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INTRODUÇÃO 

 Esta pesquisa surgiu da necessidade de se compreender os constantes insucessos 

nos processos de intervenção urbana nas ocupações irregulares e analisar o processo de 

percepção e apropriação do espaço nessas comunidades marginais urbanas. Diante destas 

dificuldades, alguns questionamentos nortearam esta pesquisa, tais como: por que os 

moradores resistem em deixar o lugar onde vivem? por que algumas famílias, mesmo após 

serem reassentadas em loteamentos planejados, retornam ao local onde viviam? qual é o 

grau de afetividade que as pessoas de tais comunidades têm pela terra? e por último, as 

políticas habitacionais não estariam relocalizando as favelas? Estas questões se 

constituíram no cerne desta pesquisa, pois despertaram a curiosidade de se compreender o 

processo de percepção e apropriação do espaço por estes indivíduos, contrapondo a visão 

do espaço vivido, sentido, do mundo percebido pelos moradores da favela, com o espaço 

concebido da cidade legal. 

 As favelas têm sido uma das principais preocupações do poder público, 

principalmente aquelas que devido ao tempo de existência se consolidaram no local. Uma 

das maiores dificuldades encontradas é a intervenção urbana nestas ocupações irregulares, 

pois transformar uma favela, um espaço informal, em um bairro, promovendo sua integração 

com a cidade legal, é, para os planejadores urbanos, resultado da aplicação de leis 

urbanísticas, que garantam aos indivíduos destas comunidades acesso à cidade. Entretanto, 

a inserção de elementos urbanos que existem na cidade legal não significa a solução ou a 

resposta às necessidades destas famílias. Dentro deste contexto, este trabalho faz uma 

abordagem humanístico-cultural a partir da fenomenologia e da percepção, desvendando 

através das construções sígnicas os significados e a identidade do lugar. Dessa forma, 

revendo o conceito de espaço, enquanto lugar e redimensionando o território a partir das 

representações cognitivas, que interpretam o ambiente vivido. As experiências do espaço 

vivido, a compreensão do mundo percebido pelos moradores destas comunidades 

marginais, permitem através das subjetividades do olhar fenomenológico do espaço, 

decodificar os elementos sígnicos e construir a imagem e a identidade do lugar. 
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Para desenvolvermos essa investigação escolhemos como estudo de caso a favela 

do Parolin, devido a sua localização extremamente central, o tempo de existência de quase 

50 anos, considerada uma das mais antigas ocupações irregulares de Curitiba e as 

condições de vida sub-humana das famílias. Diante dessa problemática, alguns 

questionamentos nortearam esta pesquisa, tais como: por que os moradores resistem em 

deixar este lugar? por que algumas dessas famílias, após serem reassentadas em 

loteamentos planejados, retornaram a este local? qual é o grau de afetividade dessas 

pessoas pelo lugar? Estas questões se constituíram no cerne desta pesquisa, pois 

despertaram a curiosidade de compreender o processo de percepção do espaço por estes 

indivíduos, contrapondo a visão do espaço vivido, sentido, do mundo percebido pelos 

moradores da favela, com o espaço concebido da cidade legal. Visto que é um desafio para 

o poder público transformar uma favela, um espaço informal, em um bairro, promovendo sua 

integração com a cidade legal. 

Dentro deste contexto, este trabalho objetiva colocar em evidência a importância de 

novas abordagens no desenvolvimento de pesquisas na linha da Geografia Humanística, 

instigando aos planejadores urbanos novos caminhos de olhar o urbano, numa ótica 

interdisciplinar, pensar, sentir e ver o homem como parte integrante do meio ambiente. E, 

principalmente, contribuindo nos processos de intervenção urbana a partir da análise de 

fenômenos experienciados, revendo o conceito de espaço, enquanto lugar e 

redimensionando o território a partir das representações cognitivas, que revelam o espaço 

vivido. 

FENOMENOLOGIA UM NOVO OLHAR SOBRE O URBANO 

Os estudos dos espaços vividos e valorizados evidenciaram-se a partir dos anos 

sessenta e setenta, período no qual a Fenomenologia conquista papel de destaque na 

Geografia, tornando-se tema fundamental da corrente da Geografia Humanística. Mas, para 

se compreender melhor os estudos fenomenológicos, faz-se necessário falar do filósofo 

alemão Edmund HUSSERL (1859/1938), que é considerado o fundador da Fenomenologia 

Moderna. A Fenomenologia Husserliana procura examinar a experiência humana de forma 

rigorosa, por meio de uma ciência da experiência e reflexão tornando possível observar as 

coisas tal como elas se manifestam em sua pureza original e descrevê-las. É a investigação 

daquilo que é genuinamente possível de ser descoberto e que está potencialmente 

presente, mas nem sempre visto, através de procedimentos próprios e adequados. É o 

encontro com as coisas mesmas. (AMORIM,1999) 

Esse encontro busca a compreensão e apreensão das coisas, ou seja, dos 

espaços, dos lugares e das paisagens através do modo experienciado, onde os sentidos, 

comuns, visão, audição, olfato e paladar, ou especiais, como o sentido das formas, de 
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harmonia, de equilíbrio, de espaço e de lugar filtram as normatizações do mundo real e 

possibilitam a construção do mundo vivido. Os acontecimentos nos chegam direta ou 

indiretamente, o primeiro através dos sentidos, e o segundo pelas informações adquiridas 

por meio das pessoas, escolas, livros, meios de comunicação, por palavras escritas ou 

verbais. Assim, cada imagem e idéia sobre o mundo são compostas de experiência pessoal, 

aprendizado, imaginação e memória. Significa que os lugares vividos, os mundos descritos 

na literatura e representados nas artes, a imaginação e fantasia, todos contribuem para as 

nossas imagens sobre a natureza, de tudo que o homem constrói e dele mesmo. As 

experiências diárias vêm compor o nosso quadro individual sobre a realidade. (MACHADO, 

1999) A autora salienta que todos nós somos artistas e arquitetos de paisagens, e através 

de lentes culturais e pessoais, de costumes e fantasias, criamos e organizamos espaços, 

tempo e causalidade, de acordo com nossas percepções e predileções. 

TUAN (1983) destaca que na experiência, o significado de espaço freqüentemente 

se funde com o de lugar, onde o espaço é mais abstrato do que o lugar. Para ele o que 

começa como espaço indiferenciado transforma-se em lugar à medida que o conhecemos 

melhor e dotamos de valor. Os arquitetos falam sobre as qualidades espaciais do lugar; 

podem igualmente falar das qualidades locacionais do espaço. As idéias de espaço e lugar 

não podem ser definidas uma sem a outra. Ressalta ainda que na literatura específica 

poucas obras tentam compreender o que as pessoas sentem sobre espaço, lugar e 

paisagem, considerando as diferentes maneiras de experienciar (sensório-motora, tátil, 

visual, conceitual) e interpretando os espaços e lugares como imagens de sentimentos 

complexos. Assim sendo, TUAN salienta a importância das experiências e subjetividades na 

constituição dos lugares, analisando as diferentes maneiras como as pessoas sentem e 

conhecem o espaço e lugar, tendo como tema central o homem e como ele experiência e 

entende o mundo. 

A idéia de lugar relacionada apenas a localizações dos fenômenos no espaço físico 

está cada vez mais distante, mas ainda corresponde a uma abordagem muito utilizada nos 

estudos geográficos. “O lugar encerra uma multiplicidade de relações, apresentando 

funções de uso determinados pelos ritmos de vida e formas de apropriação do espaço a 

partir de sua função social. Muitos estudos têm focalizado a relação entre o espaço e o 

comportamento humano no ambiente, evidenciando os fundamentos cognitivos, afetivos e 

simbólicos como importantes indicadores para o lugar.” (KOZEL, 2001, p.152-153) 

Para FRÉMONT (1976) cada lugar significa uma combinação de elementos 

econômicos, ecológicos, sociológicos e demográficos sobre um espaço reduzido, o lugar é 

visualizado como uma forma que se integra à paisagem local e regional. O que ele 

representa deve ser decodificado mais ou menos como uma linguagem, a linguagem dos 

homens falando com o espaço como meio de expressão. Afirma que a análise da ordem 
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simbólica passa pelo estudo de tudo o que pode estar carregado de sentido, ou pelo estudo 

de tudo aquilo por onde as significações transitam. Neste contexto, Frémont ainda 

complementa: 

Os lugares, entretanto, formam a trama elementar do espaço. Eles constituem 

sobre uma superfície reduzida e em torno de um pequeno número de pessoas, as 

combinações mais simples, as mais banais, mas também talvez as mais 

fundamentais das estruturas do espaço: o campo, o caminho, a rua, a oficina, a 

casa, a praça, o cruzamento...Como diz muito bem o termo, pelos lugares, os 

homens e as coisas se localizam.” (FRÉMONT, 1976, p.99-100 apud GOMES, 

1996, p.324) 

 Dentro desta perspectiva, a leitura dos espaço e lugares, através das experiências, 

evidenciam a valorização do homem enquanto sujeito, buscando a relação do espaço e o 

comportamento humano no ambiente. Desvendando um mundo verdadeiramente percebido, 

construído sob os fundamentos cognitivos, afetivos e simbólicos do lugar. A perspectiva do 

olhar fenomenológico poderia, assim, resolver, em razão mesmo de sua aceitação da 

subjetividade, o problema da dicotomia geográfica entre o homem e a natureza: “O homem 

e o mundo constituem uma unidade através de suas mútuas implicações, então é a 

intencionalidade que fornece sentido ao mundo e somente através do exame destas 

intenções poderemos tentar compreender esta unidade.” (GOMES, 1996, p. 327) 

Esta metodologia baseada nos conceitos da Geografia Humanística em sua 

vertente fenomenológica, visa identificar os referenciais arquitetônicos e urbanísticos mais 

relevantes da área de estudo desta pesquisa, consolidando-se a partir da percepção dos 

moradores da favela e do entorno. Esta percepção é importante, pois de acordo com 

MERLEAU PONTY (1999) a percepção que os outros têm do mundo deixa-nos sempre a 

impressão de uma palpação cega, de forma que a percepção do mundo pelos outros não 

pode entrar em competição com a de quem que está fora do contexto, ou seja, cada pessoa 

assimila de um modo e tem sua própria percepção do vivido. O autor busca rever e redefinir 

as noções mais fundadas sobre o mundo, seja com novas palavras, empreendendo uma 

verdadeira reforma sobre o entendimento, evidenciando o homem que não mais se 

reconhece, convidando-o a pensar-se como enigma. E ressalta que ao mesmo tempo é 

verdade que o mundo é o que vemos e que contudo, precisamos aprender a vê-lo. Assim é 

a Fenomenologia, uma releitura do espaço. 

O MÉTODO FENOMENOLÓGICO DE ABORDAGEM DO ESPAÇO 

Segundo RELPH (1979), a fenomenologia é fundamentalmente um método. Este 

método já teria provado sua riqueza em outros domínios disciplinares e poderia, portanto, 

revelar-se frutífero para o projeto humanista que revaloriza aspectos esquecidos na 
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geografia tradicional. Ele sublinha dois pontos que dariam uma nova dimensão aos estudos 

geográficos na perspectiva fenomenológica. O primeiro de caráter de utilidade de todo fato 

cultural, sempre inscrito dentro de uma perspectiva prática, ativa ou potencial. O segundo 

ponto é o incontornável caráter antropocêntrico de todo conhecimento, do que se deriva 

uma explicação que só é satisfatória na medida em que é fundada sobre a compreensão 

das intenções e das atitudes humanas. Assim, a fonte legítima do conhecimento é a 

explicação centrada sobre as experiências vividas cotidianamente, e contextualizadas a 

partir dos instrumentos culturais que lhes são relativos. (GOMES, 1996) 

RELPH (1979, p. 4) salienta que a descrição e a interpretação fenomenológica 

oferecem métodos bem desenvolvidos para se realizar essa tarefa, e que de modo algum 

duas considerações do método fenomenológico são semelhantes. Por exemplo, o autor 

destaca John Wild (1963), Don Ihde (1973), e Herbert Spiegelberg (1975) que oferecem 

breves considerações sobre descrições fenomenológicas: WILD (1963) observou que “a 

habilidade para acompanhar imaginativamente os atos e atitudes dos outros é essencial a 

toda fase da pesquisa fenomenológica”. Isto significa que, não envolve necessariamente 

idealismo e a recusa de nossas próprias experiências, “mas retroceder a elas e examiná-las 

com o que pode ser considerado semi-consciência não envolvida – uma aproximação que 

foi especialmente importante para Sartre (1965) e Merleau-Ponty (1962).” IDHE (1973) 

afirma que “... antes de tudo, a intenção é descrever, não explicar, fenômenos da 

experiência imediata e estes incluem literalmente qualquer coisa experimentada, ou seja, 

lugar, silêncio, existência, contato interpessoal, etc.” Contudo, SPIEGELBERG (1975) 

ressalta que para atingir essa finalidade é necessário excluir as crenças nas explanações e 

considerações existentes e, igualmente, sobre os nossos próprios preconceitos, e tentar 

colocar-nos na posição daqueles que estão experienciando o fenômeno. Destacando ainda 

que neste processo de perda de significados para objetos, os significados originais do 

mundo vivido, estão constantemente sendo obscurecidos por conceitos científicos e pela 

adoção de convenções sociais “...e apesar de vivermos nele, o mundo vivido não é 

absolutamente óbvio, e os seus significados não se apresentam por si mesmos, mas têm de 

ser descobertos.” 

Nesta perspectiva fenomenológica, RELPH (1979) acreditava que poderia-se 

resolver o problema da dicotomia geográfica entre o homem e a natureza, ou seja, o homem 

e o mundo constituem uma unidade através de suas mútuas implicações, onde a 

intencionalidade fornece sentido ao mundo e através do exame destas intenções 

poderíamos compreender esta unidade. 

Segundo MACHADO (1999, p.98-99) a pesquisa convencional não fornece 

descrições adequadas da experiência, porque separa pessoa e mundo. A pessoa (corpo, 

mente, emoção, vontade) e o mundo estão engajados em um só processo, que implica no 
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fenômeno perceptivo e não pode ser estudado como um evento isolado, tão pouco isolado 

do cotidiano das pessoas, pois é o homem quem percebe vivencia as paisagens e atribui a 

elas significados e valores. A interpretação da experiência humana, com sua ambigüidade e 

complexidade, pode ser sistematicamente explorada para esclarecer o significado dos 

conceitos, dos símbolos e das aspirações, no que dizem respeito ao espaço, lugar e suas 

paisagens, mostrando como o lugar é um conceito e um sentimento compartilhados tanto 

como localização, como também meio ambiente físico. Ao sugerir meios pelos quais um 

sentido de lugar seja enfatizado, a autora destaca que “...não basta sugerir um sistema de 

transporte mais eficiente, localizações ideais para novas indústrias, estações de tratamento 

de esgoto ou até mesmo as relocações de pessoas: é preciso transformar a experiência em 

temas mais simples e que possam ser sistematicamente ordenados.” Assim, simplificando a 

experiência e inferindo-lhe uma estrutura explícita, seus componentes podem gerar uma 

explicação científica sobre a análise de um determinado espaço, tornando-o um lugar mais 

humano, bem como explicar o papel da emoção e do pensamento na ligação das pessoas 

com o lugar. 

Neste sentido, buscamos com essa pesquisa desvendar os significados ocultos no 

espaço vivenciado através da abordagem fenomenológica e o aporte de mapas mentais 

para interpretar o mundo vivido pelos moradores da favela. O olhar fenomenológico sobre o 

urbano, permite-nos ver em sua essência o mundo subjetivo, onde o espaço adquire valores 

e revela uma outra realidade urbana. 

AS IMAGENS DO VIVIDO CONSTRUINDO O LUGAR 

As imagens do mundo vivido resultam das experiências vividas no cotidiano e das 

representações de ordem simbólica. A ordem simbólica não está ligada à racionalidade, da 

mesma forma que os comportamentos e as atitudes no espaço também não advém dela. “É 

por isso que toda análise que pretende ter acesso às verdadeiras motivações do 

comportamento social no espaço não pode partir de modelos lógicos. O método de 

interpretação consiste em resgatar o sentido a partir daquilo que circula entre a esfera da 

ação e da representação, projetado sobre o espaço.” Para se chegar a esta interpretação, é 

preciso compreender o código complexo de signos e representações simbolizado no 

espaço. (GOMES, 1996, p.323) Essa compreensão é corroborada por TUAN (1983) ao 

afirmar que o espaço ao contemplar simbolizações e signos adquire identidade e passa à 

condição de lugar, ou seja, a medida que este lugar é vivido pelo homem, as imagens são, 

gradativamente, construídas a partir das experiências. Essas imagens espaciais vividas ao 

serem analisadas e interpretadas permitem revelar as percepções do espaço. 

A visão dos lugares, territórios, do mundo onde o homem vive é própria, e a 

representação deste mundo percebido, advém dos símbolos, de uma construção mental 
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decorrente da apreensão de significados, onde a razão não decodifica essas imagens. Estas 

imagens foram denominadas a princípio de mapas cognitivos, mapas conceituais e 

posteriormente mapas mentais. O termo Carta Mental foi introduzido aos estudos 

geográficos por Peter Gould, ao discutir o imaginário individual e coletivo relacionando a 

concepção de mundo. Para GOULD (1973) os mapas mentais são como imagens espaciais 

que estão nas cabeças dos homens, não só dos lugares vividos, mas também dos lugares 

distantes, construídos pelas pessoas a partir de seus universos simbólicos, sendo estes 

produzidos através dos acontecimentos históricos sociais e econômicos divulgados. 

(KOZEL, 2001) 

Neste sentido, a partir da década de 60, um dos pioneiros a associar a percepção 

do meio ambiente ao comportamento e ação humana, utilizando-se mapas mentais, foi o 

arquiteto americano Kevin Lynch, que na busca de novas perspectivas de comunicação, 

preocupou-se em desvendar essas imagens do vivido. Os estudos de Lynch apoiaram-se na 

psicologia e antropologia, com o intuito de desvendar o que as pessoas percebem, 

direcionando-os para avaliação do meio ambiente urbano e conseqüentemente a qualidade 

visual das cidades. (KOZEL, 2001, p. 208) Segundo a autora, Lynch, propõe uma 

metodologia voltada ao entendimento da forma visual urbana, em que a imagem é parte 

fundamental do equipamento humano, bem como para a vida, permitindo mobilidade 

intencional e exploração de novos caminhos de compreender as cidades. O conceito 

principal é a “legibilidade”, que se resume na qualidade visual, identificando as 

particularidades de uma cidade. A imagem é um processo bilateral entre o observador e 

observado, e integra-a à três componentes: identidade, estrutura e significado, onde a 

imaginabilidade tem o poder de evocar uma imagem forte. Para Lynch uma cidade legível é 

uma cidade imaginável. 

De acordo com Bley, o objetivo de Lynch foi considerar a necessidade de 

identidade e estrutura em nosso meio perceptivo, e demonstrar a importância da 

imaginabilidade no complexo meio urbano. Ressaltando que o autor criticava o trabalho 

daqueles que intitulava de “fabricantes de espaço”, pois a visão dos espaços urbanos é 

externa, característico de nossa época, cujos especialistas trabalham a partir de dados, 

passíveis de quantificar e de cartografar, sem levar em conta as reações afetivas da 

população. Neste sentido, BLEY salienta que a paisagem da paisagem urbana supõe não 

somente a visão de elementos singulares (quer por sua forma, função ou situação se 

destacam na malha urbana) e constantes (por sua repetição torna homogênea a malha 

urbana) mas também, a interação da experiência individual. 

Neste sentido, KOZEL (2001) ressalta que a tendência em investigar áreas cada 

vez menores, tornam as interpretações cada vez mais complexas por estarem ligadas ao 

comportamento humano, que ultrapassa os instrumentos de análise cognitivo 
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comportamentais. Salienta ainda que, a partir desse entrave alguns geógrafos buscam na 

fenomenologia idealismo e existencialismo, suporte para as deduções, de onde surge o 

conceito de “Mundo Vivido”. 

O AMBIENTE PESQUISADO 

A favela do Parolin, data de 1960, época em que surgiram as primeiras famílias 

vindas do interior do estado do Paraná. Nesta época, o bairro do Parolin era uma área 

isolada, de puro mato, e rapidamente tornou-se alvo de ocupação. O adensamento 

gradativo consolidou essa favela ao longo do Rio Vila Guaíra e se estende por áreas 

públicas, particulares e de fundo de vale. Essa favela é considerada uma das maiores e 

mais antigas áreas de ocupação espontânea da cidade de Curitiba. (BOLETIM PMC, 1987) 

Esta ocupação irregular situa-se há apenas 4km do centro, numa região privilegiada e de 

alta especulação imobiliária. O último censo do IBGE (2000) cadastrou quase 5.000 

habitantes que ao longo desses anos resistem em deixar o lugar. Esta resistência tornou-se 

um dos maiores obstáculos para as intervenções urbanas no local. (PMC, 1981) 

 A pesquisa empírica foi desenvolvida num período de dois meses e foi organizada 

em duas partes. A primeira através de questionário e a segunda solicitando a elaboração de 

mapas mentais. O questionário era composto por cinco partes básicas: identificação, a 

relação com o lugar, avaliação e julgamento do lugar, a descrição do cotidiano e por últimos 

relatos de quando chegaram ao local e de como era o lugar. A segunda parte solicitava a 

elaboração de mapas mentais. O grupo pesquisado integra o universo total de 40 indivíduos 

de diferentes faixas etárias, gênero e situação sócio-econômica. E em direção a análise dos 

elementos provenientes da pesquisa ressaltamos algumas características dos grupos. 

 O grupo morador da favela, caracterizou-se por indivíduos idosos e por aqueles 

nascidos na favela, composto por crianças, jovens e adultos, abrangendo um universo de 20 

indivíduos. O grupo não morador foi composto por 10 indivíduos, cuja principal 

característica era a proximidade com a favela, cujas casas fazem divisa com os limites da 

favela e diferenciam-se pela legalidade do lote. O terceiro grupo, planejadores urbanos, é 

composto de arquitetos, engenheiros civis e assistentes sociais, totalizando 10 profissionais, 

cuja principal característica é a atividade profissional relacionada com processos de 

intervenção urbana. 

 Ao iniciarmos o trabalho de campo encontramos alguns obstáculos que vão desde 

a dificuldade de transitar em segurança dentro da favela ao descrédito dos próprios 

moradores. Fatos estes que obstruem o processo de investigação, mas que mostram a 

realidade local. Estas interferências mostram um mundo vivido que é de extrema 

importância para este trabalho. Verificou-se durante as visitas que além dos riscos 

enfrentados pela pesquisadora ao deparar-se com a marginalidade da favela, o desinteresse 
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dos moradores em participar da pesquisa era evidente. Foi necessário uma aproximação 

gradativa para conquistar a confiança deles, dessa maneira, obtivemos mais êxito nas 

entrevistas. 

 Além desses obstáculos, deparamos com as barreiras emocionais, ou seja, os 

sentimentos e vontades são dominados pelo medo e a insegurança. A lei do silêncio é a 

segurança das famílias. Nesse sentido, houve casos em que uma família era visitada várias 

vezes, e a cada visita um pouco do lugar era falado. Em alguns casos, uma entrevista 

tomava uma tarde, em outras duas até três tardes. 

 Durante a realização do trabalho em campo, algumas peculiaridades são 

interessantes ressaltar, pois foram diversas as reações das pessoas ao serem abordadas: 

os mais receptivos foram os não moradores, cuja faixa etária, curiosamente, estava entre 41 

e 72 anos, em geral casais idosos, morando sozinhos. Os filhos mudaram-se para longe do 

bairro, alguns para outras cidades do interior, traumatizados com atos de violência gerados 

pela favela. O mais interessante são aqueles que têm filhos, ainda na fase escolar, 

preferirem mandá-los para outras cidades, na casa de parentes, garantindo assim a 

educação e o bem-estar. Neste grupo, as entrevistas davam início no interior das casas, 

como medida de segurança, pois na rua os tiroteios, inclusive os assaltos a mão armada, 

não tinham hora para acontecer. Responderam prontamente o questionário, entretanto, 

exitavam em desenhar, inicialmente ficavam reticentes, mas ao esclarecer que não haveria 

desenho certo ou errado, questionário bem respondido ou não, terminavam a representação 

gráfica contentes com o resultado, sem esconder o que registraram. Segundo KOZEL (2001, 

p. 43) “o medo de errar é reflexo traumático do Sistema de Avaliação, ainda vigente como 

forma de classificação e punição na maioria das instituições de ensino, produzindo 

bloqueios muitas vezes insuperáveis.” Esta exitação mostra o reflexo que carregam desde a 

época escolar, mas percebeu-se que na visão deles a relação em saber desenhar está no 

grau de estudo, ou seja, quanto mais estudo a pessoa tem melhor ela sabe representar. Isto 

se contradiz quando percebemos numa moradora da favela com pouco grau de instrução, 

noção de representação do espaço e das figuras humanas. O fato mais impactante durante 

as entrevistas ao grupo dos moradores da favela foi a solicitação, após responderem o 

questionário, da representação do mapa mental. Nesta hora, muitas desculpas e 

argumentos eram dados, diziam que desenhar era mais fácil para as crianças, que era 

preciso aptidões e estudo para elaborar um desenho. 

 Para o grupo de planejadores urbanos, destacando os arquitetos, cuja habilidade 

na linguagem gráfica lhes é indispensável, representar os desenhos foi uma atividade 

rápida, agradável e com resultados curiosos. Para os engenheiros, onde prevalece a 

linguagem dos números, foi um pouco mais difícil, mas cumpriram o solicitado prontamente. 

As assistentes sociais tiveram mais dificuldade, argumentando a falta de visão espacial, 
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entre outras desculpas. Mas, o mais interessante foi um grupo de profissionais, envolvidos 

diretamente com o processo de regularização fundiária, que exitou e posteriormente ignorou 

a participação nesta pesquisa. Mesmo assim, o número de profissionais participantes 

permitiu chegar aos resultados esperados para esta pesquisa. 

A INTERPRETAÇÃO DOS MAPAS MENTAIS 

 A metodologia adotada para análise e interpretação dos mapas mentais foi a 

desenvolvida por KOZEL (2001) que têm como parâmetro o seguinte: a interpretação quanto 

à forma de representação dos elementos na imagem, distribuição dos elementos da 

imagem, quanto à especificação dos ícones (através da representação de elementos da 

paisagem natural, paisagem construída, elementos móveis e humanos) e por último a 

apresentação de outros aspectos ou particularidades. 

 De acordo com a autora, o resultado da aplicação dessas interpretações nos mapas 

mentais desta pesquisa aliados a uma abordagem fenomenológica do espaço, revelam uma 

nova forma de abordagem que têm o intuito de contribuir nas análises espaciais, de forma a 

compreender a lógica dos atores, desde as aspirações individuais aos sistemas de valores 

dos grupos sociais. 

A) FORMA DE REPRESENTAÇÃO DOS ELEMENTOS NA IMAGEM 

 KOZEL (2001) observa, numa primeira análise das representações, uma 

diversidade de formas representativas, que identificou por ícones ou formas de 

representação gráfica através de desenho, letras, isto é, palavras complementando as 

representações gráficas e mapas, formas de representação cartográfica que evidenciam a 

espacialização do lugar. A partir desta interpretação podemos observar em nosso estudo a 

predominância da letra em todos os grupos, mas também aparecem associadas a ícones. 

Para melhor compreensão dessa análise, podemos observá-la na Tabela 01. 

TABELA 01 

 MAPAS MENTAIS – FORMA DE APRESENTAÇÃO DA IMAGEM 

  Morador Não Morador Planej. Urbano TOTAL 
Ícone 4 3 3 10 
Letra 7 6 6 19 
Mapa 6 2 6 14 
TOTAL GERAL 17 11 15 43 
Fonte: KOZEL, 2001, p. 52 Adaptado por Kashiwagi, H., 2004 
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B) DISTRIBUIÇÃO DOS ELEMENTOS DA IMAGEM 

 Nesta interpretação, KOZEL (2001) salienta que a partir da forma, verificou-se que 

as representações se diferiam também quanto à disposição da imagem, assim identificou 

alguns aspectos que classificou: 

• Representação da imagem em perspectiva; 

• Representação da imagem em forma horizontal; 

• Representação da imagem em forma circular; 

• Representação da imagem em forma de quadros e quadras; 

• Representação da imagem de maneira dispersa; 

• Representação de imagens isoladas. 

 Ao aplicar esta interpretação no universo de análise, percebemos que a disposição 

da imagem em forma de quadras foi a que mais se destacou, com predominância nos 

grupos dos moradores da favela e os planejadores urbanos. Observamos ainda que a 

incidência das representações de imagens dispersas foi mais evidente no grupo dos não 

moradores. A representação em forma circular não foi verificada em nenhum dos mapas 

mentais dos grupos. 

 Entretanto, as representações em forma horizontal, presente em todas os grupos, 

apareceram em maior predominância entre os moradores da favela. Estas análises podem 

ser averiguadas através da Tabela 02. 

TABELA 02 

 MAPAS MENTAIS – DISTRIBUIÇÃO DA IMAGEM 

  Morador Não Morador Planej. Urbano TOTAL 
Perspectiva 1 1 2 4 
Horizontal 5 2 2 9 
Circular 0 0 0 0 
Quadros/Quadras 4 2 5 11 
Dispersa 1 3 1 5 
Isolada 1 2 0 3 
TOTAL GERAL 12 10 10 32 
Fonte: KOZEL, 2001, p. 56 Adaptado por Kashiwagi, H., 2004 

C) ESPECIFICAÇÃO DOS ÍCONES 
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 Nesta interpretação, além da interpretação quanto a forma e distribuição da 

imagem, KOZEL (2001) a partir do olhar do mais simples ao complexo, com intuito de 

detalhar ainda mais a análise, especificou os ícones que compõe as imagens, em quatro 

grupos: 

• Representando elementos da paisagem natural; 

• Representando elementos da paisagem construída; 

• Representação de elementos móveis; 

• Representação de elementos humanos. 

 Usaremos como referencial o agrupamento feito por KOZEL (2001), todavia, alguns 

ícones citados por KOZEL não aparecem nos mapas mentais deste estudo, mesmo assim, 

eles cumprem sua função de exemplificar e orientar à análise dos mapas. Assim, o grupo 

definido pelos elementos da paisagem natural refere-se aos ícones inerentes aos 

elementos naturais existentes no ambiente, como montanhas, rios, lagos, sol, nuvens, flores 

e árvores em geral. Os elementos da paisagem construída relacionam-se ao tecido urbano 

construído pelo homem, ou seja, os prédios, igrejas, casas, barracos, praças, bancos de 

praça, parques, logradouros, pontes, calçadas, equipamentos esportivos (campo de futebol, 

pista de corrida, ciclovia, trilhas), também estão neste grupo os ícones representados por 

equipamentos industriais, comerciais (lojas, supermercado, motel, correio, churrascarias, 

lanchonete), equipamentos ligados ao transporte (ruas, estação tubo, terminal de ônibus), 

referenciais culturais (museus, universidade). O grupo dos elementos móveis relaciona-se 

aos meios de transporte como carros, ônibus, caminhão de lixo, bicicleta, barco e avião. E 

para o grupo de elementos humanos referem-se a representação de crianças e pessoas 

mesmo que estilizadas. 

 A Tabela 03 retrata numericamente a incidência desses ícones dentre os grupos 

entrevistados, mas é importante salientar que a proximidade dos valores, não corresponde à 

um equilíbrio de representações, pois o número de entrevistados entre os grupos dos 

moradores da favela é superior aos dos não moradores e planejadores urbanos, sendo 

necessário apontar a percentagem aproximada. 

 Dessa forma, podemos verificar entre os ícones integrantes da paisagem natural, 
que o rio se constituiu no elemento destaque entre os moradores, não moradores, sendo 

mais enfático, nos planejadores urbanos. As árvores também aparecem, sendo 

percentualmente predominantes entre os moradores da favela (30 %) e planejadores 

urbanos (30%), assim como a representação do sol e nuvens. Entretanto as flores e jardins 

e montanhas não predominam em nenhum dos grupos entrevistados. Quanto aos elementos 
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da paisagem construída, verificamos a predominância de prédios e casas, seja moradia ou 

não, com maior incidência, entre os não moradores (90%), sendo considerável para os 

moradores (60%). As ruas, calçadas e pontes são enfáticos entre os planejadores urbanos 

(90%), já para os moradores da favela representa somente 40%. Os equipamentos de 

transporte são visíveis em todos os grupos entrevistados, entretanto há uma 

homogeneidade entre os não moradores e planejadores urbano (60% e 70% 

respectivamente), sendo que para os moradores representa apenas 40%. Outros elementos 

da paisagem construída, muito enfocados nos mapas mentais, mereceram ser destacados: 

o posto de saúde, a igreja e a ponte. Assim, o posto de saúde, foi referendado somente 

pelos moradores da favela, a igreja recebeu destaque entre os não moradores, ambos 

ícones não foram manifestados pelos planejadores urbanos, já a ponte (sobre o rio Vila 

Guaíra) foi observado entre os moradores e não moradores, mas percentualmente falando 

representa 15% para 30%. Os equipamentos comerciais predominaram consideravelmente 

entre os não moradores (60%). A representação de elementos móveis e humano são 

menores. Dos entrevistados somente os moradores da favela evidenciaram elementos 

móveis em suas representações, predominando os transportes terrestres. O elemento 

humano foi referendado nos três grupos entrevistados, mas numa proporção pequena, se 

considerarmos todo o universo de análise (17,5%). 

TABELA 03 

MAPAS MENTAIS – ESPECIFICAÇÕES DOS ÍCONES 

 

GRUPOS Morador Não Morador Planej. 
Urbano TOTAL 

Paisagem Natural 
Montanha 1 0 0 1 
Rio 5 5 8 18 
Sol e nuvens 4 0 3 7 
Flores e jardins 1 0 0 1 
Arvores 6 1 3 10 
Paisagem Construída 
Prédios e casas 12 9 6 27 
Ruas e calçadas 8 6 9 23 
Equipam. Ind. E comercial 5 6 2 13 
Equipam. Esportivo 4 0 1 5 
Equipam. Transporte 8 6 7 21 
Parques e praças 1 2 1 4 
Referencial cultural 2 1 0 3 

PostoSaúde 3 0 0 3 
Igreja 2 5 0 7 Outros referenciais 
Ponte 3 3 1 7 

Elementos Móveis 
Transporte Terrestre 4 0 0 4 
Outras formas de transporte 0 0 0 0 
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Elementos Humanos 
Homem, mulher e crianças 4 2 1 7 
Fonte: KOZEL, 2001, p. 63 Adaptado por Kashiwagi, H., 2004 

O SIGNIFICADO DO URBANO POR MEIO DAS REPRESENTAÇÕES DO MUNDO VIVIDO 

 A utilização de mapas mentais como instrumento de pesquisa, foi de fundamental 

importância, tendo em vista, a diversificação de elementos que proporcionaram, como a 

percepção e apropriação do lugar e seus significados, valores socioculturais e construções 

sígnicas, constituindo-se no referencial para as reflexões e abordagens propostas. Ao 

iniciarmos este estudo, buscamos interiorizar no espaço particularmente vivido, sentido, 

percebido, em locais marginalizados, como a favela, os significados do urbano. 

Compartilhando a visão de SILVA (2001) sobre a cidade entendida como a imagem de um 

mundo vivido, mas também o contrário, ou seja, o mundo vivido de uma imagem que lenta e 

coletivamente vai sendo construída e volta a construir-se, incessantemente. 

 Sendo assim, a cidade é um lugar de acontecimentos culturais e cenário de 

vivências, onde o homem é o sujeito. As transformações no espaço ocorrem diariamente, 

surgem locais de referência, que transformam-se em pontos de referência a medida que 

tornam-se espaços de identificação e expressão urbana. Dessa forma, o urbano da cidade 

se constrói. Cada cidade tem seu próprio estilo, cada bairro tem suas próprias 

características, cada vila tem sua identidade, assim como, cada favela é diferente da outra. 

Essa diferença deve-se a um complexo conjunto de características, sejam, ambientais, 

sociais, culturais, espaciais e locacionais. São essas características do lugar que levam aos 

indivíduos terem imagens diferentes de outros moradores de outras favelas, bem como 

entre si, pois a formação mental de cada um deve-se as relações do meio onde vive e 

consigo mesmo, e a sua capacidade de abstrair do mundo real o que é visível pra si mesmo. 

 Neste sentido, percebemos nas representações mentais a imagem que cada 

entrevistado tem sobre o lugar varia conforme suas experiências e vivências no lugar. Essas 

imagens do vivido permitiram identificar, a partir dos resultados das interpretações dos 

mapas mentais, alguns elementos urbanos essenciais relevantes aos processos de 

intervenção urbana. Esses elementos urbanos identificados a que nos referimos são 

aqueles de natureza física, por exemplo, as ruas, a casa, as construções comerciais, a 

iluminação, o transporte coletivo, as canchas de esporte, o rio, a vegetação, etc. e numa 

escala maior o traçado das quadras e a proximidade com o centro da cidade. Elementos que 

destacam a visão de cada indivíduo e o grau de importância dentro do contexto urbano. 

 Uma intervenção urbana numa favela, iniciada a partir deste momento, onde os 

desejos e sonhos dos moradores são conhecidos, elevaria o homem a condição de sujeito 

neste processo. Contudo, os aspectos físicos e legais são os principais determinantes nas 
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práticas de planejamento urbano. Assim, esta pesquisa busca mostrar a importância do 

estudo do mundo vivido para se levantar informações sobre um lugar, entretanto, a 

valorização destas informações se contrapõe às do mundo concebido pela cidade legal. 

CONTRAPONDO O MUNDO VIVIDO COM O MUNDO CONCEBIDO PELA CIDADE 
LEGAL 

 Com base nos resultados obtidos nas representações mentais e nas entrevistas de 

todos os indivíduos dos grupos de moradores, não moradores e planejadores urbanos, 

procuramos organizar e reunir as informações que mais incidiram no quadro abaixo. 

(QUADRO 01) 

QUADRO 01 

CONTRAPOSIÇÃO DO MUNDO VIVIDO E SENTIDO COM O MUNDO CONCEBIDO DA 

CIDADE LEGAL 

  PERCEPÇÃO DO LUGAR 

ELEMENTOS 
ANALISADOS 

MUNDO VIVIDO E SENTIDO MUNDO CONCEBIDO 
LEGAL 

  
MORADOR NÃO MORADOR PLANEJ. URBANOS 

FAVELA Cidade União Banditismo Medo 
Ponto de 
Conflito 

Ocupação 
Irregular 

RIO Lixão Doença Mau cheiro 
Boa 

"lembrança" Esgoto Rio Poluído 

RUA Lazer Esperança 
Comércio de 

drogas Insegurança 
Espaço de 
convivência 

Acesso 
circulação 

MORADIA Posse Segurança 
Desvalorização 

Imóvel Proteção Identidade Abrigo 

LOCALIZAÇÃO 
Garantia do 

alimento Sobrevivência Privilégio Economia Estratégico 
Zona Nobre 

central 

INTERVENÇÃO Asfalto Dignidade 
Remoção 

Favela Paz 
Relocação 

das famílias 
Verticalização 

da área 
Organização KASHIWAGI, 2004 

 Esse quadro visa contrapor a visão dos grupos sobre a percepção quanto a favela, 

o rio, a rua, a moradia, bem como sua localização e sobre qual seria a intervenção 

adequada ao local. Elegemos estes itens por terem sido os mais apresentados nos mapas e 

discutidos durante as entrevistas. Dessa forma, temos duas colunas para cada grupo, para 

os moradores e não moradores, uma coluna refere-se ao mundo vivido e a outra o mundo 

sentido, para os planejadores urbanos, a primeira coluna é o mundo real e a segunda que é 

o mundo concebido e legal. 

Aos planejadores urbanos questionou-se como percebiam e o que representava a 

favela, o rio, a rua, a moradia, bem como sua localização e qual seria a intervenção urbana 

adequada ao local. Solicitou-se duas respostas para cada item, ou seja, devido a formação 
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do grupo, a primeira resposta mostrou uma visão de um mundo concebido legal (concreto), 

entretanto, a segunda resposta solicitada mostrou como aqueles itens eram subjetivamente 

representados, na tentativa de construir o mundo de sentimentos e qualidades, moldado por 

eles. O contraponto dessas informações mostra como as visões sobre um mesmo elemento 

diferem entre esses grupos, principalmente ao grupo de urbanistas. Ao alinharmos os 

significados percebemos que para se intervir num espaço e obter bons resultados é preciso 

conhecer e compreender a essência dos lugares. Dessa forma, com base nestes itens, 

elaborou-se esse quadro esquemático das respostas levantadas, na tentativa de contrapor o 

mundo vivido e sentido ao mundo concebido da cidade legal. 

Assim sendo, ao iniciarmos esta análise pelo elemento “favela”, verificamos que, 

para os moradores da favela, ela representa uma cidade que necessita de ruas, calçadas, 

pavimentação, iluminação pública, abastecimento de água e saneamento básico. Mas, ao 

mesmo tempo ela representa união, como acha Edivaldo, nascido na favela e 

desempregado, 29 anos: ”aqui a gente vive unido como se fosse uma pequena cidade, 

quando um precisa de alguma coisa todo mundo ajuda”, nota-se que todos se ajudam, 

compartilham alimentos, alegrias e sofrimentos. Por outro lado, para o não morador da 

favela, na opinião de Marilena, zeladora de escola, 41 anos: “é o ninho de bandidos e 

maloqueiros” esta opinião é complementada por Carmosina, do lar, 65 anos: “não dá pra 

andar na rua com segurança”, ou seja, a favela transmite aos não moradores sentimento 

medo e insegurança ao caminhar pelas ruas do bairro. Já para os planejadores urbanos 

esta favela é um ponto de conflito dentro da cidade, um entrave urbano de difícil solução, e 

do ponto de vista legal é apenas mais uma ocupação irregular. 

O elemento natural “rio”, neste caso o Rio Vila Guaíra, cujo entorno se desenvolveu 

a favela, para os moradores da favela, ficou claro nas entrevistas que todos o consideram 

como o “lixão”, confirmadas nas falas de Adonildo, papeleiro, 32 anos: “a gente separa o 

papel bom e o que não serve a gente joga no rio”, para Joseval, auxiliar de pedreiro, 39 

anos: “ eu entendo dos tubos da casa, mas aqui a gente joga o esgoto no rio” Obviamente, 

devido a essa atitude o rio representa foco de doenças, como reclama Silvicléia, do lar, 28 

anos: “a gente não vence levar as crianças no postinho, elas vivem doentes”. Já para o não 

morador, o rio é referenciado com nostalgia, como comenta Lorival, vendedor aposentado, 

68 anos: “quando vim morar no bairro, há 22 anos atrás, o rio era limpo, bonito de ver, tinha 

peixe, dava até pra gente banhar-se nele”, outra lembrança agradável é de Maria de 

Lourdes, do lar, 54 anos, “era tudo campo, tinha muitas flores, nos dias quentes era bom... a 

gente brincava no rio.” Apesar das boas lembranças, nos dias atuais, Maria de Lourdes tem 

opinião contrária sobre o rio: “nos dias de calor, o rio tem mau cheiro, mesmo aqui em casa 

que é alto. Na mesma idéia, Elvira, aposentada, 73 anos, lembra: “os da favela jogam lixo no 

rio e no verão o cheiro é insuportável.” Para os planejadores urbanos o rio representa o 
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esgoto daquela favela e sob as leis de preservação ambiental é um rio poluído, morto, mas 

cuja mata ciliar, mesmo assim precisa ser preservada. 

A “rua” para os moradores da favela é a extensão da casa, pois como não existe o 

quintal, a rua é usada como espaço de lazer, como relata Maria, do lar, 37 anos: “a gente 

não tem quintal, os barracos são tudo juntinho, daí as crianças brincam na rua”, bem como 

para festas conforme comenta João, vigia, 27 anos: “quando alguém da vila vai casar, a 

gente fecha a rua e faz a festa de casamento, a gente não tem outro lugar, faz tudo na rua 

mesmo”, a rua é palco de comemorações. Mas além do lazer, a rua tem outro significado, o 

que ficou claro nos comentários de Edivaldo, 29 anos: “todo mundo quer uma rua passando 

em frente de casa porque daí a gente tem um endereço.” Para os moradores da favela ter 

uma rua passando em frente de suas casas representa a esperança de ter um endereço. 

Para os não moradores, a rua é o local de comércio de drogas, conforme delata Amarildo, 

pedreiro aposentado, 72 anos: “seja de dia ou de noite eles estão ali nas esquinas vendendo 

as pedras.” Maria de Lourdes, 54 anos, lembra: “mandei meu filho pra casa da minha irmã lá 

no interior, porque um dos amigos dele vendia droga lá na frente do mercadinho”, esta 

atitude mostra a preocupação dela, quanto a vida e bem estar de seus filhos, obrigando-os a 

morarem com parentes distantes. A rua também é para os não moradores um lugar 

inseguro, palco de tiroteios, assaltos, lembrada amargamente pela senhora “A”: “naquele dia 

já tinha passado da hora da minha filha chegar, quando ela bateu na porta... tava toda 

machucada...não dá pra falar...” Jurandir, comerciante, 68 anos, previne com a experiência 

de quem mora há 48 anos no local:”se a gente ta na rua à noite e estourar pipoca, a gente 

corre pra casa” Para os planejadores urbanos, a rua é considerada o espaço de convivência 

dos moradores e não moradores, mas que representa tecnicamente acesso, circulação e 

integração com a malha urbana. 

A “moradia” é senão o principal elemento analisado, mas talvez o mais importante 

na vida dos moradores da favela, pois para eles ter uma casa é ter a posse sobre o lugar. 

Miriam, copeira, 39 anos: “quando meu pai decidiu tentar a vida na cidade, viemos direto pra 

cá e rapidinho meu pai fez a nossa casa, mais tarde casei e meu marido fez a nossa 

casinha do lado do meu pai... a gente não tem documento, mas também não sai daqui.” O 

senhor “H”, pai de Miriam, 71 anos, lembra que: “lá na nossa cidade, no interior, um falou 

pro outro e muita gente veio pra cá, os mais antigos pegaram os melhores lugares e fizeram 

suas casas, os mais novos, dividem uma casa em duas, três, ou mais famílias” A casa para 

os moradores da favela, representa a segurança de continuar no lugar. Contudo, para os 

não moradores, a moradia próxima à favela significa a desvalorização do imóvel e de difícil 

venda, observada por Maria de Lourdes, 54 anos: “meu marido é doente, meu filho mora 

longe, eu queria vender essa casa, mas é difícil”, isto causa certa imobilidade para quem 

vive próximo a favela. Marilena, 41 anos, lembra que: “meu marido é caminhoneiro e a gente 
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queria se mudar pra outra cidade, mas a gente ainda não foi porque é difícil vender a casa 

por ser perto da favela.” Por outro lado, a casa é para eles ainda o lugar mais seguro, onde 

se sentem protegidos, mas ainda vulneráveis a violência, como lembra Carmosina, 65 anos: 

“eu moro há 45 anos aqui, sempre ajudei as famílias da favela e outro dia de manhã, 

ouvimos um barulho na sala, e nos deparamos com um ladrão, fiquei inconformada com a 

ingratidão deles, agora quero me mudar daqui, mas quem é que vai querer comprar uma 

casa aqui, de frente pra favela” Esta pessoa havia sido assaltada uma semana antes da 

entrevista, talvez sua opinião sobre o lugar fosse outra antes do incidente. Já para os 

planejadores urbanos, a moradia é a identidade do lugar, o que caracteriza um bairro e 

representa legalmente uma construção, um abrigo. 

A localização é para os moradores da favela, a garantia do alimento, pois estando 

próximos ao centro, encontram facilmente sua fonte de renda, que é o papel. Muitos são 

catadores de papel “papeleiros” e os vendem para grandes depósitos de papel, no próprio 

bairro. Adonildo, 32 anos, enfatiza: “lá no centro tem bastante papel, nos bairros tem pouco, 

por isso que é bom morar aqui, quanto mais cato papel, mais certo é o pão lá de casa.” Essa 

atividade garante a subsistência de muitas famílias. Lina, do lar, 25 anos, destaca: “saio 

cedinho com meu companheiro e catamos o papel o dia inteiro, à noite separamos, o 

dinheiro que a gente tira é garantia da barriga cheia.” Assim percebemos, diante de vários 

relatos, que a localização central da favela é a garantia do alimento e também da 

sobrevivência. Para os não moradores, a localização representa apenas a economia em 

passagem de ônibus, é o que acha Marilena: “eu e meu marido vamos a pé até o centro, é 

pertinho, dá uns 15 min, a gente acaba economizando, pena que a favela desvaloriza o 

lugar”, no entanto, a impossibilidade de se mudar do bairro gera um grande sentimento de 

impotência. Carmosina destaca: “meu marido já morava aqui, eu vim depois que casei com 

ele, no início achava um privilégio, morar perto do centro, porque a gente economiza em 

tempo e gasolina, mas depois do assalto aqui em casa...”. Para os planejadores urbanos, a 

localização é estratégica, para futuros empreendimentos comerciais e também uma zona 

nobre, devido à existência de construções de alto padrão. E por estar há apenas alguns 

quarteirões do centro da cidade, sua localização é extremamente central e privilegiada. 

A intervenção urbana a que nos referimos é a benfeitoria feita pelo poder público no 

local, onde qualquer melhoria é uma intervenção. Assim, solicitamos entre as várias 

necessidades, que elegessem a principal intervenção, o que não ignora a importância das 

demais. Sendo assim, para os moradores da favela, a intervenção mais importante para eles 

é o asfalto, que se sobrepõe a fome e a moradia, pois representa para eles a dignidade, os 

pés limpos, o progresso. Esta resposta é praticamente unânime entre os moradores da 

favela, na opinião de Edivaldo: “o asfalto vale ouro e as pessoas recuperam sua dignidade, 

elas até deixam derrubar seus muros, o que for, pra passar o asfalto, porque é muito ruim 
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ter barro no sapato, quando a gente chega em casa” Para os não moradores, a melhor 

intervenção é a remoção total da favela, pois acreditam que só assim viveriam em paz, 

opinião radical, mas diante dos assaltos a mão armada em plena luz do dia, muitos 

acreditam que a violência do bairro diminuirá se removerem a favela, é o que acha Viviane, 

professora, 34 anos: “eu morei aqui, mas depois que casei fui pra outro bairro, venho na 

mãe só nos fins de semana, mas se removerem a favela, eu volto, porque a localização é 

boa” Para os planejadores urbanos, o ideal seria a realocação das famílias 

(temporariamente), ou seja, o mesmo desejo dos não moradores, mas com a seguinte 

diferença, verticalizando a área e vendendo os imóveis para os moradores daquele lugar. 

Recentemente, foi publicada a proposta de verticalização (DEUS, 2003) da área por um 

grupo de arquitetos, que prevê a construção de sete prédios de cinco e seis pavimentos, 

para posterior venda aos próprios moradores da favela. Segundo a mentora do projeto, 

Consuelo Cornelsen, “o desafio de todos esses arquitetos é pensar na moradia a partir do 

ponto de vista do ser humano, de uma pessoa que tem vontade, idéia e gosto. Não é porque 

é um favelado que vai pegar qualquer coisa. A nossa proposta é justamente pensar na 

moradia, e ter o favelado como um cliente é um grande desafio.” Não é de interesse desta 

pesquisa prolongar nesta discussão, mas apontar sobre essa intervenção urbanística que 

diante das discussões fenomenológicas do espaço, esta idéia que “foi apresentada à 

Companhia de Habitação do Paraná e imediatamente inserida no programa Direito de Morar 

(que objetiva regularizar e urbanizar favelas em todo o Estado)”, mostra que o pensar mais 

humano esta ainda fortemente apoiada na visão do urbanismo progressista. 

 Assim sendo, os moradores da favela deixam claro que pretendem permanecer 

onde moram, mesmo que haja a oportunidade de serem realocados para áreas urbanizadas, 

pois a história deles esta naquele lugar. Dos aspectos positivos, o que mais se destaca até 

mesmo para os não-moradores é a localização, que em alguns minutos de caminhada estão 

no centro da cidade. Os moradores da favela acreditam que na condição de “papeleiros”, 

morando em áreas distantes não haveria como ganhar o sustento da família. Dos aspectos 

negativos, a falta de urbanização vem em primeiro lugar, pois urbanizar, em suma, engloba 

todos serviços de infra-estrutura básica, água, luz, esgoto, arruamento, asfalto etc. Outras 

características, que levam estes moradores a resistir em não deixar o lugar, são a existência 

de shopping center, bancos, hipermercados, etc.. apesar de não terem condições de 

usufruí-los, sentem-se iguais aos outros; nos bairros distantes, sentiriam-se longe da 

civilização. 

Os não-moradores, ao contrário dos moradores da favela, deixam claro a vontade 

de deixar o lugar e também o desejo de que a favela nunca tivesse existido. Para eles, 

mesmo que a área venha a ser urbanizada, o bairro nunca mais será o mesmo. Os traumas 

são evidentes, durante as entrevistas percebíamos a acolhida em seus lares para, após 
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sentirem-se seguros, iniciarem a conversa. A maioria já sofreu algum tipo de violência e 

histórias de assaltos, assassinatos e estupros foram reveladas. Em meio à tristeza e muita 

dor compartilhamos muitas histórias. Dos aspectos positivos, apenas a localização próxima 

ao centro foi apontada. Dos aspectos negativos, a própria existência da favela, os assaltos à 

qualquer hora do dia e da noite, os riscos de sair de casa e caminhar na rua, mas 

principalmente a desvalorização do imóvel que os impossibilita de deixar o lugar. 

 Os planejadores urbanos, do grupo entrevistado, vêm a favela Parolin como uma 

grande ocupação irregular, sobre propriedades particulares e públicas, cujas famílias 

invadiram a área e deixaram cicatrizes para o meio ambiente e a responsabilidade para o 

poder público em resolver seus problemas. Eles compartilham a mesma opinião dos não 

moradores quanto ao aspecto positivo, pois a região é vista tanto pelos urbanistas como 

para os especuladores imobiliários como local para futuros grandes empreendimentos e de 

expansão do centro da cidade. Algumas palavras citadas durante as entrevistas resumem 

os aspectos negativos sobre esta favela: agonia, caos, morte, esgoto, conflito, perigo, 

sucata, cicatriz, isolamento e tumor. Essas palavras traduzem a favela como o ponto de 

conflito, que faz parte da cidade, mas se isola, que representa o caos urbano, a morte e a 

vida caminhando juntos, num contexto de perigo e agonia, cujo espaço ao ser negligenciado 

torna-se uma sucata urbana, que é a cicatriz e ao mesmo tempo o tumor da cidade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Nesta experiência, buscou-se olhar o urbano sobre os aportes teóricos e 

metodológicos da Fenomenologia, de forma a encontrar uma nova abordagem do espaço e 

subsídios às práticas de planejamento urbano e as pesquisas na linha da Geografia 

Humanística. Esse método de análise espacial investiga o mundo vivido e percebido pelos 

moradores de comunidades marginais que de formas diferenciadas se apropriam do espaço. 

Novos olhares criam e recriam novas paisagens, invisíveis aos nossos olhos, mas que são 

reveladas através das experiências e vivências dos moradores. 

 Compreender o processo de percepção dos espaços marginalizados no urbano é 

um desafio ao poder público, tendo em vista os insucessos nas relocações de famílias e nas 

regularizações fundiárias. Assim, acredita-se que a abordagem do espaço caracterizada 

pelas experiências e vivências dos indivíduos permite decodificar e perceber os elementos 

sígnicos que, aliados aos instrumentos legais de intervenções urbanas, proporciona uma 

melhor compreensão do espaço urbano. 

 Esta ótica interdisciplinar respaldada na abordagem fenomenológica do espaço tem 

como sujeito o homem, cujas experiências vivenciais e ações estão inseridas num contexto 

social. Essas ações são responsáveis pela construção do mundo vivido por ele e 

estabelecem a síntese entre os fenômenos cognitivos, afetivos e sociais pelo lugar. Esta 
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correlação dos fenômenos permitiu-nos compreender a percepção do lugar, revelando-nos 

curiosamente que os moradores da favela não estão interessados na regularidade 

(legalização do lote), pois a propriedade da terra é evidenciada pelo sentimento de apego ao 

lugar. Isto nos mostra a necessidade de refletirmos quanto às práticas de intervenção em 

favelas, pois a morfologia do espaço planejada (visão do planejador urbano) ao ser 

complementada com a visão do mundo vivido pelos moradores, conseqüentemente, 

resultará em mais acertos no planejamento urbano. 

 A fenomenologia nos possibilita restabelecer o contato entre o mundo e as 

significações, o conceito de lugar é valorizado, ao ser interpretado enquanto espaço vivido, 

lugar encarnado de experiências e de aspirações dos seus ocupantes. Um espaço do 

cotidiano, onde o homem, enquanto corpo, coloca-se em relação direta e harmônica com o 

mundo. Neste sentido, os caminhos da interdisciplinaridade percorridos nesta pesquisa, 

integram os diversos conhecimentos com o propósito de ver o urbano sob um novo olhar, 

remetendo-nos ao amadurecimento dos nossos próprios conceitos e à importância de 

educarmos nosso olhar sobre o urbano. 
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