inserção dos sujeitos em

redes de influência, fundando lugares de convivência e troca de experiências comuns e

singulares ainda desenvolvidas na dimensão pública. Neste setores, especialmente no

"Conjunto do Altiplano" observa-se o desenvolvimento da urbanidade por meio de uma

dimensão pública equilibrada e sociabilidades desenvolvidas. Já nas "Comunidades", apesar da

convivência cordial entre os moradores, não há qualquer suporte espacial. Nesta situação, o

profundo saber local age de maneira a permitir que os habitantes possam "desviar" das más

qualidades espaciais, assim como inventar artifícios para se apropriar e reinventar seus espaços.

Associados a uma rede de solidariedade mecânica (DURKHEIM, 2010), sedimentada em

necessidades comuns e por vezes possivelmente em laços sanguíneos, apropriam-se em

plenitude da área pública propiciando vitalidade à área.

Preis (2013 apud RODRIGUES e LADWIG, 2014) reflete que uma cidade justa e

igualitária parece por vezes ser também utópica, mas a luta para melhorar a qualidade da vida

urbana e diminuir a desigualdade entre classes, facilitando acesso a equipamentos e serviços

públicos permeia a discussão das políticas públicas voltadas ao planejamento urbano e a efetiva

participação da sociedade. A avaliação constante da qualidade dos espaços públicos é dever

tanto do poder público quanto do cidadão da urbe, buscando por meio desta avaliação

identificar se os espaços atendem às necessidades da população.

Por meio das argumentações dos autores citados neste estudo percebe-se na cidade

contemporânea a redução do tamanho dos espaços públicos. O individualismo proporcionado

pela cultura do capitalismo, associado ao medo de frequentar os espaços abertos e públicos em

função do crescimento da violência, tende a levar determinadas classes sociais a se confinarem
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na segurança de seus lares dificultando o convívio social. O panorama atual na cidade de João

Pessoa reflete a consolidação de arranjos urbanísticos associados ao crescente número de

condomínios fechados, verticais e horizontais, coletivamente aceitos e bem vistos pela

sociedade de um modo geral. Este modelo de construção de cidade retira o domínio público das

suas prioridades e potencia a afirmação crescente do privado. A área pública perde

progressivamente o seu papel de elemento estruturador das rotinas urbanas, enquanto que o

espaço público urbano representa, em muitos casos, apenas um espaço residual entre edifícios e

vias. Assim, ressalta-se a importância e urgência sobre a reflexão a respeito destes novos tipos

urbanos e do consequente comprometimento da área pública.

A reflexão direcionada às questões que assolam as cidades, em busca da compreensão

da problemática urbana contemporânea torna-se urgente, a fim de que possam ser propostas

soluções plausíveis para a sociedade atual e onde se possa existir justiça social; deseja-se ainda

que as formas mais diversas possam ser resgatadas, onde os espaços públicos da cidade

tornem-se novamente lugares de valor de uso e não sejam parcelas oferecidas nos mercados

imobiliários, gerando cada vez mais exclusão e violência nas suas mais diversas formas.
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APÊNDICES

Apêndice 01

FICHA DE ANÁLISE DE VARIÁVEIS INDEPENDENTES
AVALIAÇÃO QUANTI-QUALITATIVA DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Informações Gerais:

Data: ____________ / Dia da semana: ____________
Hora: ___________  /

Rua: _________________________________________
Trecho no qual está localizado: ____________________ MAPA LOCALIZAÇÃO

Tipo de Espaço público de acordo com a função
dominante:
( ) Rua ( ) Praça
( ) Pequeno Largo ( ) Espaço Intersticial

FOTOS DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DESTA ÁREA ANALISADA

Espaço de Circulação

Vias, Ruas e Faixas de Rolamento
Largura da via: _________m
Tratamento do Arruamento:   (  ) Asfáltico ( ) Paralelepípedo ( ) Solo natural
Qualidade da pavimentação:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Breve descrição da pavimentação:  _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Como é o traçado da rua? ( ) Retilínea ( ) Com leve curvatura ( ) Com acentuada curvatura
Como é a topografia da rua? ( ) Rua praticamente no mesmo nível / com poucos desníveis ( ) Rua com topografia
acidentada / com muitos desníveis
Que elementos compõem / definem a rua? __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Sobre as Quadras, Lotes, Acabamentos, Usos e Gabaritos
Há diversidade de dimensões das testadas de lotes? ( ) Sim  ( ) Não

Há uma definição "clara" das quadras? ( ) Sim (  ) Não
Qual o formato das quadras que delimitam este espaço? _______________________________________________

Há uma definição "clara" dos lotes? ( ) Sim  ( ) Não
Há diversidades de acabamentos das testadas dos lotes? (   ) Sim  ( ) Não
Há diversidades de usos do solo? ( ) Sim  ( ) Não
Há diversidade de gabaritos das edificações?  (   ) Sim  ( ) Não
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Calçadas Nível de Qualidade das CalçadasHá delimitação de calçada? ( ) Sim ( ) Não Baseado em Ferreira e Sanches (1998)Material pavimentação das calçadas: _______________
Qualidade da pavimentação: Atratividade Visual Pontos

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ambiente agradável, limpo e com medidas de 5Largura total da calçada: __________m moderação de tráfego
Largura  efetiva  da  calçada  (após  subtração  dos Ambiente agradável e limpo; Alguns trechos
obstáculos): _____________m têm  bancos,  árvores  e  um  paisagismo 4
Taxa   de   obstáculos   (subtração   da   largura   dos atraente
obstáculos da largura total da calçada) : ____________ Calçada limpa, mas com padrão ambiental
Tipo de obstáculo ( ) Fixos ( ) Passível de Remoção medíocre, onde se atribui pouca importância 3
Quais obstáculos Identificados? __________________ a aspectos estéticos
Número de obstáculos nas calçadas: Calçada estreita em vias totalmente
Taxa de verde (percentagem da área da calçada projetadas para veículos, sem preocupação 2
ocupada por vegetação):________ % com os aspectos estéticos
Tipo de calçada: ( ) separada da rua por meio fio
(  )por defesa e/ou blocos de concreto para proteção Ambiente pouco atraente. Lixo (papéis,

1Segue NBR 9050 ? ( ) Sim (   ) Não garrafas e latas) deixados sobre a calçada
Avaliação da conformidade junto à NBR 9050

O ambiente é inóspito para o pedestre. Lixo0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (grandes objetos, latas e sacos de lixo)
0Facilidade para caminhar: deixados  sobre  a  calçada.  Os  usuários

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 associam o espaço com negatividade
Conforto Pontos Continuidade Pontos

Pavimento da calçada em condições 5 Calçada larga e   totalmente livre de 5excelentes, com boa manutenção obstáculos

Pavimento da calçada em boas condições. Calçada livre  de  obstáculos.  Fiscalização
Rachaduras   e   outros   problemas   são 4 rígida impede que a calçada seja ocupada 4
reparados rapidamente por ambulantes ou outros usos

Largura efetiva reduzida em alguns pontos
Pavimento   da   calçada   em   condições por equipamentos e ambulantes. A redução
medianas.  Existem  desníveis  em  alguns 3 não  afeta  o  fluxo  ou  os  movimentos  dos 3
pontos pedestres. Fiscalização ocasional para

manter a calçada livre de obstáculos
Largura   efetiva   bastante   reduzida   por

Pavimento da calçada em condições  ruins 2
equipamentos e ambulantes. A redução afeta

2o  fluxo  e os  movimentos dos pedestres.com quebras e desníveis Fiscalização   deficiente   para   evitar   a
obstrução da calçada
Largura efetiva ocupada por outros usos em

Calçada não pavimentada 1 alguns  trechos.  Não  há  fiscalização  para 1
impedir a obstrução da calçada
Largura  efetiva  totalmente  ocupada  por

Calçada não pavimentada, com desníveis e 0 outros  usos.  Os  pedestres são forçados  a 0vegetação que impedem a caminhada caminhar no leito da rua devido à falta de
espaço na calçada

Segurança Pontos Seguridade Pontos
Não  existem  conflitos  entre  pedestres  e
veículos. A circulação de veículos é restrita. 5 A seguridade é garantida pela presença de 5Área exclusiva outros pedestres e policiamento
Para pedestres
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Não existem conflitos entre pedestres e A configuração da calçada permite aveículos. Canteiros junto ao meio-fio e guias 4 4vigilância por pedestres e policiais. Boacom 15cm de altura impedem o acesso de iluminação e poucos locais para esconderijoveículos

Não existem  conflitos entre pedestres e A  densidade de pedestres transmite uma
sensação de seguridade. Usuários nãoveículos. Acesso de veículos às calçadas é 3 3convencionais (mendigos e pedintes) nãoevitado por guias de 15cm de altura incomodam os pedestres
A  configuração  da  calçada  e  os  veículos

Ocasionalmente ocorrem conflitos entre estacionados dificultam a visibilidade da rua
em alguns  pontos.  Durante o dia,  outrosveículos e pedestres. Baixa altura das guias 2 pedestres transmitem sensação de 2permite  o acesso de veículos em alguns Seguridade. À noite, existem alguns pontospontos escuros onde  os  pedestres  podem  ser
vítimas de assalto.
A densidade de pedestres é muito grande, o

Conflitos entre pedestres e  veículos  são 1 que facilita a ação de batedores de carteira, 1frequentes devido a guias rebaixadas ou o uso da calçada é infrequente, facilitando
atividades criminosas

Não existe calçada. Os pedestres precisam A região onde está a calçada é nitidamente
disputar o espaço no leito da rua com os 0 inóspita e perigosa. Os pedestres não cativos 0
veículos em movimento evitam utilizar essas calçadas

Indivíduos Arbóreos no espaço público / privado
Quantos por espaço público? ____________________ Onde estão localizados os indivíduos arbóreos?
Manutenção Recente? ( ) Sim ( ) Não ( ) calçada ( ) canteiro central ( ) espaço privado

Estado de Conservação: Faz sombreamento no espaço público? ( ) Sim ( ) Não
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Problemas Urbanos:

(  ) Fiação aérea Comprometida ( ) Iluminação
Há vegetação nos espaços privados que criem recintos Comprometida ( ) Pavimentação Comprometida
nos espaços públicos? ( ) Sim   ( ) Não (  )Sinalização Comprometida (  ) Nenhum

Espaço de Encontro

Equipamentos existentes Sim Não QTDADE Avaliação Qualitativa

Pavimentação 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Iluminação 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bancos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Playgrounds 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Calçadas / Caminhos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lixeiras 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Banheiros / Sanitários 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Estruturas esportivas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Telefone Público 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Banca de Revistas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quiosque de Alimentação 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bebedouros 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Estrutura para deficientes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ponto de Taxi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Estacionamento 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Segurança Pública 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Palco / Coreto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Estrutura para idosos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Monumentos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Placa de Identificação 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pontos de Ônibus 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vegetação 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Avaliação Geral da área estudada

Classificação segundo Gehl (2014, p.240 e 241) para Áreas térreas e atração e funcionalidade das cidades:

( ) Ativo ( ) Convidativo ( )Misto ( )Monótono ( ) Inativo

Ativo - Pequenas unidades, muitas portas (15-20 portas a cada 100m); Ampla variedade de funções; Nenhuma unidade cega e poucas unidades
passivas; Muitos detalhes no relevo da fachada; predominância de articulação vertical da fachada; bons detalhes e materiais; Convidativo - Unidades
relativamente pequenas (10 -14 portas a cada 100m); Alguma variação de funções; Poucas unidades cegas e passivas; Relevo na fachada; Muitos
detalhes; Misto - Unidades grandes e pequenas (6-10 portas a cada 100m); Modesta variação de funções; Algumas unidades passivas e cegas; Relevo
modesto na fachada; Poucos detalhes; Monótono - Grandes unidades, poucas portas (2-5 portas a cada 100m); Variação de função quase inexistente;
Muitas unidades cegas ou desinteressantes; Poucos (ou nenhum) detalhes; Inativo - Grandes unidades, poucas (ou sem) portas (0-2 portas a cada
100m); Nenhuma variação visível de função; Unidades passivas ou cegas; Fachadas uniformes, nenhum detalhe, nada para se ver.
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Apêndice 02
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Apêndice 03

FICHA DE OBSERVAÇÃO DAS APROPRIAÇÕES SÓCIO-ESPACIAIS
Informações Gerais:

Data: ________________
Dia da semana: _______________________________
Horário Inicial : _________ / Horário Final: _________
Trecho no qual está localizado:____________________
Nº  de  pessoas  no  espaço  público  no  período  de  tempo
avaliado: Foto Tirada do local avaliado

Tipos de Atividades Desenvolvidas
1º Grupo / Indivíduo Identificado:

Horário: _____________

Duração do fenômeno: ____________________________
Local da Apropriação: _____________________________

Tipo de Atividade Desenvolvida:
( ) atividades necessárias ( ) atividades opcionais

Segundo Gehl (2014) Atividades Necessárias: Atividades obrigatoriamente
necessárias (ir ao trabalho, escola, esperar o ônibus - acontecem sob
qualquer condição. Atividades opcionais: Atividades recreativas ( caminhar
em um calçadão, ficar em pé e olhar a cidade, sentar-se para apreciar a
vista,).

Há desenvolvimento de Atividades Sociais? Interação entre
os indivíduos? ( ) Sim ( ) Não

Quais atividades estão sendo desenvolvidas? Descreva-as:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Localização da Apropriação no Espaço Público

Foto Tirada da Apropriação Espacial
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Apêndice 04

ENTREVISTA SEMI - ESTRUTURADA COM USUÁRIOS RECORRENTES NO ESPAÇO
PÚBLICO

- PARTE 01 -
Dia: ________________ / Horário: ______________ CÓDIGO ENTREVISTADO: ___________________

Duração da entrevista: ________________________ / Local da Entrevista: _____________________________

Perfil Socioeconômico
Faixa Etária Renda Familiar Sexo

( ) 0 - 10 anos ( ) 26- 35 anos ( ) > 1 S .M. ( ) 8- 10 S.M (  ) Fem. (  ) Masc.
( ) 11 - 18 anos ( ) 36- 59 anos ( ) 2 - 4 S.M ( ) 11 - 15 S.M Morador do bairro
( ) 19 -25 anos ( ) > 60 anos ( ) 5 - 7 S.M ( ) <16 S.M (  ) Sim  (  ) Não

Se não é morador do bairro o que faz nesteEscolaridade logradouro?
( ) 1º Grau Completo ( ) 2º Grau Incompleto ( ) Para Trabalho (  ) Outros

( ) Para Lazer( )1º Grau Incompleto ( ) 3º Grau Completo ( ) Para Compras e Serviços Qual:_____________( ) 2º Grau Completo ( ) 3º Grau Incompleto ( ) Para Visitar Alguém _________________
Você costuma frequentar os espaços públicos (ruas, calçadas, praças) deste bairro ou costuma ficar mais em casa?
"___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________"
Por que ?
"___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________"
Quais espaços públicos (ruas, calçadas, praças) você frequenta neste bairro?
"___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________"
Com qual frequência?
"___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________"
Na utilização do espaço público, você usa objetos próprios (privados)? Quais e Porque?
"___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________"
Qual sua opinião sobre a quantidade e qualidade dos espaços públicos que você frequenta neste bairro?
"___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________"
O que lhe estimula a usar o espaço público deste bairro?
"___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________"
E quanto as relações sociais ? Você estabelece relações de vizinhança /amizade com os moradores?
"___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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(  ) Não Tem Importância Nenhuma
(  ) NDR

O quanto você acha que esta afirmação se adéqua à situação atual do bairro do Altiplano?
(  ) Se adéqua perfeitamente ( ) Se adéqua em ( ) Não se adéqua ao bairro ( ) NDR

em todo o bairro partes do bairro
Qual importância você dá a esta medida?

Segurança (calçada   onde não haja perigo   de (  ) Muito Importante
atropelamento - quando veículos passam sobre a calçada ( ) Importante
para   entrar em   garagens, postos   de gasolina, ( ) Tanto Faz
estacionamentos etc.) do espaço público: (  ) Não Tem Importância Nenhuma

(  ) NDR
O quanto você acha que esta afirmação se adéqua à situação atual do bairro do Altiplano?

(  ) Se adéqua perfeitamente ( ) Se adéqua em ( ) Não se adéqua ao bairro ( ) NDR
em todo o bairro partes do bairro

Qual importância você dá a esta medida?

Seguridade (calçada onde não se corra o risco de ser (  ) Muito Importante
( ) Importanteassaltado - bem iluminada, muito cheia de gente, em um ( ) Tanto Fazlocal policiado etc.) do espaço público: (  ) Não Tem Importância Nenhuma

(  ) NDR
O quanto você acha que esta afirmação se adéqua à situação atual do bairro do Altiplano?

(  ) Se adéqua perfeitamente ( ) Se adéqua em ( ) Não se adéqua ao bairro ( ) NDR
em todo o bairro partes do bairro
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Apêndice 05

UFPB - Universidade Federal da Paraíba CT - Centro de Tecnologia

PPGAU - Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo

TERMO DE ESCLARECIMENTO

Pelo presente Termo de Esclarecimento, eu, Patrícia Costa e Silva Cruz, regularmente

matriculada no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade

Federal da Paraíba - PPGAU/UFPB, sob número 2013114488, declaro que estou realizando

uma pesquisa cujo tema é a relação entre as configurações físico-espaciais e apropriações

físico-espaciais e sociabilidades propiciando o surgimento da vida urbana no Bairro do

Altiplano, em João Pessoa, sob orientação da Profª. Drª. Marcele Trigueiro de Araujo Morais.

Através do presente documento, solicito sua colaboração como entrevistado, respondendo às

questões registradas em roteiro de entrevista.

Esclareço que a pesquisa não gerará ao entrevistado custos, nem riscos de qualquer

ordem, além de garantir seu anonimato. As informações coletadas têm caráter puramente

cientifico. A discussão dos resultados será divulgada em meio científico com o objetivo de

contribuir com o curso de mestrado em Arquitetura e Urbanismo da UFPB, bem como trazer

à tona para a sociedade uma discussão sobre o atual processo que ora se desenvolve naquele

Bairro. O presente Termo de Esclarecimento dá a garantia ao entrevistado de aceitar ou não

participar voluntariamente, assim como o direito de abandonar o estudo em qualquer fase da

investigação.

João Pessoa, ___ de ___________de 2015.

Patrícia Costa e Silva Cruz

Mestranda e pesquisadora do

PPGAU/UFPB
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UFPB - Universidade Federal da Paraíba CT - Centro de Tecnologia

PPGAU - Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Eu, ___________________________________________________, declaro que fui

informado(a) de forma clara e detalhada, livre de qualquer forma de constrangimento e

coerção: 1. Da garantia de receber esclarecimento a qualquer pergunta ou dúvida a cerca dos

procedimentos e outros assuntos relacionados com a Pesquisa; 2. Da segurança de que não

serei identificado(a) e que se manterá o caráter confidencial das informações relacionadas à

minha privacidade.

João Pessoa, ___ de ___________de 2015.

_______________________________________

Assinatura do entrevistado
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