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RESUMO 

 

Este trabalho analisa os espaços marginalizados no urbano sob o enfoque da Geografia da Percepção e do 
Comportamento interagindo com o Planejamento Urbano. A interface desses eixos teóricos busca, dentro 
de uma visão interdisciplinar, olhar o urbano sob formas diferenciadas. Na tentativa de compreender a 
percepção desses espaços, enquanto lugares vivenciados e experienciados, buscou-se na Geografia, em 
sua vertente fenomenológica, abordar o espaço vivido associando-o ao olhar do planejador urbano. Os 
espaços marginalizados, os quais nos referimos, são as favelas ou como são conhecidas, no contexto da 
cidade legal, de ocupações irregulares. As intervenções nessas ocupações, na maioria das vezes, tornam-se 
desafios ao poder público e as dificuldades e insucessos das práticas de planejamento urbano nessas áreas 
têm-nos alavancado alguns questionamentos, que nortearam esta pesquisa, tais como: Por que algumas 
famílias depois de reassentadas em loteamentos planejados retornam ao local onde viviam? Por que 
resistem em deixar o lugar onde vivem? Qual sua afetividade pela terra? As políticas habitacionais não 
estariam relocalizando as favelas? Estas questões se constituíram no cerne desta pesquisa, pois despertaram 
interesse em compreender a percepção do espaço por estes indivíduos e a contraposição da visão do 
espaço vivido e sentido, com o espaço concebido da cidade legal. Neste contexto, este trabalho faz uma 
abordagem humanístico-cultural a partir da fenomenologia, o qual desvendou-se elementos urbanos por 
meio das representações do mundo vivido e identificou-se uma nova paisagem, consolidada pelas 
experiências e vivências do lugar, compreendendo a consciência do homem diante dessas subjetividades do 
olhar fenomenológico sobre o espaço. Ao final, espera-se com este trabalho contribuir ao desenvolvimento 
de pesquisas na linha de Geografia Humanística, bem como possibilitar aos planejadores urbanos novos 
caminhos de olhar o urbano, pensar, sentir e ver o homem como parte integrante do meio ambiente, cujos 
valores culturais, sociais e afetivos pela terra devem ser considerados nos processos de intervenção urbana. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

O presente estudo discute a importância de uma visão interdisciplinar nas análises 
espaciais de favelas, interagindo a Geografia com o Planejamento Urbano para subsidiar 
aos processos de intervenção urbana. Tal proposta de interação de conhecimentos foi 
colocada em prática em nosso estudo de caso: a favela do Parolin. Esta favela, situada 
em zona central da cidade de Curitiba, representa um desafio ao poder público, pois, ao 
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longo de 50 anos de existência, as intervenções nesse local não foram bem sucedidas. 
Esse insucesso deve-se em parte a forte resistência das famílias em deixar o lugar, a 
afetividade consolidada pelo bairro, que perpetua à terceira geração, além da garantia 
de subsistência e serviços públicos com a proximidade do centro. Diante dessas 
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 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. 

Uma das maiores dificuldades encontradas pelo poder público é a intervenção 
urbana em favelas, que consiste na urbanização e/ou na regularização fundiária dessas 
áreas. 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. A compreensão e interpretação do comportamento do coletivo permite 
revelar que a favela é muito mais do que a aparente violência e ambiente de 
precariedade. 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. 

 

REFLEXÕES SOBRE A ÓTICA INTERDISCIPLINAR NOS ESTUDOS SOBRE O URBANO 

Em discurso recente, OLIVEIRA L. (2004) fez uma abordagem sobre o termo 
“interdisciplinaridade” e o termo “paisagem”. Para a interdisciplinaridade, a autora 
aponta que cada disciplina científica aparta suas estratégias, suas técnicas e suas 
contribuições, salientando que há a necessidade de todas as abordagens. Entretanto, 
muitas vezes, ocorre que todas as disciplinas desejam coordenar, aparecer e prevalecer 
suas posições e impor sua ótica. Destaca que, acima de tudo, essa troca de idéias e de 
posturas embasam o trabalho interdisciplinar e a procura de soluções, para encontrar 
saídas para as questões do meio ambiente. Quanto à paisagem, ela acredita que sempre 
foi de responsabilidade do geógrafo e que, até meados do século XX, foi um conceito 
muito valorizado e utilizado, mas com o ressurgimento da Geografia Humanista, entre os 
geógrafos anglo-saxões e da Geografia Cultural entre os franceses, a paisagem começou 
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a ser vista com outros olhos, adquirindo foros de categoria de análise juntamente com o 
de lugar, de território, de espaço e outros que estavam meio relegados.  

Para OLIVEIRA L. (2004), atualmente, quase em todas as pesquisas científicas 
incluem um ou outro aspecto da paisagem, abordando temas como: paisagem 
valorizada, paisagem vivida, paisagem do cotidiano, paisagem do medo, paisagem 
simbólica, entre outros. Essas pesquisas destacam o sentimento, quer afetivo ou ético, 
considerando importante resgatar a ética das relações humanas com a natureza e 
destacando que o canal de comunicação está aberto, mediante o estudo da paisagem na 
abordagem interdisciplinar, participando os mais variados pesquisadores, construindo um 
novo olhar sobre a cidade.  

A abordagem do espaço, nessa perspectiva interdisciplinar, ao fazer a interface 
com os diversos campos de saberes remete-nos a afirmação de Phillippe Pinchemel, na 
qual “a Geografia tem a ver com tudo... Ela está na encruzilhada de numerosos 
caminhos que vão da Antropologia à Sociologia, da natureza à Ecologia, das ciências da 
Terra às estatísticas...”. (TRYSTAM, 1994, p. 475 apud MENDONÇA, 2002, p. 136) 

Nesse sentido, MENDONÇA (2002, p. 141) destaca que, diante da “...natureza 
cambiante do mundo contemporâneo, e da intensidade da velocidade que o qualifica, 
impõe a necessária simultaneidade de novos olhares, novas técnicas e novas perspectivas 
sobre o objeto de estudo da geografia”. Salienta ainda que “...um novo pensamento 
desencadeador de mudanças, não se consolida se não exercitar um diálogo de saberes 
distintos e sem demover resistências, mas estes acabam por lapidá-lo, pois proporcionam 
a experimentação de ousadias e profundo repensar de formulações”. 

Essa pesquisa, ao olhar o espaço urbano por meio da abordagem 
fenomenológica, coloca em prática o exercício de um ecletismo metodológico, cujos 
“...métodos e técnicas devem ser considerados como não sendo de domínio de nenhum 
conhecimento particular, mas que são momentaneamente requisitados por uma ciência 
ou outra”. (FERNAND JOLY citado por MENDONÇA, 1998, apud MENDONÇA, 2002, 
p. 140) Dessa forma, MENDONÇA (2002) ressalta que há que se ter a lógica, a 
seriedade e a coerência na escolha de metodologias e técnicas condizentes com o objeto 
de estudo para a obtenção de resultados concisos. 

 

A CONTRIBUIÇÃO DA ABORDAGEM FENOMENOLÓGICA NO URBANO 

Nessa busca por uma abordagem interdisciplinar sobre o urbano, iniciamos aqui a 
discussão sobre a contribuição da abordagem fenomenológica do espaço aos estudos 
teóricos do planejamento urbano. Nessa abordagem, as vivências e as experiências do 
homem sobre o lugar, bem como os significados dos elementos urbanos em seu entorno, 
percebidos e construídos em suas mentes, possuem valores, cuja interação revela o 
mundo vivido.  

Nessa perspectiva fenomenológica, os conceitos de espaço e de lugar adquirem 
significados e interpretações que vão além da dimensão exclusivamente territorial, 
adotada pelos urbanistas. Nesse sentido, essa contextualização acontece devido à 
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interdisciplinaridade dos olhares sobre o urbano, na qual a percepção do homem sobre o 
espaço possibilita refletirmos sobre novos paradigmas para a análise do espaço urbano e 
a contribuição da Geografia Humanística nessa vertente fenomenológica ao 
planejamento urbano. 

A Fenomenologia, ao embasar os trabalhos de Geografia Humanística, procurou 
levantar as experiências concretas do homem e encontrar nessas experiências uma 
orientação que não as limitasse a uma simples sucessão, ou seja, propôs-se a analisar as 
vivências intencionais da consciência para perceber o sentido dos fenômenos e cujo 
fenômeno global é o próprio mundo. (DARTIGUES, 1973, p. 163 apud KOZEL, 2001, p. 
133) Assim sendo, KOZEL coloca que “...a geografia humanística se estrutura 
incorporando às suas análises traços do antigo humanismo como a visão antropocêntrica 
do saber, abordagem holística, considerando o homem como produtor de cultura, não 
apenas pelas análises das propriedades objetivas, mas também, considerando a sua 
subjetividade e significados, transformando-o em lugar”. (KOZEL, 2001, p. 132-133) 

Dentro desse contexto, a autora complementa que “...a consciência humanista, 
objetiva, portanto uma nova relação com o mundo e uma nova dimensão de homem, 
pois toda a ação humana está vinculada a um contexto, seja ele social, físico, 
econômico, porém a abordagem deve ser integral, jamais perdendo de vista o todo, 
embora o estudo possa estar centrado apenas na parte”. Salienta ainda a importância de 
resgatar o homem e seus valores através do viés humanista, “...não somente aquele que 
é dotado de razão, mas sim aquele que é dotado de sentimentos, que reflete e crê. Este 
movimento tem por objetivo resgatar as tradições autênticas, desvirtuadas pelo 
racionalismo e cientificismo”. (KOZEL, 2001, p. 132) 

Nesse sentido, a autora destaca que, ao se trabalhar com a subjetividade do 
homem,  

“...a Geografia passa a estabelecer ligações com outras áreas do conhecimento 
com a Arte, a História, Sociologia, Antropologia, Psicanálise, Psicologia e 
Linguagem, buscando subsídios para as interpretações culturais, o que torna 
imprescindível a reunião do maior número possível de elementos referentes a 
valores e significações de um grupo. Muitos desses estudos não são 
considerados como científicos por diferir em termos metodológicos, pois estas 
análises vão aquém dos domínios do racional, atingindo as significações, do 
simbólico”. (KOZEL, 2001, p. 137)  

Assim, a Fenomenologia ao reaproximar as ciências de nossas vidas, analisa 
ações e projetos a partir de experiências, relativas à percepção do mundo e seus objetos. 
Para chegar à experiência, é preciso buscar as essências ou variáveis imaginárias, nas 
quais essas essências são significações produzidas, isto é, a percepção, o pensamento, a 
memória e a imaginação, que propicia a essas significações um caráter universal, 
intersubjetivo e absoluto. (HOLZER, 1997 apud KOZEL, 2001, p. 134) 

Segundo KOZEL (2001, p. 135), os efeitos dessa corrente de pensamento 
“Fenomenologia” ocorreram com maior ênfase nos Estados Unidos e Canadá, onde se 
destacaram os geógrafos Yi-Fu Tuan, Edward Relph e Leonar Guelke, cujas obras 
salientaram a importância dos lugares, do mundo vivido, dos significados e das 
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representações. Eles buscavam uma concepção de mundo, diversa da cartesiana 
positivista, relacionando de maneira integral o homem e seu ambiente.  

KOZEL (2001) observa que os trabalhos de RELPH “...foram um dos primeiros a 
apresentar os conceitos da Fenomenologia associados à Geografia, buscando uma nova 
perspectiva para entender a constituição do mundo, onde a fenomenologia apresentava 
condições ideais para o projeto humanístico, principalmente de forma de resgatar os 
aspectos esquecidos pela geografia tradicional”. Já a obra de Yi-Fu Tuan restabelece o 
contato entre o mundo e as significações, buscando a essência dos conceitos de espaço, 
homem e experiência, cujo lugar encerra tanto a experiência como as aspirações de um 
povo. Fundamentado em Bachelard, propõe um estudo geográfico, “...baseado no amor 
do homem pela natureza e cria o conceito de TOPOFILIA, que define como sendo o elo 
afetivo existente entre a pessoa e o lugar ou ambiente físico e TOPOFOBIA, que 
corresponde ao oposto”. (KOZEL, 2001, p. 135) 

Essa vertente geográfica, ao incorporar a Fenomenologia, busca renovar a 
Geografia, evidenciando as bases teóricas do olhar geográfico, pois o aporte 
humanístico, torna-se imprescindível para se proceder às análises das marcas culturais e 
sociais. Assim, “...o estudo das percepções, ao incorporar as subjetividades inerente ao 
vivido e às construções simbólicas do espaço, contrapõem-se ao espaço topológico 
mensurável, fruto da racionalidade. É como nos diz Bachelard: ‘todos os espaços de 
intimidade designam-se por uma atração... e nestas condições, a topoanálise traz a 
marca de uma topofilia’, ou seja, um espaço percorrido pelas linguagens provenientes do 
vivido”. (KOZEL, 2001, p. 112) 

Segundo Relph (GOMES, 1996, p. 327), a perspectiva fenomenológica poderia 
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, então, é 
a intencionalidade que fornece sentido ao mundo e somente através do exame destas 
intenções poderemos tentar compreender esta unidade”. Sendo assim, ele considera que 
a abordagem fenomenológica é capaz de produzir a unificação do campo geográfico por 
intermédio de uma nova concepção do conhecimento oposta àquela recomendada pelo 
racionalismo objetivista. 

 

O OLHAR FENOMENOLÓGICO DA FAVELA  

Para enriquecermos a leitura fenomenológica da favela, os elementos físicos, tais 
como, a casa, a rua, o rio, recorremos a semiótica Pierceana, a qual um signo está 
associada a um objeto e um interpretante. Para conhecer e conhecer-se, o homem se faz 
signo e só interpreta esses signos traduzindo-os em outros signos. Somos seres 
simbólicos, somos no mundo, estamos no mundo. Pierce levou a noção de signo tão 
longe a ponto de que um signo não tenha necessariamente de ser uma representação 
mental, mas pode ser uma ação ou experiência. Com isso, Pierce quer dizer que a ação 
ou a experiência também podem funcionar como signo porque se apresentam como 
resposta ou marca que deixamos no mundo, mostrando suas raízes na Fenomenologia. 
(SANTAELLA, 1985, p. 57) Dessa forma, para identificação dos elementos signícos do 
lugar, solicitou-se aos moradores da favela, moradores do entorno da favela e um grupo 
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de planejadores urbanos, a elaboração de mapas mentais. Para complementar a 
investigação solicitamos aos grupos que respondessem a um questionário, cujo objetivo 
era identificar os aspectos positivos e os negativos do lugar.  

A interpretação dos mapas, foi obtida por meio da aplicação da metodologia 
desenvolvida por KOZEL (2001) para análise e classificação dos mapas. Essa 
metodologia compreende na classificação dos mapas quanto a forma de representação 
dos elementos na imagem, podendo ser ícones, letras ou mapas, quanto a distribuição 
dos elementos na imagem, que diferenciam-se pela imagem em perspectiva, horizontal, 
circular, em quadra, dispersa ou isolada e por último quanto a especificação dos ícones, 
que podem ser paisagem natural, construída, elementos móveis ou humanos.  

Nessa análise gráfica buscamos identificar os elementos urbanos por meio da 
representação do mundo vivido. Ao resgatarmos a identidade urbana de um lugar, 
interiorizando-nos no espaço particularmente vivido, sentido, percebido, desvendamos 
espaços de linguagens, evocações, sonhos e imagens. Deparamo-nos com um lugar de 
acontecimentos culturais e cenário de vivências, no qual o homem é o sujeito. 
Poderíamos dizer que a cidade é definida como a imagem de um mundo vivido, mas essa 
idéia se completaria dizendo-se que a cidade é também o contrário, ou seja, o mundo 
vivido, que lenta e coletivamente vai sendo construído e volta a construir-se, 
incessantemente. (SILVA, 2001) 

Nesse sentido, percebemos, nas representações mentais, a imagem que cada 
entrevistado tem sobre o lugar, baseada em 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 a que nos referimos são aqueles de natureza física, 
por exemplo, as ruas, a casa, o rio, a vegetação, as construções comerciais, a 
iluminação, o transporte coletivo, as quadras de esporte, etc. e, numa escala maior, o 
traçado das quadras e a proximidade com o centro da cidade. Esses elementos 
desvendam a visão de cada indivíduo sobre o lugar e o grau de importância de cada um 
dentro do contexto urbano. Mesmo com pouca instrução ou conhecimento das leis 
urbanas, os indivíduos revelam, na representação mental, a verdadeira imagem do vivido. 
Nela, percebemos que o silêncio e o medo dos moradores indicaram uma realidade de 
sonhos e de desejos. Percebe-se, então, que as imagens mostram as necessidades dos 
moradores e a plena consciência do lugar onde moram. 

Uma intervenção urbana numa favela, iniciada a partir deste momento, no qual os 
desejos e os sonhos dos moradores são conhecidos, elevaria o homem a condição de 
sujeito nesse processo. Contudo, os aspectos físicos e legais são os principais 
determinantes nas práticas de planejamento urbano. Assim, esta pesquisa busca mostrar 
a importância do estudo do mundo vivido para se descobrir os elementos urbanos de 
lugar e contrapor os seus valores aos do mundo concebido pela cidade legal. 
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INTERPRETANDO OS ELEMENTOS URBANOS 

No quadro a seguir, elegemos esses elementos por terem sido os mais 
apresentados nos mapas e discutidos durante as entrevistas. Buscamos com esse quadro 
associar a visão dos grupos sobre a percepção quanto à favela, ao rio, à rua, à moradia, 
bem como sua localização e sobre qual seria a intervenção adequada ao local.  

Dessa forma, temos duas colunas para cada grupo, para os moradores e não-
moradores: uma coluna refere-se ao mundo vivido e a outra ao mundo sentido. Para os 
planejadores urbanos, a primeira coluna é o mundo real e a segunda é o mundo 
concebido e legal. Aos planejadores urbanos questionou-se como percebiam e o que 
representavam 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 à formação 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. A associação dessas informações mostra 
como as visões sobre um mesmo elemento contrapõem-se, bem como se complementam.  

 

  
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 

 

Assim, ao alinharmos os significados, percebemos que, para se intervir num 
espaço e obter bons resultados, o conhecimento e compreensão da essência dos lugares 
é de fundamental importância. Dessa forma, com base nesses itens, elaborou-se esse 
quadro esquemático das respostas levantadas, na tentativa de associar 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 acredita Edivaldo, nascido na favela e 
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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”. Essa 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 de medo e de insegurança ao caminhar pelas ruas do bairro. Já para os 
planejadores urbanos, essa 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”, nesse caso o rio Vila Guaíra, em cujo entorno 
desenvolveu-se a favela, para os moradores da favela, ficou claro nas entrevistas que 
todos o consideram como o “lixão”, confirmado 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, 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 esgoto daquela favela e para 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”. Essa atitude mostra a preocupação dela, 
quanto à vida e ao 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 
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dá pra falar...”. Jurandir, comerciante, 68 anos, previne com a experiência de quem 
mora a 48 anos no local: “Se a gente tá 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, relembra: “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”. Isso causa certa imobilidade para quem vive próximo à favela. 
Marilena, 41 anos, lembra que: “Meu marido é caminhoneiro e a gente 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, na qual se 
sentem protegidos, mas ainda vulneráveis à 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?” Essa pessoa havia sido assaltada uma semana 
antes da entrevista. Talvez sua percepção 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 minutos. 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 
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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 à fome e à moradia, pois representa para eles a 
dignidade, os pés limpos, o progresso. Essa 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 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 à 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 essa 
discussão, mas apontar sobre essa intervenção urbanística que, diante das discussões 
fenomenológicas do espaço, a idéia que “foi apresentada à COHAPAR 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 apoiado 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 está naquele lugar. Dos aspectos positivos, o que mais 
se destaca, até mesmo para os não-moradores é a localização, pois 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 os serviços de infra-estrutura básica: 
água, luz, esgoto, arruamento, asfalto, etc. Outras características que levam esses 
moradores a  resistir e não deixar o lugar, são a existência de shopping center, bancos, 
hipermercados, etc. Apesar de não terem condições de usufruir deles, sentem-se iguais 
aos outros. Nos bairros distantes, iriam sentir-se longe da civilização. 
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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 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 a 
tristeza e muita dor, compartilhamos muitas histórias. Dos aspectos positivos, apenas a 
localização próxima ao centro foi apontada. Dos aspectos negativos, ressaltaram a 
própria existência da favela, os assaltos a qualquer hora do dia e da noite, os riscos de 
sair de casa e de 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 do 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 de 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 novas leituras sobre a cidade, 
particularizando as comunidades marginais urbanas, de forma a identificar a contribuição 
da Fenomenologia para os estudos teóricos do Planejamento Urbano. 

Entendemos que o referido estudo é importante como subsídio às práticas de 
planejamento urbano, e também dentro da Geografia Humanística, visto que 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 pelas experiências e pelas vivências 
dos moradores. 

Com base nas análises realizadas, percebemos elementos urbanos considerados 
essenciais para os usuários do espaço estudado, que foram desvendados pelos ícones 
representados nos mapas mentais. Este meio de investigação, aliado às entrevistas, 
permitiu-nos um maior conhecimento sobre o lugar, reforçando a participação do 
homem nos processos de intervenção. As imagens representadas ampliam a nossa visão 
do lugar, concebendo o inconsciente dos entrevistados, imagens intencionais que o 
consciente bloqueia. Percebemos também que o que não podia ser falado era 
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representado, pois a imagem não denuncia, não identifica, mas revela o cotidiano do 
lugar.  

Clarificar os olhares sobre o espaço significa, ao mesmo tempo, compreender 
como as pessoas constroem os signos em relação ao espaço urbano e como os 
planejadores interpretam e decodificam estes signos. Nessa busca, sob novas formas de 
olhar-se o urbano, buscamos integrar os eixos teóricos da Geografia (em sua vertente 
Fenomenológica, Percepção e Representação) e da Teoria Sígnica (na perspectiva 
peirceana) com o Planejamento Urbano. Essa interface da Geografia, da Filosofia, da 
Semiótica e do Planejamento Urbano, ao se integrarem, permitiu-nos enriquecer as 
análises sobre o espaço urbano.  

Essa integração de conceitos possibilitou construirmos um novo caminho de 
interpretação do espaço urbano, por meio dos mapas mentais, enquanto imagens do 
simbólico construídas na mente humana a partir do vivido e do experienciado no lugar. 
Dessa forma, o objeto de estudo desta pesquisa adquire vida, passa de uma paisagem 
estática e homogênea para uma paisagem dinâmica e diversificada.  

A ótica interdisciplinar respaldada nos aportes teórico-metodológicos da 
Fenomenologia, busca uma visão mais humanizada do planejamento urbano. A 
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 elas e estabelecem a síntese entre os fenômenos 
cognitivos, afetivos e sociais pelo lugar. Essa associação de fenômenos permite-nos a 
percepção do lugar e criar subsídios às práticas de intervenção, possibilitando uma 
melhor morfologia do espaço. As representações dos mapas mentais apontaram para o 
conhecimento espacial pelos grupos entrevistados, articulando o real ao imaginário, o 
cotidiano à fantasia nas representações espaciais, revelando uma visão de mundo 
particularizada.   

Os caminhos da interdisciplinaridade percorridos nesta pesquisa, integrando os 
conhecimentos com o propósito de ver o urbano sob um novo olhar, representaram um 
instigante desafio, que ros, por propiciar o enriquecimentos nas leituras e nas análises do 
espaço urbano. Salientamos que não se olhou o planejamento na busca de seus erros e 
acertos, tampouco analisamos o discurso do urbanismo com o objetivo de legitimá-lo 
como prática que transforma o espaço e o homem em objetos da razão técnica. 
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