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RESUMO 

 

Londrina foi projetada no início dos anos 1930 em traçado malha xadrez sobre uma colina, seguindo a 
escolha de “um local dominante e simbólico” (YAMAKI, 2003). A malha ortogonal, como intenção definida 
(MOUDON, 1987), impunha-se à topografia do sítio que garantia uma boa drenagem. Embora tenha 
facilitado a implantação da cidade num primeiro momento, o plano de Londrina encontraria áreas com 
declive acentuado junto aos córregos e ribeirões, que demarcavam seus limites. Tal fato resultou em ruas 
sem saída, algumas vezes solucionadas como escadarias e ladeiras íngremes. Constituem atualmente, 
importante patrimônio ambiental, por manterem intocadas atmosferas dos anos 1950. Duas entre estas 
escadarias remanescentes destacam-se como exemplos significativos: as que estão situadas nas 
extremidades das ruas Espírito Santo e Alagoas. São ocupadas, em parte por casas de madeira situadas em 
pequenos lotes com acesso voltado para a escadaria, de uso exclusivo para pedestres, e em parte por área 
destinada a COPEL, com altos e extensos muros que cercam equipamentos de alta tensão. Tipo de solução 
espacial singular, que interrompe a continuidade da rua, chama a atenção o fato de serem pouco 
conhecidas entre a população de Londrina. O presente trabalho analisa estas escadarias e a complexidade 
de seu espaço (RAPOPORT, 1992). Entre o estudo de aspectos como a declividade acentuada do terreno, 
visuais e ritmos, largura e altura do espaço pedestre, vegetação e tipologia das edificações (volume, escala, 
material), as relações entre estas e o uso e percepção do espaço, busca-se a identificação dos elementos 
que lhe conferem complexidade. Faz parte de um estudo maior tratando da atratividade no espaço 
pedestre, enquanto fragmento da memória construída de Londrina. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

Londrina foi projetada pela CTNP – Companhia de Terras Norte do Paraná – no 
início dos anos 1930, num processo que levava em conta um detalhado levantamento do 
relevo e da hidrografia local. A divisão de terras ocorria portanto, somente após a 
identificação de rios e espigões. A adequação à topografia e a localização em lugar “alto 
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e simbólico” foram parâmetros adotados em todas as cidades projetadas pela 
Companhia. Reproduzia indiretamente as “características morfológicas principais das 
cidades coloniais no Brasil” (Yamaki, 2003, p. 10). A construção de cidades em locais de 
boa drenagem e de bons ventos já era recomendada por Vitruvius (1999), no século I 
aC. Ainda sob o mesmo enfoque, a Lei das Índias (1576) falava: “encontre lugares de 
média elevação, que recebem bons ventos”. 

Em relação ao traçado urbano, foi adotado o sistema de malha xadrez que, 
segundo Moudon (1987), significa intenção definida, ao contrário da malha orgânica 
que representaria necessidade. Como forma de facilitar a implantação da cidade o ponto 
mais alto do espigão, onde viria a se localizar a catedral, coincidia com a área central do 
traçado inicial. A melhor parte da cidade, em relação à topografia, foi loteada neste 
primeiro momento. 

Com a expansão, o plano de Londrina encontraria barreiras na declividade 
acentuada das áreas dos córregos e ribeirões que o delimitavam. A extensão do traçado 
xadrez até estes pontos resultou em ruas sem saída e ladeiras muito íngremes 
(“remendos” na implantação). A partir dos anos 1950, algumas foram solucionadas 
através de escadarias, constituindo espaços de uso exclusivamente pedestre. 

Entre as escadarias, duas destacam-se como exemplos significativos. Situam-se 
margeando uma mesma quadra, na parte leste do chamado centro histórico, nas 
extremidades das ruas Espírito Santo e Alagoas. Por tratar-se de um termo mais utilizado 
em estudos urbanos, optou-se, neste trabalho, por chamar tais espaços de ladeiras, em 
vez de escadarias. 

Pouco conhecidas entre a população da cidade, as ladeiras não possuem 
denominação oficial como tal. O próprio guia de endereços e lista telefônica de Londrina 
informa como se o início das ruas Espírito Santo e Alagoas fosse a partir da rua Uruguai, 
suprimindo o espaço das ladeiras e incluindo o nome dos assinantes que ali residem na 
próxima quadra. São, no entanto, marcos significativos na paisagem delimitadora do 
antigo centro e constituem importante patrimônio ambiental dos anos 1950. 

O objetivo deste trabalho é a compreensão de “lugares” e a aplicação de 
métodos de análise de qualidades chamadas de “complexidade” (Rapoport, 1990, p. 
262) e de “identificação de territórios” (GIFFORD, 1997, p. 118) nas “ladeiras” Espírito 
Santo e Alagoas. 

 

HISTÓRICO 

A planta cadastral de 1951 mostra que o início do processo de ocupação da rua 
Amazonas, atual Uruguai, (pontilhada no mapa) coincide com o começo da extensão das 
ruas perpendiculares, Espírito Santo e Alagoas.  

A não-definição da continuidade destas ruas, mesmo após a subdivisão de várias 
datas próximas, pode ter significado a intenção de se estendê-las normalmente num 
momento futuro. A ocupação de um dos lados da rua Espírito Santo e o início do traçado 
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da Alagoas (ainda não ocupada), nos trechos além da rua Amazonas, conduzem a esta 
idéia. Restaria, no entanto, saber se a continuidade das ruas se direcionaria ao fundo de 
vale, onde havia uma estação distribuidora de água ou à transposição deste, como 
ampliação da malha urbana. 

O declive acentuado em direção ao fundo de vale, nascente do Córrego das 
Pombas, foi o fator que ocasionou a interrupção das duas ruas, dando origem às 
ladeiras, possivelmente utilizadas no percurso das mulheres que, segundo Pellegrini 
(1998, p. 254), iam lavar roupa enquanto crianças nadavam no córrego. 

De acordo com alguns dos moradores mais antigos, a “ladeira” Espírito Santo era 
de fato percorrida por crianças que iam brincar na mata que havia logo abaixo, e pelas 
pessoas que moravam nas quatro casas de madeira, no lado sul da ladeira. O trecho 
mais percorrido era, portanto, o trajeto até a última casa do conjunto. Passavam por ali, 
também, algumas pessoas que trabalhavam na estação distribuidora de água, próxima à 
nascente do córrego. A ladeira da rua Alagoas era bem menos movimentada. 

Havia uma luta constante dos moradores contra o matagal que insistia em crescer 
nas ladeiras não pavimentadas. Em dias de chuva, a lama dificultava ainda mais a 
circulação no terreno de declive acentuado. Acidentes com carros e caminhões que 
derraparam na rua Espírito Santo e foram parar quase no final da ladeira ainda são 
lembrados pelos moradores mais antigos. 

Com o tempo, a Espírito Santo e a Alagoas sofreram um grave processo de erosão 
em seu leito, dificultando ainda mais a caminhada pelo local. A pavimentação, 
reclamada pelos moradores, veio no início da década de 1980 sob a forma de escadaria 
como solução ao forte declive. Até então, as pessoas que moram nos lotes voltados para 
as ladeiras imaginavam que estas seriam pavimentadas como ruas, onde trafegariam 
automóveis. A transformação em rua propriamente dita ainda é comentada por alguns 
moradores como tênue possibilidade de melhoria do espaço. 

 
Figura 01: Cadastral de 1951 

Fonte: Yamaki, 2003 (p. 36) 
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URUGUAI - RUA DEFINIDORA DAS “LADEIRAS” 

O trecho da rua Uruguai entre as duas ladeiras sofreu rápida ocupação. Suas 
construções sofreram poucas alterações no decorrer do tempo e constituem, portanto, 
parte significativa do patrimônio histórico edificado de Londrina. O predomínio de casas 
de madeira e a paisagem de conjunto de telhados recortados, devido à seqüência não 
interrompida destas edificações, são características marcantes neste trecho da rua. O 
sombreamento de árvores na calçada torna a porta da casa um local agradável para 
interações entre vizinhos, propiciando a permanência no domínio da rua. A composição 
de sua paisagem define uma “atmosfera” tradicional que envolve também as duas 
ladeiras. 

 

AS “LADEIRAS” ESPÍRITO SANTO E ALAGOAS 

As ladeiras compõem-se de escadarias, com canteiros laterais na parte próxima à 
rua Uruguai. São ocupadas por edificações em madeira (com a exceção de uma única 
casa), cercadas por muros relativamente baixos que permitem a visualização do espaço 
interno dos lotes. Como são legalmente consideradas ruas, suas construções apresentam 
recuos laterais e de frente eqüidistantes, como ocorre nas esquinas em ruas normais. 

 
Figura 02: rua Uruguai – trecho entre as ladeiras 
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A “ladeira” Espírito Santo foi a primeira a ser ocupada. Logo em 1950 foi 
construído, no lado sul, um conjunto de quatro casas iguais de madeira, num mesmo 
lote. São casas térreas com área de aproximadamente quarenta metros quadrados. Com 
fachada simples, sem varanda, possuem telhado de quatro águas. Diferem, portanto das 
casas da região. Todas voltam-se para a ladeira, por onde se dá seu acesso. 

Apesar de integrarem um conjunto homogêneo, importante para a “atmosfera” de 
uma rua tradicional, as quatro casas estão em estado precário de conservação. Fato 
preocupante é que os proprietários, que moram na única casa ocupada do conjunto, já 
anunciaram sua venda. Caso se concretize, a demolição das edificações torna-se uma 
grande possibilidade. 

Do outro lado da ladeira, há duas casas de madeira, também ocupando uma 
única data. Apresentam fachadas com varanda, mais elaboradas. Ambas voltam-se para 
a rua principal. A primeira a ser construída foi a residência dos fundos, na parte mais 
baixa do terreno, em 1957.  

Possui o telhado bem recortado, como as casas da rua Uruguai. Em meados da 
década de 1960 foi construída a casa na parte frontal do lote, com telhado dividido em 
apenas duas águas. Por estar na parte mais alta do terreno, apresenta pavimento inferior 
voltado para os fundos do lote. Tendo comprado o lote com as casas já construídas, os 
atuais proprietários optaram por morar nesta última, mais nova e próxima à rua. A 
primeira casa foi, então, destinada ao aluguel. 

A ladeira da rua Alagoas foi ocupada por edificações residenciais apenas em seu 
lado norte. A primeira foi construída em madeira, em 1951, também nos fundos da data. 
Dois anos depois ergueu-se a segunda casa, também em madeira, na parte frontal do 
terreno. As duas residências voltam-se para a rua Uruguai e possuem fachada com 
varanda e telhado recortado, conforme a tipologia das construções tradicionais em 
madeira. Destas, só a segunda, localizada na parte mais alta da data, possui outro 
pavimento. Em seguida construiu-se uma terceira casa, agora em alvenaria, no meio do 
lote, com a frente voltada para a “ladeira”. Diferente do caso anterior, neste não houve 
mudança de proprietários. Assim, a dona do lote preferiu continuar morando na primeira 
casa a ser construída, nos fundos, deixando as outras para o aluguel. 

O fato de se começar a ocupação pelos fundos, nos lotes das duas ladeiras pode 
ter ocorrido por ser esta parte do terreno menos acidentada, já que a frente apresenta 
abrupto desnível em relação à rua. Assim, com a necessidade de uma residência, 
construía-se primeiro na parte mais fácil e, em momento propício, na área mais 
acidentada, onde a construção necessitaria de um pavimento inferior em alvenaria. 

Na parte mais baixa das duas ladeiras não há edificações residenciais. Este trecho 
consiste num corredor cego, cercado por muros altos e contínuos que delimitam 
instalações da COPEL –Companhia Paranaense de Energia – na “ladeira” Espírito Santo 
e na parte norte da Alagoas, onde o outro lado é cercado por um muro do DER – 
Departamento de Estradas e Rodagem, em toda sua extensão. Nesta ladeira foram 
recentemente instalados dois muros de madeira pelo pessoal do DER, impedindo o trajeto 
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em sua metade leste. A justificativa encontrada foi o perigo de acidentes com pedestres 
causados por possíveis desabamentos do muro na época de chuvas. Tal fato no entanto 
anula o caráter da ladeira enquanto espaço de circulação, podendo representar o início 
de sua desconstituição. 

 

 

Figura 03: “ladeiras” Espírito Santo e Alagoas 

 

“COMPLEXIDADE” 

O conceito de “complexidade” elaborado por Rapoport (1990, p. 262) refere-se 
ao equilíbrio entre caos e monotonia, necessário ao bem estar do ser humano, que 
instiga sem exceder a capacidade de percepção. A percepção dos seres humanos 
depende de fatores culturais (individuais ou coletivos) e do contexto ou situação em que 
se encontram. Pode, no entanto, também ser influenciada por características físicas, de 
modo a garantir maior atratividade a determinado espaço. Um ambiente mais complexo, 
portanto, será melhor apreendido por qualquer pessoa, independente da cultura, uma vez 
que as “diferenças entre os ambientes são maiores que as diferenças entre as pessoas”. 

“Complexidade” relaciona-se à diversidade de elementos e relações entre estes, 
sendo que a tais relações é dada maior importância que aos elementos em si. Envolve, 
assim, qualidades ligadas à variedade e “ambigüidade”. Variedade refere-se às 
chamadas “qualidades perceptivas”, características físicas que estimulam a percepção. 
Compreende as chamadas “diferenças notáveis” e um aspecto denominado pelo autor 
como “curiosity”. “Ambigüidade” relaciona-se a “qualidades associativas”, estando ligada 
a aspectos culturais. Trata-se do estímulo à percepção por meio de significados atados 
aos elementos, que podem ser valores, hierarquias, símbolos ou identidade. Desta forma, 
determinado espaço pode chamar a atenção pela capacidade de remeter a sentimentos 
específicos, por exemplo. “Diferenças notáveis” e “curiosity” são aspectos também 
inerentes à “ambigüidade”, pois mesmo características físicas dependem de determinada 
carga cultural para serem percebidas. Caso não sejam notadas, não irão contribuir para 
a “complexidade” do espaço, pois será como se não existissem. Além de associarem-se 
tanto à variedade quanto à “ambigüidade”, estes dois aspectos possuem papel de 
destaque quanto à “complexidade” por serem mais facilmente notados que os 
significados atribuídos aos elementos. 
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“Diferenças notáveis” caracterizam-se por “variações dentro de uma ordem”, ou 
seja, diferenças encontradas apesar da existência de um determinado padrão. Tais 
diferenças são ressaltadas pela organização que garante as relações entre os elementos 
diversos. Assim, um espaço ordenado pode ser atrativo por conter algumas variações e 
permitir associações diversas, chamando a atenção de um provável observador. 

Como as ladeiras apresentam características específicas, exclusivas de seu espaço, 
optou-se neste trabalho pela divisão das “diferenças notáveis” em dois tipos, 
denominados como diferenças internas e diferenças externas. Tal método possibilitou 
uma forma mais clara de análise, permitindo melhor organização das características 
identificadas. 

Diferenças internas tratam da variedade dentro das ladeiras. Envolvem as relações 
entre os elementos que as compõem, aspectos notados em seu espaço sem levar em 
conta a composição do entorno. Diferenças externas são as variações encontradas 
quando se compara os espaços em estudo com ruas tradicionais em geral, ou seja, 
abordam as ladeiras como elementos de variedade, em relação à constituição de 
espaços tradicionais. 

“Curiosity” consiste no estímulo à exploração do espaço pela não revelação do 
mesmo numa única olhada. Envolve certos graus de mistério e surpresa, qualidades de 
espaços cuja apreensão se dá somente através da visão serial, ou seja, que são 
descobertos pouco a pouco durante o percurso, conforme se transita pelos mesmos. 
Neste tipo de espaço, o predomínio da curiosidade sobre a incerteza e o medo garante a 
atratividade, tornando-o complexo. 

A figura 06 identifica os aspectos que dão “complexidade” às “ladeiras” Espírito 
Santo e Alagoas, classificando-os conforme as subcategorias em que se incluem. 
Determinante ao surgimento das ladeiras a declividade acentuada, como se pode notar, 
é também um fator chave para a “complexidade” destes espaços. Além de responsável 
por características classificadas como diferenças externas, também leva a aspectos 
ligados à qualidade chamada “curiosity”. Quanto aos significados, optou-se por não 
incluir, nesta parte do trabalho, signos que remetem à identidade. São abordados na 
parte referente à identificação de territórios, por estarem mais intrinsecamente ligados à 
idéia de territorialidade. 

 

“Ladeiras” Espírito Santo e Alagoas: espaços complexos 

O plano de Londrina reflete um tipo de pensamento. A escolha do local para 
implantação da cidade e o tipo de traçado urbano adotado foram imbuídos de 
determinadas influências ideológicas e culturais. A extensão do traçado ortogonal até 
áreas de declividade acentuada resultou no surgimento das ladeiras, adaptações da 
rígida malha xadrez às características naturais do sítio. 



  -8- 

Simpósio Nacional sobre Geografia, Percepção e Cognição do Meio Ambiente   
|Londrina 2005| 

 

Figura 04: “complexidade” – esquema de definição 
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Espaços de uso exclusivamente pedestre, as ladeiras configuram uma quebra no 
padrão definido pelo plano de Londrina. Contrastam com as ruas em seu entorno, por 
apresentarem degraus e serem mais íngremes e estreitas que estas. 

Apesar de próximas a rua Uruguai, as “ladeiras” Espírito Santo e Alagoas 
consistem em ambientes calmos, tranqüilos, bem menos movimentados. A 
impossibilidade do uso de automóveis proporciona maior sensação de segurança às 
pessoas que, por não se verem ameaçadas pela movimentação dos carros, podem 
despender maior atenção à apreensão do espaço. Os degraus, por sua vez, determinam 
uma velocidade de caminhar específica, mais baixa que em outros espaços pedestre, que 
favorece a atenção. 

Numa primeira análise, chama a atenção o fato das ladeiras apresentarem dois 
trechos bem diferenciados quanto à ocupação. Sua parte mais alta é bem variada, com 
canteiro num dos lados, e uma boa quantidade de edificações residenciais (seis na 
Espírito Santo, distribuídas entre os dois lados, e três na Alagoas, localizadas somente no 
lado do canteiro). A parte mais baixa, cercada por muros altos e contínuos, é 
caracterizada pela monotonia. 

Além do contraste entre trechos variados e monótonos, e dos demais aspectos 
citados, as ladeiras possuem outras características que lhes qualificam como complexas. 
Estão associadas a aspectos diversos de sua paisagem, aqui identificados como 
implantação, utilização, ritmos e visuais. 

 

Implantação 

Se observado um conjunto de lotes vizinhos numa rua tradicional, pode-se 
identificar a presença de um padrão, quanto à composição de seu espaço interno 
(Lamounier e Yamaki, 2003, p. 290). Seguindo uma hierarquização de espaços conforme 
a visibilidade a partir da rua, além da casa (na maioria das vezes de madeira), a 
presença de jardim, corredor de acesso e quintal revelam uma composição padrão, 
repleta de simbolismos e significados associados. No caso das “ladeiras” Espírito Santo e 
Alagoas pode-se notar, para um único tipo de lote, dois tipos claramente definidos de 
ocupação, ambos com subdivisões e conseqüente recorte de seu espaço interno, mas 
com variações quanto à composição em relação à maioria dos lotes tradicionais. 

O tipo 1 é encontrado na margem norte das duas ladeiras. Neste a ocupação se 
deu por casas de tamanhos e fachadas diversas, o que resulta em recortes de dimensões 
também diferentes de sua área interna. Conta com uma residência mista (em madeira e 
alvenaria) na parte frontal e uma de madeira nos fundos – na “ladeira” Alagoas há ainda 
uma casa de alvenaria, construída no meio do lote. Assim como as fachadas, os telhados 
destas residências também diferem quanto ao número e caimento das águas. Em corte, 
as edificações podem se dividir em dois tipos: com dois pavimentos (casa mista, de 
madeira no nível da rua e com a parte inferior em alvenaria) na frente do lote; e com um 
pavimento (casa de madeira ou alvenaria) nos fundos. A presença de dois pavimentos 
foge aos padrões da maioria das residências em madeira e é uma característica 
determinada exclusivamente pelo grande desnível do terreno. 
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Os canteiros contíguos aos lotes do tipo 1 permitiram a transposição de alguns 
elementos para fora de seu espaço. Assim, nestes canteiros encontram-se algumas 
plantas ornamentais e árvores frutíferas que constituiriam, na maioria das ruas 
tradicionais, os jardins frontais e os pomares nos fundos dos lotes. Tais canteiros 
consistem, então, nos “quintais” dos lotes do tipo 1 das “ladeiras” Espírito Santo e 
Alagoas. É por estes espaços também que se dão os acessos aos lotes, sob a forma de 
corredores externos. São representados na Espírito Santo por uma estreita faixa 
pavimentada com cerca de um metro de largura, que se inicia com pequenos degraus e 
termina como rampa e na Alagoas por uma rampa pavimentada de três metros de 
largura, como se fosse uma calçada normal. 

A apropriação destes canteiros como “quintais” pelos moradores é tratada com 
maiores detalhes mais adiante neste trabalho, na análise sobre percepção de territórios. 

A ocupação de tipo 2 ocorre somente na “ladeira” Espírito Santo. Trata-se do lote 
ocupado por quatro casas de mesmo tamanho e idênticas. Intensamente recortado, as 
diferenças de dimensões entre as áreas deste lote, ocupadas por cada casa são tão 
pequenas que visualmente pode-se considerar a existência de um padrão, um único tipo 
de recorte. Como são todas iguais, o lote do tipo 2 apresenta somente edificações de 
madeira, com a mesma fachada (embora esta seja rebatida, reflexo da planta, de casa 
para casa) e telhados, recortados em quatro águas. Desta forma este tipo apresenta, em 
corte, somente edificações com um pavimento, embora implantadas em níveis diferentes 
do terreno. 

Com a intensa subdivisão do espaço interno e por não situar-se ao lado de um 
canteiro, este lote não possui jardim nem quintal. Conforme anteriormente mencionado, 
o acesso à cada uma de suas casas se dá de forma independente pela escadaria da 
ladeira, para onde todas estas estão voltadas. 

Em cidades novas espaços tradicionais refletem ambientes vernaculares, 
construídos no decorrer do tempo, com forte participação da comunidade. Apesar de 
apresentar características particulares, a tipologia de ocupação dos lotes, com o recorte 
de seu espaço interno; a presença de construções que, embora diferenciadas, possuem 
forte tendência à homogeneidade; e mesmo a adaptação do “quintal”, colocam as 
ladeiras entre estes ambientes que, segundo Rapoport (1990, p. 269) são complexos por 
que revelam “ordem e regras consistentes” que ressaltam pequenas diferenças. 

As casas de madeira são importantes por tratarem-se de elementos de pequena 
escala e com muitos detalhes, o que facilita a apreensão do espaço. Em conjunto, seus 
telhados com recortes variados – característica também apontada por Rapoport ( p. 295) 
como fator de “complexidade” – resultam na chamada “roofscape” (Kanashiro, 1999), 
significativa à definição da paisagem como identidade urbana. 

O contraste entre a vegetação dos “quintais” e as edificações, bem como as 
diferenças entre os materiais destas (casa de madeira e de alvenaria, pavimento superior 
em madeira e inferior em alvenaria) são importantes por que atraem a atenção do 
pedestre. Rapoport (1990, p. 273) afirma que a diferença entre elementos naturais e 
construídos pelo homem, bem como materiais diversos, têm grande influência na 
“complexidade” de um espaço. O mesmo autor (p. 293) afirma que tipos diversos de piso 
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apontando locais onde se pode ou não passar também constitui um aspecto importante. 
A diferença entre a escadaria e o corredor de acesso, espaços pavimentados, e o 
gramado e terra do “quintal” é responsável por esta qualidade nas duas ladeiras. 

Todos estes aspectos são classificados como diferenças internas, mas a tipologia 
de implantação nas ladeiras também contem significados associados. São importantes 
como testemunho histórico, pois sua composição consiste de elementos e práticas que 
refletem diferentes épocas do desenvolvimento de Londrina. A permanência de sua 
paisagem ao longo do tempo classifica-as como espaços que possuem a qualidade de 
durabilidade. 

 

Utilização 

Os lotes das duas ladeiras apresentam maior número de acessos pela lateral. As 
casas frontais nos lotes do tipo 1 são as únicas que, além destes, também possuem 
acessos pela rua Uruguai. O tipo 2 apresenta acessos exclusivamente laterais em relação 
ao lote. Estes, no entanto, podem ser considerados frontais em relação às casas, cuja 
frente se volta para a ladeira. Deste conjunto, somente a casa mais próxima à rua 
Uruguai possuía entrada voltada para seu espaço. Este acesso, porém, foi interrompido 
por um pequeno muro. Resta como testemunho único de sua existência, uma pequena 
escada para o interior do lote. 

O predomínio de acessos laterais ao lote consiste num elemento de 
excepcionalidade. Classifica-se, portanto, como diferença externa, garantindo certa 
variedade em relação à maioria das ruas tradicionais. 

A presença de construções residenciais é importante porque remete à segurança 
no espaço. Os acessos aos lotes podem representar possíveis caminhos de refúgio em 
caso de qualquer ameaça. Nas ladeiras, onde a utilização se dá principalmente pela 
circulação dos próprios moradores, a variedade de pontos de acesso aos lotes garante 
maior movimentação, denotando que o espaço continua vivo. 

Por conter maior número de casas, a “ladeira” Espírito Santo é potencialmente 
mais utilizada que a Alagoas. Mesmo na situação atual, com número igual de casas 
ocupadas, a Espírito Santo é mais percorrida, por ter edificações dos dois lados. Numa 
situação ideal, com todas as residências ocupadas, o conjunto das quatro casas teria o 
papel mais importante quanto à utilização do espaço. Seus moradores necessariamente 
passariam pela ladeira para entrar em casa. Assim, o trajeto mais percorrido seria até a 
primeira casa, diminuindo gradualmente até a última do conjunto e apresentando um 
fluxo bem menor no final da ladeira, já que passam por ali poucas pessoas que não 
moram no local. 

No lado oposto ao do lote com o conjunto das quatro casas, foram construídas 
pequenas rampas entre os degraus que possibilitam a circulação de motos e bicicletas. 
Este tipo de adaptação reforça a idéia de vida do espaço, pois denota a intenção de 
melhora-lo. Sua construção indica preferência de utilização daquele lado, o que se deve 
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em grande parte aos canos do outro lado que escoam a água do lote diretamente nos 
degraus. 

Possuindo apenas um lote com edificações residenciais, a “ladeira” Alagoas é bem 
menos percorrida. Os moradores dali usam o corredor ao lado do lote como acesso a 
suas casas mais freqüentemente que a escadaria. Com a recente instalação dos muros de 
madeira a circulação de pessoas que não moram na “ladeira” Alagoas foi anulada. 

 

Ritmos 

A presença de elementos de pequena escala, junto a aspectos ocasionados pela 
declividade acentuada confere às ladeiras ritmos diversos que caracterizam diferenças 
externas contribuindo para a “complexidade” de seu espaço. Os degraus com patamares 
de comprimentos variados configuram ritmos irregulares, tanto verticais quanto 
horizontais. 

O conjunto com quatro casas idênticas de madeira, na “ladeira” Espírito Santo 
remete à unidade. Enquanto que em outros casos o aspecto comum em diversas casas 
num mesmo lote pode ser a ocupação por membros de uma única família, a unidade 
deste conjunto se deve à própria semelhança física entre as edificações. Como cada um 
destas casas foi implantada num patamar diferente da escadaria, tem-se a impressão de 
alturas diversas. Tal fato ocasiona o tipo de ritmo mais facilmente notado da ladeira. 
Aliado às fachadas rebatidas, onde portas e janelas têm posições alternadas, contrasta 
com o ritmo regular dado pela homogeneidade das casas, presente mesmo em detalhes, 
como na verticalidade das tábuas de revestimento. A diferença de alturas também 
destaca os telhados destas edificações, atuando como fator de diferenciação e facilitando 
a visualização dos mesmos como conjunto, de qualquer uma das extremidades da 
ladeira. Ritmos também são notados pelas diversas alturas do muro que cerca estas 
casas, bem como pela localização de seus acessos. 

Quanto ao significado, a implantação das quatro casas escalonadas define uma 
hierarquia, cujo maior grau de importância é dado ao nível mais alto do lote, e o menor 
à casa na parte mais baixa do terreno. 

 

Visuais 

Devido ao grande desnível, nenhuma das ladeiras é facilmente notada a partir da 
rua Uruguai. Revelam-se de repente, somente quando se passa pela calçada. Deste 
ponto tem-se um campo visual amplo, de onde se pode ver toda a extensão destas. 
Possuem então, a qualidade do inesperado, surpreendente. Vernez-Moudon (apud 
Rapoport, 1990, p. 269) considera áreas de declividade acentuada como complexas, por 
haver um aumento do número de elementos ao nível dos olhos. Os muros de madeira na 
“ladeira” Alagoas, no entanto, passaram a impedir a visualização de todo seu espaço a 
partir de suas extremidades. 
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As escadarias estreitas, bem delimitadas, despertam o interesse de descobrir para 
onde conduzem, de qualquer dos seus lados. Os degraus constituem barreiras verticais 
ao campo visual, não permitindo a apreensão total do espaço a partir da parte mais 
baixa. A visão serial, com o aumento do campo visual conforme se transita pelas ladeiras, 
subindo cada degrau, confere a estas certo grau de mistério e instiga a curiosidade, 
convidando à exploração de seu espaço. 

 

Espaços Complexos x Espaços Refratários 

Rapoport (1990, p. 265) afirma que um ambiente pode ser pouco complexo por 
três razões: se há baixa variedade de elementos (o que torna baixa a quantidade de 
relações entre estes); se há muita variedade, mas todos os elementos podem ser previstos 
(não há variações, impossibilitando a surpresa e novidade da revelação gradual do 
espaço), o que diminui a taxa de informação; e, por fim, se os elementos são tão 
numerosos e variados que não se relacionam, sobrecarregando o sistema perceptivo (não 
resultando daí nenhuma informação útil), por não haver qualquer tipo de ordem. 
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Figura 05: “complexidade” nas ladeiras – diversidade de elementos e relações 

 

O nível de variedade de elementos que cada espaço deve apresentar é 
inversamente proporcional à velocidade. Assim, espaços pedestre, por possuírem baixas 
velocidades, devem apresentar alto nível de “complexidade”. A “ladeira” Espírito Santo, 
com seus dois lados ocupados por lotes com residências, apresenta maior variedade de 
elementos (e conseqüentemente mais relações entre estes) que a Alagoas, que tem 
apenas um dos lados ocupado por construções residenciais. A primeira pode, então, ser 
considerada mais complexa que a segunda. 

Independente de graus diversos de “complexidade”, nenhuma das ladeiras é 
complexa em toda sua extensão. As duas possuem maior variedade na parte mais alta, 
onde situam-se as casas de madeira e os “quintais”. Os muros altos e contínuos que 
delimitam a parte baixa, tornam este trecho monótono em ambas. O arame farpado nos 
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muros do lado norte, provavelmente instalado com a intenção de proteger os 
equipamentos de alta tensão da COPEL, dá a impressão de um local com falta de 
segurança para quem passa por este trecho das ladeiras. Constitui uma forma de ataque 
externo, tornando o espaço agressivo e propiciando o sentimento de medo, que pode 
levar as pessoas a evitar o trajeto por ali. 

O menor número de degraus, no entanto, e o fato de serem mais compridos que 
na parte mais alta das ladeiras permitem uma velocidade maior na transposição deste 
trecho. Tal fato pode ser considerado uma qualidade já que para um ambiente com 
menor ou nenhuma “complexidade”, um tempo de percurso menos prolongado é 
desejável. Esta análise também cabe à “ladeira” Alagoas, com menor “complexidade” e 
menos degraus, em relação a Espírito Santo. Apesar disso, a presença de um muro alto 
que se estende por todo o lado sul desta ladeira confere-lhe um tipo de atrativo não 
encontrado na Espírito Santo. Trata-se do muro que cerca a área pertencente ao DER. A 
atratividade se deve às plantas ornamentais e copas de árvores frutíferas que se 
penduram por toda a sua extensão, derramando-se do quintal cercado e chegando, em 
alguns pontos, a quase alcançar o chão. Galhos e folhagens por cima de um muro são 
agradáveis e estimulam a percepção porque levam o observador ao jardim por trás deste, 
mesmo que somente por meio do pensamento (Jacobs, 1999, p. 285). 

 

TERRITORIALIDADE  

Segundo Gifford (1997, p. 119), a maioria das definições, na área da psicologia, 
aponta que territorialidade envolve comportamento e cognição relacionados a um lugar. 
Territórios consistem de espaços físicos e podem ser controlados por indivíduos ou 
grupos. Não se referem apenas a grandes áreas, pois pequenos grupos podem 
apresentar comportamento definindo territórios mesmo em locais pequenos. 

Comum a todas as culturas humanas, territorialidade é um padrão de 
comportamento e atitudes mantido por um indivíduo ou grupo, baseado no controle de 
determinado espaço físico, que possa envolver ocupação habitual, defesa, 
personalização e demarcação. Demarcar significa colocar determinado elemento num 
espaço, indicando intenções territoriais; já personalização é um tipo de demarcação que 
indica identidade. 

A interrupção das ruas, caracterizando as “ladeiras” Espírito Santo e Alagoas 
como espaços de uso exclusivo para pedestres, proporciona maior privacidade aos 
moradores. Por tratar-se de uma área considerada saída da cidade, às margens do plano 
inicial de Londrina, tais aspectos podem também ter efeito inverso, contribuindo para um 
sentimento de aversão ao espaço, levando às sensações de medo e abandono. Alguns 
elementos dão realmente a impressão de um baixo senso de territorialidade nas ladeiras: 
lixo e entulho deixados nos jardins e nas escadarias; pisos quebrados com mato 
crescendo nas escadarias; encanamento da rua e dos lotes na “ladeira” Espírito Santo 
desaguando em seu espaço. Deve-se citar ainda as casas desocupadas e mal cuidadas 
no lado sul desta, com placa de “vende-se”, que indica a intenção dos moradores da 
única residência ocupada do conjunto em se mudar do local. 
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Apesar disso, por meio do método de observação – apontado por Gifford (1997, 
p. 125) como necessário em pesquisas territoriais – pode-se notar que há forte senso de 
territorialidade entre os moradores das ladeiras. 

A restrição à circulação de automóveis é um dos fatores mencionados pelo mesmo 
autor (p. 129) como propício à definição de territórios, pois diminui o movimento no 
local, permitindo aos “donos” maior controle de quem passa por ali. 

A permanência de moradores durante longo tempo num mesmo local, pode ir 
atribuindo significados ao espaço, resultando em forte identidade com o “lugar” (Tuan, 
1980). O caráter relativamente privativo das ladeiras reforça a relação com seu espaço, 
fundamental ao conceito de territorialidade. 

Morar nas ladeiras impõe determinados aspectos. As casas não possuem 
garagens, pois os degraus não permitem o acesso de automóveis. O fato de não 
possuírem carros e de quase todos os moradores residirem em casas de madeira (com a 
única exceção de uma edícula em alvenaria) são características comuns que, junto a 
conceitos e valores compartilhados devido ao longo tempo de moradia, levando ao forte 
senso de comunidade, implicam num “clima social” relativamente homogêneo que, de 
acordo com Gifford (1997, p. 126), contribui para a definição e preservação de 
territórios. 

 

Percepção Territorial: 

A paisagem das ladeiras constitui-se de territórios bem definidos, com graus 
variados de exclusividade. Através da observação de comportamentos e do contato com 
os moradores pôde-se entender a maneira como são percebidos e os valores atribuídos a 
cada um. 

Altman (apud Gifford, 1997, p. 120) classifica os territórios em três tipos conforme 
graus de privacidade, associação ou acessibilidade permitida. São eles: território 
primário, secundário e público. As ladeiras possuem áreas que correspondem a cada um 
destes, incluindo-se aí o espaço da rua. Neste trabalho são identificados ainda outros 
dois tipos, denominados como território semi-público e “espaço de ninguém”. 

 

Território Primário 

O território primário, classificado como o tipo mais privativo, consiste no espaço 
interno do lote. De controle rígido e permanente seu acesso é exclusivo aos moradores, 
para os quais tem papel central na vida cotidiana. A entrada de pessoas estranhas nestes 
espaços só é aceita quando acompanhadas por algum morador. Ressalta-se que 
privacidade, neste caso, não implica impermeabilidade visual. Embora permitam a 
visibilidade do interior dos lotes, os muros relativamente baixos que os delimitam 
cumprem com efeito seu papel de demarcadores. 
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Em ruas tradicionais de forma geral, a subdivisão da área interna dos lotes com a 
ocupação por mais de uma residência, resulta na socialização deste espaço que é 
utilizado pelos moradores das diferentes casas. Assim, o território primário é 
compartilhado por famílias diferentes que vivem no mesmo lote. Nas “ladeiras” Espírito 
Santo e Alagoas a presença de acessos independentes e exclusivos às áreas 
correspondentes a cada casa do lote evita este tipo de socialização. Há, portanto, uma 
maior definição das subdivisões. Morando num mesmo lote cada família tem acesso 
somente a área pertencente a sua residência. Pode-se notar assim, nas ladeiras, a clara 
definição de tantos territórios primários num mesmo lote, quanto o número de casas que 
ocupam o espaço interno deste. 

 

Território Secundário 

O controle deste tipo de território é menos essencial para seus ocupantes e seu 
espaço pode ser compartilhado com estranhos. Nas ladeiras é representado pelo 
“quintal”. O corredor de acesso atua como demarcação deste espaço. As plantas 
ornamentais e árvores frutíferas são elementos de personalização, denotando identidade.  

Os moradores dos lotes junto aos “quintais” nas duas ladeiras mencionaram ter 
tentado, sem êxito, a anexação destes espaços ao lote. Este fato indica que o “quintal” é 
realmente percebido como território. Sua demarcação – de certo modo, privatização de 
um espaço público – consiste num tipo de apropriação mesmo sem concessão legal, que 
reforça tal afirmação e remete ao sentimento de identidade com o espaço. Assim, 
embora possam ser compartilhados com outros, os “quintais” são territórios controlados 
pelos moradores dos lotes contíguos a estes, ou seja, territórios secundários associados a 
territórios primários determinados. O lote no lado sul da “ladeira” Espírito Santo não 
possui um território secundário associado, por situar-se imediatamente próximo à 
escadaria, sem espaços livres que permitissem apropriações neste nível. 

 

Território Semi-Público 

É constituído pelas ladeiras propriamente ditas, ou seja, as escadarias 
pavimentadas utilizadas como espaço de circulação. É assim chamado por constituir um 
espaço público, cujo acesso não pode ser controlado, mas que possui circulação 
relativamente restrita. A ausência da circulação de automóveis e o fato de serem mais 
utilizadas pelos moradores, conferem às ladeiras uma certa exclusividade, com maior 
privacidade em relação ao espaço da rua e calçada. Trata-se, então, de uma forma de 
privatização bem mais amena que no caso do território secundário. Embora não possuam 
demarcações visíveis, reclamações dos moradores quanto à permanência nas escadarias, 
durante a noite, de pessoas consideradas como ameaça a sua segurança; a preocupação 
sobre o interesse do trabalho naquele espaço e a razão da presença prolongada de uma 
pessoa estranha ao local, durante os levantamentos, consistem em tentativas de controle 
e denotam realmente a percepção da ladeira como território. Os moradores do lote mais 
próximo à escadaria, na “ladeira” Espírito Santo, mostraram-se mais preocupados que os 



  -18- 

Simpósio Nacional sobre Geografia, Percepção e Cognição do Meio Ambiente   
|Londrina 2005| 

outros com a permanência de um estranho neste espaço. O controle deste território está 
associado à preocupação com a segurança do território primário. 

 

Território Público 

Representado, na área de estudo, pelas calçadas e trechos da rua Uruguai em 
frente às ladeiras. Trata-se de um tipo de território aberto a qualquer pessoa. Pode 
também, sofrer algum tipo de controle, mais fraco porém, que os demais territórios. A 
permanência de alguém na rua ou na calçada é bem mais comum e menos estranha, 
que de alguém nas ladeiras. O controle, quando há, neste território, costuma restringir-se 
à observação, não chegando à abordagem. 

 

“Espaço de Ninguém” 

A ausência de edificações residenciais e os elementos que tornam o espaço 
agressivo transmitem impressões de abandono e falta de segurança à parte mais baixa 
das duas ladeiras. Não apontados como territórios por nenhum dos moradores, estes 
trechos são áreas monótonas e refratárias, o que leva a classificação como “espaços de 
ninguém”. 

A permanência de uma caçamba para depósito de lixo, colocada pelos 
funcionários da COPEL, na extremidade leste da “ladeira” Espírito Santo, atesta a 
percepção da não-definição de territórios neste trecho. 

Longe de indicar qualquer tipo de apropriação, os muros de madeira instalados 
pelo DER, interrompendo o trajeto na “ladeira” Alagoas reforçam o caráter de sua parte 
mais baixa como “espaço de ninguém”. 

 

 
Figura 06: definição de territórios nas “ladeiras” 
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Ambigüidade na Territorialidade 

Além de defendidos, territórios são geralmente bem cuidados. A conformação 
física das ladeiras ocasiona certa dubiedade quanto a definições consideradas simples 
em lotes de outras ruas. Lotes de meio de quadra têm a frente bem definida, voltada para 
rua, por onde se dá o acesso a todas as edificações em seu interior. Em esquinas, os lotes 
não possuem laterais, tendo fundos e frente duplos. Os lados que se voltam para as duas 
ruas constituem a frente, por onde se dão os acessos a cada casa do lote, de forma 
independente. Já os fundos consistem nos lados opostos às ruas. 

No caso das ladeiras, só há uma rua. O lado do lote voltado para esta seria, por 
definição, sua frente. O acesso deste lado, no entanto, leva somente a casa mais 
próxima. A rígida subdivisão do espaço interno e os acessos independentes, em sua 
maioria voltados para o espaço da ladeira confundem esta definição, pois 
caracterizariam tal lado também como frente. Em vez de localizar-se nos fundos do lote 
sendo protegido pelas edificações, o “quintal” é que as protege em relação à ladeira, 
dificultando ainda mais uma definição clara. Em relação às casas é lateral, mas quanto 
aos acessos, frontal. 

A confusão quanto à definição do que é frente, lateral ou fundo do lote consiste 
num tipo de ambigüidade que, neste caso, não se trata de qualidade, pois confunde a 
percepção, prejudicando o senso de territorialidade. Pode ser o motivo pelo qual, apesar 
da compreensão do “quintal” e da ladeira como territórios, seu espaço se apresente tão 
mal cuidado. 

 

Territorialidade e Complexidade: 

Como se pode notar, as áreas das ladeiras onde há definição de territórios 
coincidem com as mais complexas, onde há maior variedade de elementos e relações 
entre estes. Isto se deve ao fato de serem aspectos intrínsecos que, combinados, conferem 
qualidades aos espaços de modo a valorizar sua paisagem. Assim, a definição de 
territórios, com seus elementos de demarcação e personalização, contribui para a 
obtenção de “complexidade”. Esta, por sua vez, consistindo de “variações dentro de uma 
ordem” estimula a percepção do espaço, tornando-o atrativo, o que incentiva o senso de 
territorialidade. Compõem a “atmosfera” das ladeiras, repleta de qualidades como 
identidade, importante a cognição do espaço, e um forte apego ao “lugar”. 

 

CONCLUSÃO 

As ladeiras constituem micro-paisagens definidoras dos antigos limites do plano de 
Londrina e importante patrimônio ambiental dos anos 1950. Representam um padrão na 
solução de determinados espaços na cidade, tentativas, numa determinada época, de 
preservação da rigidez do traçado ortogonal sobre terrenos muito acidentados. Seu 
processo formativo, como solução à forte declividade junto às nascentes, reflete um 
processo incremental de construção de espaço em condições adversas. 
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A declividade acentuada do terreno lhes confere um caráter único, particular, que 
as destaca em relação a outras ruas da cidade. Junto a elementos característicos de uma 
paisagem tradicional, torna seu espaço complexo, garantindo-lhe certa atratividade. As 
casas de madeira com os telhados característicos, o tipo de ocupação do lote, acessos, 
ritmos e visuais são responsáveis pela variedade de elementos e relações que estimulam a 
percepção. 

Embora alguns aspectos de sua configuração física ocasionem certa confusão 
quanto ao senso de territorialidade, a presença de territórios bem definidos denota forte 
sentimento de identidade com o “lugar”, importante à cognição da paisagem. A 
apropriação dos “quintais” é um dos exemplos mais facilmente notados neste sentido. A 
permanência dos mesmos moradores durante longo tempo no local atribui cada vez mais 
significado ao espaço. 

A dificuldade de acesso e a dimensão dos lotes parecem ter sido condicionantes à 
permanência da paisagem caracteristicamente tradicional das “ladeiras” Espírito Santo e 
Alagoas. As escadarias, os “quintais” e a homogeneidade de suas edificações resultam 
em “atmosfera” ímpar, possível elemento de preservação como patrimônio construído em 
Londrina. 
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