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RESUMO 

 

 

O tema deste estudo é o bairro. A problemática da pesquisa surgiu a partir da observação de que 

as definições dos limites de um bairro são pouco claras (há divergências entre limites 

institucionalizados e limites indicados por moradores). Isto conduziu a dois pontos: 1) para 

compreender o bairro urbano (a questão de seu limites, inicialmente), antes do que apreendê-lo 

como recorte espacial, seria necessário elevá-lo a objeto de estudo atentando aos processos 

geográficos que o fundam; 2) dado que os limites colocados pelos moradores tem maior 

significância, pois, estes limites orientam a vida cotidiana, a compreensão deste objeto passa, 

necessariamente, pelo modo como as pessoas o vivem, conferindo-lhe sentido. Em vista disso, a 

abordagem fenomenológica em Geografia apresenta-se como caminho que permite compreender 

os processos geográficos do bairro a partir da experiência dos indivíduos. O uso desta abordagem 

ganha relevância na medida em que tem como objetivo trazer a compreensão geográfica do 

mundo através do homem e para o homem (no sentido de incorporar ao processo cognoscente 

as características que fundam o homem enquanto tal: Humanismo). Para isso a, Geografia 

Humanista lida com a experiência humana do espaço, qual seja o conhecimento oriundo do 

próprio viver (existir) humano. Deste modo, entendemos que na experiência urbana 

(conhecimento originado do viver a cidade), existem fatores e processos geográficos que dão 

sentido ao bairro. Procurando por estes, estudamos a experiência urbana que se realiza no bairro 

Bosque; utilizando lugar e território vivido como categorias analíticas e o trabalho de campo 

como principal procedimento metodológico para operacionalizá-las. A partir da experiência 

urbana, abordada através dos trabalhos de campo, entendemos que questões de territorialidade 

(principalmente para a relação morador-bairro) e sítio e situação (para relação bairro-cidade) 

norteiam o papel do bairro na cidade. Refletindo sobre estas questões, buscamos a geografia de 

bairro, ou seja, os fatores e processos que o fundam enquanto tal, na própria experiência que se 

realiza na cidade. 

 

Palavras-chave: Bairro - Territorialidade - Geografia Humanista - Fenomenologia - Sítio e 

Situação Geográfica. 
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ABSTRACT 

 

 

The subject of this study is the neighborhood. The problematic of the research appeared from 

the observation that the definitions of the limits of a neighborhood are not enough clear (there 

are divergences between institutionalized limits and limits indicated by inhabitants). It leads to 

two points: 1) to understand the urban neighborhood (the question of its limits, initially), before 

apprehending it as space clipping, would be necessary to raise it as a study object attempting to 

the geographic processes that establishes it; 2) given that the limits placed for the inhabitants 

have greater significance, once these limits guide the daily life, the understanding of this object 

passes, necessarily, through the way the people live it, conferring sense to it. In sight of this, the 

phenomenological approach in Geography is presented as a way that allows to understand 

geographic processes of the neighborhood from the individuals experience. The use of this 

approach gains relevance so far as it has as objective to bring the geographic understanding of the 

world through the man and for the man (in the direction of incorporating to the cognoscent 

process the characteristics that establish the man while such: Humanism). For this, Humanist 

Geography deals with the human experience of the space, which is the deriving knowledge of the 

proper human living (existence). In this way, we understand that in the urban experience 

(knowledge originated from living the city), there are geographic factors and processes that give 

sense to the neighborhood. Looking for these, we studied the urban experience that is carried out 

in the neighborhood “Bosque”; using place and lived territory as analytical categories and the 

field work as main methodological procedure to execute them. From the urban experience 

approached through the field works, we understand that questions of territoriality (mainly for the 

relation inhabitant-neighborhood) and site and situation (for relation neighborhood-city) guide 

the neighborhood´s role in the city. Reflecting on these questions, we searched the geography of 

neighborhood, that is, the factors and processes that establish it while such, in the own 

experience that is carried out in the city 

 

Key-words: Neighborhood – Territoriality – Humanist Geography – Phenomenology – Site and 

Geographic Situation 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 “Os prédios, dos dois lados da Rua, lançam sombra sobre a calçada e o sol é 
apenas adivinhado pela luminosidade recortada (reta) do azul do céu: coisa de cidade” 

Fragmento do diário de campo 
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“O resultado é o seguinte: a cidade que dizem possui grande parte do 
que é necessário para existir, enquanto a cidade que existe em seu lugar existe menos. [...] 

Por isso, os habitantes sempre imaginam habitar numa Aglaura que 
só cresce em função do nome Aglaura e não se dão conta da Aglaura que cresce sobre o solo. 
E mesmo para mim, que gostaria de conservar as duas cidades distintas na mente, não resta 
alternativa senão falar de uma delas, porque a lembrança da outra, na ausência de palavras 

para fixá-la, perdeu-se.” 
Italo Calvino (2003) 

 

A problemática deste estudo surgiu há quase dois anos, fruto de uma 

inquietação que vem sendo trabalhada desde então e que culmina nesta monografia. Em 2005, era 

realizada uma pesquisa de iniciação científica, cujo recorte espacial era o bairro São Bernardo, 

Campinas, havendo a necessidade de discriminar seus limites. Com este intento, em um trabalho 

de campo (caderneta e caneta nas mãos, na calçada de uma das ruas do bairro) surgiu a questão: 

em uma área aparentemente homogênea os moradores apontavam o limite do São Bernardo, mas 

nenhuma fronteira, nenhuma referência mostrava que a partir de determinada Rua terminava um 

bairro e começava o outro. O que poderia fazer com que uma Rua fosse do São Bernardo e a Rua 

seguinte já pertencesse ao Jardim do Trevo? Como os moradores estabeleciam estes limites? 

Muitas vezes, meios de apreensão dos limites dos bairros (por exemplo, o Cadastro de Endereço 

Postal – CEP) não coincidem com os limites apontados pelos moradores. Para entender as 

fronteiras deste recorte espacial seria preciso compreender seu sentido, os processos que o 

conformam. Seriam os limites do bairro visíveis somente para aqueles que ali vivem? Quais 

processos fazem com que os citadinos apreendam uma área como pertencente ao seu bairro?  

Para responder a estas questões, seria necessário apreender o bairro urbano 

não como recorte espacial, mas visá-lo como objeto de estudo. Esta monografia se dedica a isto. 

Deste modo, o estudo que se apresenta está inserido na temática urbana. Há 

quase um século a cidade vem sendo objeto de estudos da Geografia. (CLARK, 1985) José 

Borzachiello da Silva, discorrendo sobre uma epistemologia para a cidade, expressa a 

perplexidade que toma aqueles que vêm estudando-a: 
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A cidade parece resistir à análise e insiste em ser o espaço da aglomeração, do 
coletivo e, também do individual. Gente na cidade é povo, é massa. Povo na 
cidade às vezes sussurra, às vezes urra – define e defende posições, demarca 
territórios, delimita fronteiras. A cidade é a matriz do urbano – um modo de 
vida que contém todos esses elementos e outros mais. O urbano universaliza a 
cidade, cria marca. O urbano costura as diferenças reconhecidas entre as 
cidades, extrapola seus limites e utiliza todos os meios possíveis para 
homogeneizar atitudes, hábitos, comportamentos. Todo esse universo pontua a 
superfície da terra em cidades pequenas, médias, grandes, algumas enormes – 
cidade, metrópole, megalópole. Difícil apreendê-la isolada, difícil também 
interpretá-la em conjunto. A cidade com todas as suas variações hierárquicas de 
tamanho, porte e peso fica cada vez mais avessa à apreensão, à análise. 
Impossível em nossos dias face à complexidade da trama estrutural e de 
relações que se estabelecem nas cidades, percebê-las enquanto objeto palpável, 
concreto. Cada ângulo permite imagens diferentes. A imagem extrapola o limite 
da forma. Imagem e imagens da cidade variam conforme quem a vê. (SILVA, 
1997, p. 85-86) 

O fato de ser morada do homem moderno somado à perplexidade frente à 

proporção e complexidade que a cidade e o urbano apresentam hoje, incita à busca de 

compreensão da produção deste espaço, dos processos e problemáticas (ambientais, econômicas, 

sociais, culturais) que tomam forma nele. Estes estudos e esforços de vencer a perplexidade 

frente à cidade estão inseridos no intento de compreender o vir-a-ser do homem contemporâneo.  

O bairro organiza espacialmente a cidade (na medida em que nomeia e 

caracteriza as áreas que a compõe), representando divisões da cidade que norteiam a experiência 

urbana. Visá-lo não como recorte, mas como fenômeno da urbe se insere no escopo maior de 

compreender o devir do homem moderno, na medida em que tenta elucidar a vida urbana. 

O urbano é uma expressão geográfica plena: indica que existem dinâmicas 

humanas, sociais, culturais, econômicas orientadas pelo espaço em que se realizam, a cidade. 

Conota a indissociabilidade entre o ser humano (e os processos, fatores que lhe são 

concernentes) e o espaço. Um conjunto específico de fatores e processos geográficos do urbano 

está congregado no termo bairro. Não se pode ignorar a constatação de que, no caso das cidades 

brasileiras, estar na cidade (ou ter uma vida urbana) significa estar em um bairro: o ambiente que 

circunda uma pessoa dentro da cidade está sempre inserido em uma área, expressa pelas divisões 

internas (bairro) do espaço urbano.  

O termo bairro não é gratuito. Referencia uma parte da cidade e denota uma 

paisagem específica, uma configuração territorial, um estilo de vida, uma história deste espaço, 

uma identidade. O bairro é a cidade na escala do corpo (enquanto cidades de porte médio e 

grande, por exemplo, são difíceis de serem experienciadas integralmente, o bairro faz referência a 

uma área passível desta experiência concreta, de envolvimento sensorial pleno, corpo presente) e, 

assim, é o espaço a partir do qual a pessoa vai estruturar suas relações com toda a cidade. 
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E a inquietação que mobilizou esta monografia era tanto maior quanto mais 

ficava aparente que os limites dos bairros pareciam (ao menos a quem não mora nestes) 

invisíveis. Usar critérios como renda familiar, classe social, funcionalidade, CEP poderiam dar 

uma resposta à questão da idéia de unidade que funda o bairro e estabelece seus limites; mas, 

seria uma resposta limitada. Pois, estes critérios pouco poderiam dizer por que áreas 

aparentemente homogêneas, contíguas, são apontadas pelos seus moradores como bairros 

diferentes (como no caso do São Bernardo e seu limite com o Jardim do Trevo). Deste modo, 

entendemos que a compreensão da unidade do bairro e sua conseqüente diferença em relação a 

outros bairros é orientada pela forma como os indivíduos constroem, delimitam e significam esta 

área; ou seja, pelo modo como o citadino experiencia o bairro. Dada a importância do indivíduo 

(e/ou grupo) para compreender o bairro, é necessária uma abordagem cujo escopo esteja voltado 

para o homem e seus valores e a importância destes para apreender a relação entre as pessoas e o 

espaço (em outras palavras, uma abordagem orientada pelo Humanismo). Para tanto, esta 

pesquisa está inserida na corrente de pensamento da Geografia Humanista que através da 

abordagem fenomenológica vem enfatizando o conhecimento geográfico originado da 

experiência dos indivíduos. (MARANDOLA JR., 2005a) 

Na parábola das Aglauras, é possível entrever a relevância da experiência 

urbana. Italo Calvino chama a atenção para a existência de duas cidades, embora sejam uma. 

(CALVINO, 2003) A cidade que é comunicada, vista, imaginada, compreendida pelo nome 

Aglaura e o discurso veiculado por este; e a cidade que é vivida corriqueiramente, que “cresce 

sobre o solo” e que é difícil de ser fixada, pois este devir diário não é nominado. Experiência 

urbana é o conhecimento originado quando se vive (se mora, se lida com) a cidade; é a própria 

expressão da cidade que “cresce sobre solo”. É por esta cidade pouco fixada que procuramos 

compreender o bairro e que, para isso, nos orientamos pelos auspícios da Geografia Humanista.  

Neste sentido, cabe atentar: a existência humana nunca prescinde do espaço. E 

na medida em que o ser humano existe (vive) está sempre construindo um conhecimento 

geográfico (experiencial). Assim, a geografia é um fato da vida, inerente ao ser humano; é um 

conhecimento produzido e necessário na lida com o mundo. Carl O. Sauer, no texto “A educação 

de um geógrafo” diz que a geografia:  

De algum modo é sempre uma leitura da superfície terrestre. Não existimos 
como profissionais porque descobrimos uma linha de investigação ou mesmo 
porque possuímos uma técnica especial, mas porque os homens sempre 
precisaram de um saber geográfico acumulando-o e classificando-o (SAUER, 
2000, p. 141) 

É por isto que nesta monografia, quando nos reportamos a este conhecimento 

(leitura da superfície terrestre) como fato da vida, grafamos geografia com letra minúscula e para 
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a disciplina acadêmica associada a esta, utilizamos letra maiúscula (Geografia). Por isso também, 

o título geografia de bairro com letra minúscula: pois o intento é reconhecer os processos 

geográficos que fundam o bairro na dimensão experiencial1.  

Com este intento, surgem as questões norteadoras deste trabalho: como as 

pessoas entendem que é bairro? Que processos promovem a identidade de cada um dentro da 

urbe? Como se dão estes processos? Como a experiência de viver determinado bairro (e a 

particularidade que cada um pode ter) norteia a visão da cidade como um todo? Como se dá a 

relação cidade-bairro, que processos geográficos norteiam esta relação? O que é necessário para 

uma área da cidade ser compreendida como um bairro? Como as pessoas estabelecem as 

fronteiras do bairro? Qual o papel da paisagem e da configuração territorial nestes processos? 

Qual o papel da toponímia no entendimento que as pessoas têm do bairro? Em outras palavras, 

quais são os processos geográficos que fundam o bairro?  

Para realização deste estudo, o trabalho de campo foi escolhido como principal 

procedimento metodológico. Este se configura como prática metodológica qualitativa, um meio 

de alcançar (in locus) como os indivíduos experienciam o bairro. Desta maneira, a 

operacionalização desta pesquisa compreendeu o estabelecimento (teórico-metodológico) da 

problemática, a lida com esta a partir de trabalhos de campo e o retorno à reflexão e análise. São 

dos trabalhos de campo que devem surgir a compreensão da experiência urbana associada ao 

bairro. E para tanto, escolhemos o bairro Bosque, Campinas, como objeto da pesquisa empírica 

para poder operacionalizar o estudo do bairro enquanto fenômeno. 

O Bosque é um bairro contíguo ao centro da cidade. É denotado por ter em 

seu espaço o Bosque dos Jequitibás (BJ), importante referência de área de lazer para os 

campineiros, aberto em 1888. O bairro possui uma presença expressiva de edifícios de classe 

média e média-alta tanto edifícios de mais ou menos 15 anos atrás (principalmente na área da Rua 

Uruguaiana) quanto edifícios da metade do século XX. Há, também, casarios do final do século 

XIX e início do século XX. A área do bairro contígua ao centro está consolidada há mais de um 

século e já estava incluída no perímetro urbano de Campinas na época da primeira delimitação 

deste, no final do século XIX. (LAPA, 1996) Enquanto a consolidação urbana da área ao sul da 

Av. Aquidabã vem ocorrendo desde meados do século passado. Vias de passagem entre o centro 

e a região leste e sudeste da cidade cortam o bairro e apresentam forte fluxo de veículos; assim 

como há ruas com pouco fluxo e, algumas, ainda de paralelepípedo (por exemplo, parte Rua 

                                                           
1 Edward Relph, no texto As bases fenomenológicas da Geografia, é a ainda mais detalhista quanto à distinção de 

significados e grafia: “GEOGRAFIA – a disciplina acadêmica administrativamente distinta; Geografia – um corpo formal de 

conhecimento tratando com arranjos espaciais, relações homem-natureza ou semelhante; Geografia – o arranjo espacial e 

cartográfico específico das coisas, regiões ou nações; geografia – o padrão pessoal de atividades e encontros com lugares e 

paisagens.” (RELPH, 1979, p. 1 – grifos do autor) 



 16  

Marcondes Salgado, da Rua Padre Vieira, da Rua Uruguaiana), principalmente as do entorno do 

BJ, que junto com este foram tombadas como patrimônio paisagístico pelo Conselho de Defesa 

do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico (CONDEPHAAT). 

Inicialmente, o que orientou a escolha deste bairro foi a idéia de que ele não foi 

instituído, ele se auto-instituiu. Pesquisar os elementos e processos que promovem a constituição 

deste bairro pareciam propositivos para o entendimento deste e de como um bairro se institui 

mediante a experiência de seus moradores, através da organicidade social destes. 

Na busca de compreensão do bairro, atentamos aos modos como ele foi 

abordado pela Geografia Urbana. Procurando identificar as perspectivas sob as quais ele foi 

estudado, as contribuições possíveis para apreender os processos e fatores que o conformam e, 

junto disto, clarificando as implicações teórico-metodológicas de acordo com a abordagem 

escolhida para estudá-lo. Dentro desta revisão de estudos do bairro, explicitamos os objetivos e 

possibilidades que o uso da abordagem fenomenológica pode propiciar. E operacionalizamos esta 

abordagem em um exercício indissociável de trabalhos de campo e reflexão a partir do bairro 

Bosque, apreendendo-o como fenômeno vivido. A partir desta perspectiva de estudo, buscamos 

a geografia que funda o bairro. 

Assim, no primeiro capítulo desta monografia, nos preocupamos em discorrer 

sobre como bairro vem sendo tratado dentro da Geografia Urbana e como a pesquisa que 

apresentamos se insere neste quadro; junto a esta discussão, trazemos as bases teórico-

metodológicos que fundamentam nosso estudo. Assim, este capítulo discorre sobre os seguintes 

assuntos: a) as abordagens presentes na Geografia Urbana e as conseqüentes apreensões do 

bairro; b) apresenta as proposições da Geografia Humanista e sua ligação com a Fenomenologia 

através da discussão das categorias norteadoras desta pesquisa (lugar e território) e, assim, coloca 

a compreensão do bairro enquanto fenômeno vivido; c) apresenta o principal procedimento 

metodológico adotado (os trabalhos de campo) e seu embasamento teórico, finalizando com uma 

contextualização dos campos realizados. 

No segundo capítulo, com base nos trabalhos de campo, consideramos os 

processos geográficos que se constituem na relação bairro-morador. Apresentando os territórios 

vividos do Bosque, os fundamentos desta territorialização e o sentido do bairro, para o morador, 

enquanto espaço onde se realiza uma territorialidade inalienável ao citadino.  

O terceiro capítulo foca a relação bairro-cidade e as conseqüências desta para a 

experiência dos indivíduos na cidade. Dando ênfase ao sítio e situação do bairro, para 

compreender sua papel dentro da cidade. E discutimos, ainda, a importância das noções de sítio e 
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situação geográfica para dois elementos que orientam a experiência urbana, a mobilidade e 

permanência. Finalizamos esta monografia discorrendo sobre a geografia que funda o bairro. 

Portanto, da pesquisa empírica, procuramos derivar o conhecimento 

geográfico concernente ao bairro e que pode trazer elementos elucidativos da vida urbana. E, 

lembramos: buscar a geografia de bairro (as experiências geográficas que o conformam enquanto 

tal) tem o mesmo sentido de tentar resgatar a Aglaura (que é anterior ao discurso, anterior à 

imagem que se veicula) que não se consegue fixar, por não ter nome. 
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CAPITULO 1 

Em busca do bairro enquanto fenômeno vivido 

 

 

 

 

Francisco Glicério, Viaduto, Via Expressa Waldemar Pascoal, Aquidabã 
e a outra (paralela à Aquidabã, do outro lado da via expressa). Carros de todos os lados, em todas as 
direções, tráfego considerável. Confundi-me entre os semáforos, travessia de quatro deles para alcançar a 

Aquidabã, junto aos hotéis. Tive ânsias (urbanas) de atravessar tal ou qual semáforo para galgar o 
caminho mais rápido até o outro lado da Aquidabã (não consegui fazer o caminho mais rápido): (a) 

venturas urbanas. 
 Fragmento do diário de campo 
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Para a compreensão do bairro mediante a experiência urbana, um importante 

passo para esta pesquisa é compreendê-lo enquanto fenômeno vivido. Este capítulo procura 

clarificar esta compreensão do bairro, discorrendo sobre o arcabouço teórico-metodológico que a 

embasa. 

No entanto, antes de apresentar a abordagem utilizada aqui, é necessário 

colocar como o bairro vem sendo estudado dentro da Geografia Urbana. Tanto para identificar 

contribuições ao nosso estudo, quanto para especificar a inserção deste no quadro de abordagens 

sobre este elemento da cidade (especificamente dentro da Geografia Urbana). 

1.1 Em Busca do Bairro 

Embora o termo bairro esteja presente na experiência da cidade e poderia ser, 

portanto, um recorrente tema ou objeto de pesquisa, ele pouco figurou explicitamente como 

tema de estudos urbanos na Geografia. É possível entrever a potencialidade do estudo geográfico 

do bairro nas considerações de David E. Sopher sobre a estruturação do espaço na forma dos 

nomes e palavras para um lugar: 

Neighbor in its root meaning in the Germanic languages is a ‘nigh (near) dweller’. 
What is expressed is a ‘spatial relationship’ [...] But near here also implies 
closeness in a social sense, with existence of some mutuality of obligation, trust, 
affection; conversely, these decay with distance. [...] The Romance words, then, 
ascribed undifferentiated status to fellow residents of a bounded space; and 
while some commonality of interest and reciprocity of concern may unite them, 
the intensity of the bond is evidently far less than what is connoted in English. 
In English, neighbor implies someone near and (therefore) connected; in French, 
one’s neighbor is near but separate. Neighborhood, where one’s neighbor are, is 
also, then, open in scale and spatially differentiated; Romance equivalents – 
quartier, vecindade, barrio – all imply boundedness, compartmentalization and 
segregation. (SOPHER, 1978, p.262 – grifos do autor) 

Bairro, então, implica um inter-relacionamento entre relações espaciais e 

sociais. Denota um espaço diferenciado (limitado), cuja unidade pode se dar pela proximidade 

dos moradores e consequente intimidade, relações de confiança; em contrapartida, os limites do 

bairro dão origem à segregação, à diferenciação do espaço da cidade. Assim como o urbano, 
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bairro é uma expressão geográfica plena, indicando insociabilidade entre as relações sociais e o 

espaço. Ainda que bairro pareça um interessante tema de pesquisa urbana, não há uma tradição 

de estudos sobre este.  

Marcelo L. Souza, que procurou delimitar melhor o conceito de bairro (para 

entender este como base dos movimentos operários) apontou a escassez de bibliografia referente 

ao assunto, mesmo 18 anos após esta constatação, a bibliografia concernente ao bairro não 

recebeu grande acréscimo. (SOUZA, 1989) Raymond E. Murphy, ao cobrir os estudos de 

Geografia Urbana realizados nos Estados Unidos, atenta que o termo bairro (neighborhood) é muito 

mais representativo dentro da Sociologia Urbana, do que na Geografia. (MURPHY, 1968)  

Para compreender como a Geografia Urbana vem estudando o bairro, quais as 

implicações teórico-metodológicas para as perspectivas de estudo desta sub-disciplina e quais as 

contribuições da orientação fenomenológica na apreensão do bairro, realizamos um 

levantamento2 de obras (sobretudo) de Geografia Urbana em acordo com as principais 

perspectivas teórico-metodológicas desta. Autores que discorrem sobre a História do 

Pensamento Geográfico em geral (AMORIM FILHO, 1978; CHRISTOFOLETTI, 1985; 

MONTEIRO, 1988; 2002; GOMES, 1996) ou focado na temática urbana (MURPHY, 1968; 

CADWALLADER, 1985; CLARK, 1985; VASCONCELOS, 1994, 1997; ABREU, 1994), 

comumente, reconhecem quatro orientações teórico-metodológicas predominantes na ciência 

geográfica desde a segunda metade do século XX, que denominaremos aqui como: 1) 

abordagem tradicional (que corresponde aos estudos ideográficos, diretamente ligados às 

heranças ratzelianas e lablachianas), 2) abordagem neopositivista (caracterizada pelo método 

nomotético, esteado no neopositivismo), 3) abordagem crítica (que tem como referência a 

inserção da sociologia na estrutura teórico-explicativa dos objetos de estudo) e a 4) abordagem 

humanista (denotada por ter como eixo orientador proposições do Humanismo). 

Os estudos urbanos dentro da abordagem tradicional (notadamente a francesa, 

da qual a Geografia brasileira é tributária) fazem parte das abordagens em que o termo bairro tem 

representatividade. As monografias urbanas congregam a produção de conhecimento sobre a 

cidade desta escola de pensamento; e seguem, mormente, o método ideográfico, que era aplicado 

às monografias regionais. (ABREU, 1994) Com a ênfase dada à descrição, a palavra bairro é 

trazida para os estudos científicos sem ser transformada em outra expressão (tal como estrutura  

                                                           
2 Realizando o levantamento, na pesquisa de obras estrangeiras, adotamos como palavras correspondentes ao termo 
bairro aquelas que remetem a áreas da cidade, atentando a certa indissociabilidade entre relações dos indivíduos e o 
espaço, tal como apontou Sopher (1978). Sendo palavras, geralmente, traduzidas para português como bairro: o 
quartier (francês), o barrio (espanhol) e neighborhood (inglês). 
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interna da cidade), correspondendo exatamente à realidade observada. Entendido como uma das 

unidades em que está dividida a cidade, a compreensão do bairro vem a partir da descrição de sua 

paisagem, da classificação de sua função e detalhamento de sua história. (BAILLY e BEGUIN, 

1992)  

No Brasil, um exemplo do estudo de bairro sob esta perspectiva está artigo de 

Maria Tereza Soares, de 1958. A geógrafa apresenta o resultado de uma série de pesquisas 

empíricas em bairros do Rio de Janeiro. Ao explicitar o tema do trabalho, a autora coloca que: 

Uma cidade é um conjunto de bairros dos quais cada um tem sua fisionomia, 
resultante de sua função, de seus habitantes, de sua idade. Todos esses bairros, 
mais ou menos integrados entre si, formam a cidade. Um bairro urbano tem 
uma feição que só a ele pertence, uma vida particular, uma alma. (SOARES, 
1958, p.47) 

Deste modo, na abordagem tradicional, os bairros são unidades que, em 

conjunto, formam a cidade. Cada bairro é único e a compreensão desta unidade vem da 

consideração de sua fisionomia, função e história, assim como a consideração de seu sítio e 

situação. 

Por outro lado, a compreensão das partes da cidade ganha um novo viés 

através do desenvolvimento da abordagem conhecida como Ecologia Humana, desenvolvida pela 

Escola de Chicago de Sociologia Urbana. Esta, na década de 1920, realizou a primeira teoria de 

grande difusão amplamente usada e criticada que apresenta mecanismos de segregação social e, 

consequentemente, espacial da cidade. No Brasil, a difusão desta teoria pelo sociólogo Donald 

Pierson (que em 1939 veio ao Brasil, dar aulas na Universidade de São Paulo) deu origem a 

embates no meio acadêmico, na medida em que, na mesma época, Pierre Monbeig seguia na 

consolidação do estudo da cidade pela Geografia. (ABREU, 1994) 

A Ecologia Humana faz associação explícita com conceitos da Biologia para 

explicar a interação entre os grupos sociais e sua distribuição na cidade e, assim, explicam a 

estrutura interna da urbe. (CADWALLADER, 1985; MURPHY, 1968) Na obra de introdução à 

Geografia Urbana, David Clark comenta sobre o uso de conceitos da Biologia por Robert E. 

Park (um dos expoentes da Escola de Chicago): 

Para Park a sociedade humana está organizada em dois níveis: ‘o natural’ ou 
biótico e o ‘novel’ ou cultural. É no primeiro nível que os processos ecológicos 
operam como os que determinam a estrutura de comunidades de plantas e 
animais. Essas forças impessoais, que são relativas ao homem como uma 
espécie mais do que ao homem como um repertório de crenas e valores, 
modelam seus caminhos através do sistema social para criar padrões de 
diferenciação social na cidade. 
A área de dominância na cidade e o centro comercial, que é equivalente às 
espécies dominantes numa comunidade de plantas e que fornece as condições 
para a existência de espécies subordinadas; neste caso, os grupos sociais da 
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cidade. As populações ou suas atividades ‘invadem’ territórios deslocando 
antigos ocupantes até que alcancem novo ‘êxito’ no controle deste espaço. A 
resultante ‘segregação’ da população, apesar de claramente relacionada a valores 
de solo, é por isso equivalente ao balanço simbiótico mantido por plantas e 
espécies animais numa comunidade ecológica e é, então, ocorrência natural em 
sua descendência. (CLARK, 1985, p. 183-184) 

Embora o termo bairro não tenha representatividade nesta abordagem, ele 

está inserido na compreensão de que a cidade se divide em função de mecanismos 

naturais de segregação. 

Houve pouco diálogo entre acadêmicos da abordagem tradicional e da 

Ecologia Humana no Brasil, pois são “Duas propostas científicas, duas propostas antagônicas. 

De um lado, a busca do peculiar e do único [abordagem tradicional]; de outro, a procura do geral, 

do uniforme [Ecologia Humana]”. (ABREU, 1994, p. 212) 

A partir dos estudos da Escola de Chicago, outros aportes teóricos foram 

desenvolvidos: modelos de setores econômicos; a análise da área social, com base em dados 

censitários; formulação de indicadores de condições socioeconômicos, familiar e étnico; o uso da 

metodologia denominada ecologia fatorial. (MURPHY, 1968; SHORT, 1984; CADWALLADER, 

1985; CLARK, 1985; ABREU, 1994).  

Na metade da década de 1960 se inicia, no Brasil, a revolução quantitativa da 

Geografia; inserida no contexto de uso da disciplina para o planejamento territorial (incitado pelo 

governo militar), e também, como meio de responder a novas questões sobre a cidade, para as 

quais o arcabouço da abordagem tradicional não dava subsídios para uma resposta satisfatória. 

(ABREU, 1994) Surge no país acadêmicos filiados à abordagem neopositivista, os quais são os 

maiores tributários da Escola de Chicago e correlatos. As orientações neopositivistas das 

abordagens associadas à Ecologia Humana atendem à busca da abordagem neopositivista por um 

arcabouço teórico-metodológico tão válido como os representativos das ciências ditas duras, 

dando subsídios ao uso da Geografia como ferramenta para o planejamento territorial. 

(AMORIM FILHO, 1978; CHRISTOFOLETTI, 1985; ABREU, 1994; GOMES, 1996) 

Sob a perspectiva da abordagem neopositivista, a cidade é tomada como um 

sistema, passível de ter os movimentos previstos (planejados) e dos processos que a orientam 

serem apreendidos por modelos. Esta abordagem do urbano pode ser observada na obra de 

Speridião Faissol (FAISSOL, 1978), expoente desta corrente geográfica no Brasil; ou na obra do 

geógrafo estadunidense J. R. Johnston, quando discute a estrutura espacial da cidade. 

(JOHNSTON, 1973)  

O termo bairro também é pouco utilizado na abordagem neopositivista, que se 

preocupa com o correlacionamento de dados estatísticos, teorias econômicas neoclássicas e 
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aplicação de modelos na apreensão de padrões de uso de solo dentro da cidade. Bairros podem 

corresponder a estes padrões.  

Abreu (1994, p. 257) coloca o surgimento da abordagem crítica em 

contraposição à abordagem neopositivista: 

Ao contrário das geografias de base positivista, a geografia crítica rejeita a 
automia do espaço, isto é, a sua exterioridade em relação à sociedade. Para essa 
corrente de pensamento, o espaço geográfico não deve ser concebido como 
espaço (externo) organizado pelo homem. Em outras palavras, o espaço é 
materialidade social; ele não é organizado pela sociedade, como assume o 
positivismo, mas produzida por ela através do trabalho. 

O modo como a cidade está internamente dividida também é interesse da 

abordagem crítica no estudo do urbano. Assim como a Ecologia Humana, o intra-urbano 

também é compreendido como resultado de competição entre grupos sociais. No entanto, antes 

de ser uma disputa baseada em certo instinto natural (como é sugerido pela Escola de Chicago), é 

esteada em uma disputa entre classes (sociologia marxista) ou no embate entre Estado e 

sociedade (sociologia weberiana). (CLARK, 1985) Manuel Castells, em A questão urbana (obra 

basilar da Sociologia e Geografia Urbana Crítica), expressa a perspectiva desta corrente da 

Geografia quando procura clarificar o urbano enquanto produção social das formas espaciais. 

(CASTELLS, 1983)  

Na obra Espaço intra-urbano no Brasil, o arquiteto-urbanista Flávio Villaça dialoga 

com a Geografia e constrói uma tese representativa da compreensão do bairro pela abordagem 

crítica: 

Nossa tese é a de que, para as metrópoles brasileiras – e quase certamente 
também para as latino-americanas –, a força mais poderosa (mas não única) 
agindo sobre a estruturação do espaço intra-urbano tem origem na luta de 
classes pela apropriação diferenciada das vantagens e desvantagens do espaço 
construído e na segregação espacial dela resultante. Esta, como será mostrado, é 
uma condição necessária para o exercício da dominação por meio do espaço 
intra-urbano. Tal estruturação só remotamente se relaciona com as 
transformações por que tem passado o capitalismo nacional e mundial nas 
últimas décadas. A dominação através da estruturação do espaço intra-urbano 
visa principalmente à apropriação diferenciada de suas vantagens locacionais. 
Trata-se de uma disputa em torno das condições de consumo. (VILLAÇA, 
2001, p. 45) 

Em acordo com um movimento de discussão das repercussões do sistema 

capitalista sobre a sociedade, em direção a uma ciência mais engajada politicamente (AMORIM 

FILHO, 1978; CHRISTOFOLETTI, 1985; GOMES, 1996; MORAES, 1999) a abordagem 

crítica entende o bairro como resultado de processos de segregação. Zonas homogêneas 

dentro da cidade são frutos das relações sociais, onde estão embutidas disputas entre classes que 

se estendem à produção do espaço. (BAILLY e BEGUIN, 1992; DUARTE, 2001) 
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Por último, entre os modos de apreender a cidade a partir da disciplina 

geográfica, temos o abordagem humanista. Este surge também em contraposição aos estudos 

positivistas da Geografia, propondo um conhecimento que se paute nos valores humanos. 

(AMORIM FILHO, 1978; BUTTIMER, 1985; CHRISTOFOLETTI, 1985; GOMES, 1996) 

Nestes estudos, a proposta é compreender o espaço a partir de como indivíduo 

o vive e o percebe. Diversas metodologias estão unidas sob esta proposta, passando de matrizes 

teóricas que se reportam desde à Psicologia até diferentes correntes filosóficas. (SHORT, 1984; 

BAILLY e BEGUIN, 1992) Este enfoque do urbano através da perspectiva humana, retoma o 

uso explícito do termo bairro nas pesquisas, mantendo o termo que os citadinos utilizam 

diariamente.  

Nos estudos humanistas em Geografia, busca-se um conhecimento oriundo da 

condição de ser humano e das atividades mais representativas desta condição, procurando 

discutir a as divisões do espaço urbano a partir, sobretudo, da percepção que os indivíduos têm 

desta. (BAILLY e BEGUIN, 1992) O bairro é, assim, um elemento do urbano percebido 

por aqueles que ali vivem. Antonie S. Bailly fez uma contribuição significativa a esta linha de 

pesquisa ao discorrer sobre diferentes métodos para o estudo da percepção e comportamento 

humanos dentro da cidade (e os fatores que os norteiam). (BAILLY, 1977) 

O geógrafo Yi-Fu Tuan, um dos expoentes da abordagem humanista (com 

trabalhos esteados na Fenomenologia), discute bairro urbano dentro de um capítulo de sua obra 

Topofilia. Este livro figura como importante referência para aqueles que se dedicam à abordagem 

humanista; nele, Tuan (1980) se preocupa em apresentar como fatores tanto de escala individual 

(como estrutura psicológica, percepção, experiência, história de vida) quanto de escala coletiva 

(como religião, sistemas socioculturais) influenciam a atitude do homem em relação ao espaço. O 

autor coloca também o entendimento do bairro urbano nesta perspectiva. 

Tuan (1980, p. 242-243) coloca: 

Eles [os bairros] proporcionam um quadro de referência para organizar em sub-
áreas manejáveis a complexa ecologia humana da cidade; também são ideais 
focais que se alimentam na crença de que a saúde da sociedade depende da 
freqüência de atos amistosos e do sentido de associação comunitária. [...] A 
idéia de bairro do planejador dificilmente coincide com a do morador. Um 
distrito bem definido de acordo com as suas características físicas e 
denominado no plano da cidade com um nome proeminente pode não ter 
realidade para os habitantes locais. As palavras “bairro” e “distrito” tendem a 
evocar na mente dos estranhos imagens de formas geométricas simples, quando 
de fato os canais de atos amistosos, que definem o bairro podem ser 
extremamente complexos e variam entre os pequenos grupos que vivem 
próximos. Além disso, a extensão percebida do bairro não corresponde 
necessariamente á rede de contatos numerosos. 
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As questões do autor se aproximam muito da problemática desta pesquisa. É 

constatado certa correspondência entre associação comunitária e uma porção do espaço. Esta 

correspondência é diferentemente percebida entre moradores e planejadores, entre os próprios 

moradores. Neste sentido, Tuan (1980) faz um detalhamento de fatores que intervêm no 

reconhecimento de um bairro tanto por parte dos moradores da cidade quanto para pessoas que 

não pertencem ao local. Dentre estes fatores ele discorre, por exemplo, sobre a importância da 

história de vida dos moradores para o reconhecimento do bairro (cita o caso das diferentes 

atitudes entre trabalhadores de indústrias e intelectuais quando o West End, bairro operário de 

Boston, foi ameaçado de demolição por parte do poder público). O autor também discorre sobre 

o peso da tradição para o reconhecimento do bairro Beacon Hill, que surge como símbolo de 

posição social no imaginário urbano de Boston. 

A relação entre o indivíduo e a cidade está presente, também, na obra de Kevin 

Lynch. O autor foi importante iniciador dos estudos sobre percepção espacial e da imagem da 

cidade, com vistas à apreensão de como os indivíduos constituem, organizam e qualificam esta 

imagem (os elementos desta, seus desenhos, ângulos, significados, relações). Dentro deste 

intento, derivando suas considerações de questionários aplicados a moradores de três cidades 

estadunidenses, Lynch (1970, p. 48) coloca: 

Los barrios o distritos son las secciones de la ciudad cuyas oscilan entre 
medianas y grandes, concebidas como de un alcance bidimensional, en el que el 
observador entra ‘en su seno’ mentalmente y que son reconecibles como si 
tuvieran un carácter común que los identifica. Siempre identificables desde el 
interior, también se los usa para referencia exterior en caso de ser visibles desde 
afuera. La mayoría de las personas estrutucra su ciudad en esta fuerma, cuando 
margen para las diferencias individuales en cuanto a si las sendas o los 
barriosson los elementos predominantes.  

Focando como os citadinos percebem o espaço, esta abordagem tem interesse 

em elucidar como se realiza um processo comum entre os indivíduos: o de perceber cada bairro 

como uma unidade, uma área distinguida ambientalmente dentro da cidade. É a esta perspectiva, 

centrada no homem e como ele apreende o espaço, que nossa pesquisa está aliada. Esta corrente 

de pensamento tem resgatado as temáticas urbanas a partir dos valores concernentes ao ser 

humano, discutindo a cidade através de noções como percepção, significados, valores, 

experiência e trazendo, por exemplo, a Hermenêutica, a Semiótica e a Fenomenologia como 

aportes para a construção do corpo teórico-metodológico . (AMORIM FILHO, 1978; GOMES, 

1996)  

Do levantamento dos diferentes estudos sobre bairro e seus correlatos, 

apreende-se que o bairro estrutura a cidade e que é uma área caracterizada por certa unidade. E é 

esta unidade que surge como problemática a ser pesquisada e/ou entendida pelas diferentes 



 26  

abordagens. Na abordagem tradicional a singularidade do bairro é compreendida através de sua 

funcionalidade, fisionomia e história; na abordagem neopositivista, é pesquisada através de 

tratamento de dados e construção de modelos para o reconhecimento de padrões de uso do solo, 

cuja matriz teórica se reporta às acepções da Escola de Chicago e da Economia neoclássica; na 

abordagem crítica esta unidade é entendida enquanto resultado das lutas entre classes que 

resultam em processos de segregação; e, na abordagem humanista, a ênfase está em como os 

indivíduos percebem o bairro enquanto uma área única dentro da cidade. O quadro a seguir 

sintetiza este levantamento. 

Quadro 1. O Bairro a partir das Abordagens em Geografia Urbana  

 método cidade bairro 
abordagem 
tradicional 

Ideográfico. Ênfase na 
descrição do espaço. 

Espaço construído associado a certa 
densidade demográfica. 

Realidade observada; 
descrição da história, função 
e paisagem.  

abordagem 
neopositivista 

Nomotético. Métodos 
estatísticos e, construção de 
modelos (tributária da Escola 
de Chicago e teorias 
associadas) 

É um sistema. Imbricação entre 
sistema social (compreendido através 
da economia neoclássica) e sistema 
espacial 

Padrões de ocupações ou 
uso do solo através de 
metodologias estatísticas.  

abordagem 
crítica 

Baseada nos corpos teórico-
metodológicos da Sociologia 
de K. Marx (materialismo 
histórico) e de M. Weber 
(embate sociedade/estado). 

Espaço é um produto da lógica 
capitalista que rege a sociedade e 
produz o espaço urbano; a tensão 
entre o estado e a sociedade norteia 
como o espaço urbano vai ser 
construído. 

Ideologia, consumo do 
espaço, luta de classes e 
atuação do Estado 
contribuem para a formação 
de áreas homogêneas. 

abordagem 
humanista 

Métodos que auxiliem na 
compreensão da percepção 
humana do espaço. 

Entendida como o ambiente (espaço) 
vivido/percebido pelo indivíduo. 

Área da cidade, percebida 
enquanto unidade (com 
determinado genio locci) no 
interior da urbe. 

 

Este trabalho, assim como as outras abordagens, está preocupado com a idéia 

de unidade, central no entendimento do bairro. Ao estudar o bairro sob abordagem humanista, a 

problemática que se coloca é: como a unidade (do bairro) é cotidianamente construída e/ou 

vivida pelos indivíduos? Que processos geográficos estão inseridos nesta construção? 

Buscando compreender o bairro através da experiência dos indivíduos, 

acreditamos que duas categorias de análise abrem a possibilidade de apreender estes processos 

geográficos que se realizam “ao rés do chão”: a categoria lugar e a categoria território. Estas, 

tendo sido resignificadas pela orientação fenomenológica na Geografia, dão ênfase ao 

conhecimento geográfico que se desenvolve no dia-a-dia, permitindo uma compreensão do bairro 

através da concretude de sua vivência. Assim, lugar e território são compreendidos nesta pesquisa 

enquanto fenômenos vividos, a partir de uma leitura fenomenológica do ambiente urbano. 
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1.2 Geografia Humanista e Fenomenologia: Lugar, Território e Bairro  
enquanto Fenômenos Vividos 

 

“E a ilha desconhecida, perguntou o homem do leme. A ilha 
desconhecida não passa duma idéia da tua cabeça, os geógrafos do rei foram ver nos mapas e 

declararam que ilhas por conhecer é coisa que se acabou desde há muito tempo...” 
José Saramago (1998) 

“Se para o conhecimento, o grande desafio está em conhecer o 
desconhecido, para o pensamento, o desafio é pensar o conhecido” 

Emmanuel Carneiro Leão (2006) 
 

Para compreender o bairro enquanto fenômeno vivido, é preciso clarificar a 

inserção da Fenomenologia nas Ciências e as questões teórico-metodológicas oriundas desta 

inserção (aqui, especificamente na Geografia Humanista). 

Ainda que o termo Fenomenologia tenha sido usado antes (por exemplo) por 

Immanuel Kant ou Franz Brentano, foi Edmund Husserl quem construiu, no início do século 

XX, um sistema filosófico para a Fenomenologia, denominado como fenomenologia pura. 

Embora Husserl estivesse preocupado apenas com a Teoria do Conhecimento (disciplina 

filosófica que se preocupa em elucidar a atividade cognoscente), seu sistema filosófico abriu-se à 

possibilidade de se tornar ontologia e, por este motivo, foi difundido por diversas disciplinas 

científicas. (DARTIGUES, 2005) 

Husserl estava às voltas com a questão de como o conhecimento 

transcendental (que não está diretamente dado quando visamos o objeto) é possível; o filósofo 

coloca: “Como pode o conhecimento estar certo da sua consonância com as coisas em si, de as 

atingir?” (HUSSERL, 1986[1913] p. 21). Ele não duvida do conhecimento que já foi produzido, 

mas se preocupa em compreender o modo como este se realiza. 

No decurso de sua reflexão sobre a possibilidade do conhecimento 

transcendental, Husserl desenvolve a idéia de fenômeno; e nesta idéia está esteado o caráter 

ontológico das formulações husserlianas. O fenômeno corresponde a uma relação fluída entre 

objeto e sujeito; reportando a sua etimologia, o fenômeno aparece: os objetos do mundo 

ganham do sujeito cognoscente significados. O objeto aparece ao sujeito dentro de uma estrutura 

de significados e, um dado importante, Husserl alcança esta considerações sobre fenômeno 

investigando a própria vivência (modo de vida) humana. (DARTIGUES, 2005) 

De acordo com a idéia de fenômeno, o ser humano tem um conhecimento 

intuitivo anterior à consciência de estar realizando um ato cognoscente (os significados são 

imediatamente colados aos objetos, e só são apreensíveis mediante as significações): o mundo é 

fenomênico, todo objeto que a consciência visa, é um fenômeno. O papel da Fenomenologia é 
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resgatar os sentidos originais dos fenômenos: clarificar os significados intersubjetivos que 

caracteriza o fenômeno do mesmo modo a todos os sujeitos, ou seja, sua essência. (HUSSERL, 

1986[1913]; PICKLES, 1985; DARTIGUES, 2005) Deste modo, como atenta Emmanuel C. 

Leão, o desafio é pensar o que já é conhecido. (LEÃO, 2006) Os fenômenos são dados da 

realidade, congregam um conhecimento intuitivo, cabe à Fenomenologia pensar este já 

conhecido, compreender os significados que dão sentido ao fenômeno. Ao colocar que o bairro é 

um fenômeno, considera-se que determinados processos construam os significados que ele tem 

para os indivíduos. 

Este conhecimento intuitivo (ontológico, pois característico do modo de ser 

humano) realizado quando o homem dá significados ao objeto, é congregado na própria noção 

de experiência. É a partir desta que a Geografia Humanista se une à Fenomenologia. 

A Geografia Humanista não está imediatamente ligada à Fenomenologia, ela é, 

antes, uma subdisciplina temática da disciplina geográfica (independente dos aportes filosóficos 

utilizados). John Pickles, fazendo um balanço sobre as relações entre Geografia, Fenomenologia e 

Ciência, atenta que Geografia Humanista é um tema, uma atitude, um modo de apreender 

processos geográficos a partir do homem. E dentro da Geografia Humanista, as proposições da 

Fenomenologia vêm recebendo destaque. (PICKLES, 1985) 

A Geografia Humanista tem como intento um conhecimento geográfico 

esteado no homem, a partir dele, das características que o fundam como tal (Humanismo). Yi-Fu 

Tuan, um dos expoentes da Geografia Humanista, explicita o papel dos estudos humanistas 

dentro de qualquer disciplina científica: 

All academic work extends the field of consciousness. Humanistic studies 
contribute, in addition, towards man’s increasing awareness of the sources of 
his knowledge. In every major discipline there exists a humanistic subfield 
which is the philosophy and history of that discipline. Through the subfield, for 
instance, geography or physics knows itself, that is, the origins of its concepts, 
presuppositions, and biases in the experience of its pioneer scholars and 
scientists. The study of space, from the humanistic perspective, is thus the 
study of people’s spatial feelings and ideas in the stream of experience. (TUAN, 
1979, p. 388)  

O autor aponta para a intenção de tornar claro as pressuposições e 

compreensões pré-científicas que norteiam a construção de conceitos. Estas sendo anteriores à 

realização do próprio conhecimento acadêmico, pois são intrínsecas à experiência dos indivíduos 

(são conhecimentos intuitivos). 

Tendo como pressuposto ontológico que o mundo é fenomênico (que tudo 

que se vê, sente, conhece seja fenômeno), a Geografia Humanista de orientação fenomenológica 

entende, portanto, que há um devir geográfico (ao qual não estamos exatamente cônscios) na 
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vida ou modo de existir humano. Há, mesmo, a proposta de se fundar uma Geografia ontológica, 

na medida em que esta abordagem vai se ater ao conhecimento geográfico intuitivo 

(conhecimento primeiro) do mundo. (HOLZER, 1997)  

Pickles (1985, p. 43), neste sentido, esclarece o papel da Fenomenologia para 

Geografia: 

Geographical experience is prior to geographical science – ontologically and 
historically – in its broadest perspective, as ‘formal geography’. Formal 
geography is a thematization of this experience. Phenomenology is the act of 
recovering and mediating that geographical experience.  

Desta forma, este trabalho procura compreender o bairro através da própria 

experiência associada a ele. Bairro é um fenômeno. É, assim, um objeto que aparece através de 

uma estrutura de significados. Estes, por estarem no campo do conhecimento intuitivo, fazem 

parte de uma experiência geográfica, anterior (e subjacente) aos trabalhos acadêmicos já 

realizados sobre bairro, por exemplo. 

E a vivência do fenômeno é central para sua compreensão. Tuan (1983, p. 10), 

no livro Espaço e lugar: a perspectiva da experiência, coloca a relação entre vivência e experiência e a 

constituição da realidade (mundo), que é fenomênica: 

[...] a experiência implica a capacidade de aprender a partir da própria vivência. 
Experenciar é aprender; significa atuar sobre o dado e criar a partir dele. [...]. O 
que pode ser reconhecido é uma realidade que é um constructo da experiência, 
uma criação de sentimento e pensamento. 

Os significados mais prementes do fenômeno se realizam, desta forma, na 

relação imediata (sem mediações) da experiência deste. Ao viver (no sentido mais amplo, ou seja, 

existir) o ser humano sempre constrói e/ou movimenta um conhecimento: a experiência. No 

caso da Geografia Humanista, ao visar um conhecimento do espaço tendo o ser humano como 

medida, lhe importa o envolvimento corporal (sensorial, emocional) do homem com o espaço. 

(BUTTIMER, 1985; TUAN, 1985) Deste modo, intenta, em última análise, que o fenômeno seja 

fenômeno vivido. 

Para a apreensão do bairro enquanto fenômeno vivido é fundamental o uso de 

categorias geográficas que explicitem a experiência do espaço. A compreensão de lugar e 

território, a partir da Geografia Humanista, permite a apreensão desta experiência e surgem neste 

trabalho como as principais categorias de análise para o estudo do bairro. 

1.2.1 Lugar e Território: Categorias de Análise 

Na Geografia Humanista, a categoria lugar foi resignificada (em meados de 

1960/1970), se convertendo em uma das categorias de maior destaque dentro da perspectiva 
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humanista. Tradicionalmente, o lugar teve um sentido locacional (remetendo a unidade de 

medida do espaço, nó dentro de uma rede ou ponto de coordenadas específicas); às vezes sendo 

pouco utilizada dentro de certas correntes de pensamento geográfico, outras vezes sendo 

destacada como objeto da ciência geográfica. (HOLZER, 1999) 

A Geografia Humanista resignificou o lugar ao colocar que o ponto fixo, a área 

localizável, é também área vivida. É um ponto no espaço cuja paisagem, configuração, relações, 

redes tangem diretamente a vida daquele que ali está. Tuan (1979, p. 387) explicita como o lugar 

é, deste modo, considerado na perspectiva humanista: 

Place, however, has more substance than the word location suggests: it is a 
unique entity, a ‘special ensemble’; it has a history and meaning. Place 
incarnates the experiences and aspirations of a people. Place is not only a fact 
to be explained in the broader frame of space, but it is also a reality to be 
clarified and understood from the perspectives of the people who have given it 
meaning. 

Portanto, o lugar é uma porção do espaço vivida pelo indivíduo (uma porção 

localizável, um sítio) e, a partir da Geografia Humanista, remete a espaço vivenciado pelo 

indivíduo ou por um grupo. (BUTTIMER, 1980; HOLZER, 1998) Os significados relacionados a 

esta porção do espaço são mais eloqüentes quanto mais efetiva (no sentido de não haver 

mediação entre o indivíduo e o objeto) for a vivência e consequente experiência desta área 

(lugar). 

Na cidade, como área onde está a casa em que se mora, o bairro designa uma 

área passível de se tornar lugar para aqueles que ali vivem. Assim, ao propor o lugar enquanto 

categoria de análise na abordagem do bairro, procuramos derivar a compreensão deste através de 

sua própria experiência. Em outras palavras, ao tomar o bairro como lugar apreender as 

experiências geográficas que caracterizam este elemento da cidade. 

Na elucidação das relações mais próximas entre o indivíduo e o espaço, temos 

também a categoria território. Este, muitas vezes, aparece junto ao lugar na experiência que o 

indivíduo tem com o espaço. Por exemplo, uma importante forma da transformação de uma 

porção do espaço em lugar passa pela necessidade de territorialização nesta. Tomando território 

como categoria para compreender a experiência geográfica, procedemos com o uso do binômio 

território vivido, na medida em que este estudo se atém à compreensão de processos geográficos 

vivenciados/construídos diariamente pelos indivíduos.  

Werther Holzer, ao discutir a partir da Fenomenologia os conceitos de meio 

ambiente, lugar, paisagem e território, aponta que este último foi tomado como conceito 

científico primeiramente pela Etologia; concernente então ao espaço delimitado que os animais 

defendem como seu. A partir deste ponto, a Geografia teria transformado território em categoria 
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para denotar uma área definida por fronteiras, a qual um grupo humano defende como sua e nela 

exerce seu poder. (HOLZER, 1997)  

É esta idéia que une as diferentes acepções que a categoria território recebeu, 

trazendo considerações além das biológicas (como no caso da Etologia) para compreender o 

território para os seres humanos. Considerações de processos econômicos, relações sociais, 

relações de poder foram trazidas para qualificar diferentes tipos de territórios, em acordo com os 

processos que norteiam suas gêneses e transformações. (HAESBAERT, 2004)  

Holzer (1997), a partir da perspectiva humanista, se preocupa em compreender 

a categoria território como fato da vida, que seja ressaltado o território como uma experiência 

anterior às construções do conceito através das diferentes perspectivas. Para isso, aponta o autor, 

um passo importante é considerar que o lugar seja a base do território. Por isso a necessidade de 

proceder com o uso do binômio território vivido que remete aos fatores que caracterizam o 

território (poder explícito ou implícito sobre determinada porção de espaço, a delimitação desta 

porção e as implicações de a ela pertencer) realizados na escala do indivíduo, da experiência 

vivida. (DE PAULA e MARANDOLA JR,. 2007) 

A territorialidade compreendida como característica inerente ao homem conota 

um espaço conhecido, delimitado, que serve à manutenção diária da vida. E a partir dos estudos 

que temos realizado, é o bairro que institucionaliza, de certo modo, esta territorialidade no 

contexto urbano (principalmente através das identidades territoriais) como será discutido no 

capítulo seguinte. (DE PAULA e MARANDOLA JR., 2007) 

Abordando o bairro enquanto lugar esperamos nos aproximar dos significados 

intersubjetivos que constituem este fenômeno vivido. Ao qualificar este fenômeno enquanto 

território vivido, procuramos originar da experiência do próprio bairro os processos geográficos 

que fundam e conformam esta territorialidade. 

Esta abordagem do bairro demanda uma prática de pesquisa geográfica: o 

trabalho de campo. Este é a etapa da pesquisa em que o cientista vai ao encontro do objeto de 

estudo, face a face. Ao invés de reproduzir a situação de estudo em laboratório ou realizar a 

pesquisa através de dados ou informações secundárias (indiretas), o processo de conhecimento e 

estudo do objeto é no seu próprio locus, onde ele se manifesta ou se apresenta. (JUNKER, 1971) 

É o trabalho de campo que permite observar a concretude da experiência e compreender o bairro 

enquanto lugar e território vivido. 
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1.3 O Trabalho de Campo e a Experiência Humana do Espaço 

Esta pesquisa está inserida na tradição de metodologias qualitativas na Ciência. 

A metodologia qualitativa, em geral, se torna necessária na medida em que o paradigma (conjunto 

de pressupostos que guiam a pesquisa) do estudo admita a multiplicidade do pensar e agir 

humanos (deste ponto origina a ligação entre este tipo de metodologia e o Humanismo). Em 

vista disso, é necessária uma abordagem compreensiva e/ou interpretativa do objeto de estudo, 

que apreenda como os indivíduos (e suas possibilidades múltiplas de pensar e agir) se relacionam, 

constróem, visam o objeto de estudo do pesquisador. (CHIZZOTTI, 2006) 

Alda J. Alves-Mazzotti, discutindo o método nas Ciências Sociais, coloca as 

características oriundas da adoção do paradigma qualitativa: 

Dessa posição decorrem as três característica essenciais aos estudos 
qualitativos: visão holística, abordagem indutiva e investigação naturalística. A 
visão holística parte do princípio de que a compreensão do significado de um 
comportamento ou evento só é possível em função da compreensão das inter-
relações que emergem de um dado contexto. A abordagem indutiva pode ser 
definida como aquela em que o pesquisador parte de observações mais livres, 
deixando que dimensões e categorias de interesse emerjam progressivamente 
durante processos de coleta e análise de dados. Finalmente, investigação 
naturalística é aquela em que a intervenção do pesquisador no contexto 
observado é reduzida ao mínimo.  
Entre as implicações dessas características para a pesquisa podemos destacar o 
fato de se considerar o pesquisador como principal instrumento de investigação 
e a necessidade de contato direto e prolongado com o campo, para poder 
captar os significados dos comportamentos observados. (ALVES-
MAZZOTTI, 1998, p. 131-132 – grifos nossos) 

São variados os paradigmas qualitativos nas Ciências Humanas e Sociais e as 

correntes filosóficas que esteiam estes paradigmas. (ALVES-MAZZOTTI, 1998) No entanto, 

como a autora colocou, o holismo, a indução e a investigação em campo (naturalística) perpassam 

os diferentes paradigmas qualitativos; e estes elementos estão presentes nesta pesquisa também.  

Assim, discorreremos aqui sobre os pressupostos que norteiam nossa 

orientação fenomenológica no estudo do bairro e suas implicações para a prática de campo. Para 

isso, o primeiro passo é retomar: o mundo é fenomênico. Deste modo, como o fenômeno bairro 

é constituído? Que processos geográficos, que configuração territorial, que tipos de integrações 

entre coisas, pessoas se arranjam de tal forma que apontam que “isto” que está presente é um 

bairro?  

Como coloca a Fenomenologia, esta compreensão está no próprio fenômeno 

(bairro), no conhecimento experiencial presente nele. Assim, é preciso estar em contato com o 

fenômeno estudado, apreender como ele é experenciado. Este contato se realiza no próprio 

trabalho de campo. 
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A Geografia Humanista e a Fenomenologia têm em comum a lida com a 

experiência humana. (MARANDOLA JR., 2005a) Uma proposição importante da 

Fenomenologia, que abarca o contexto onde a experiência humana se constitui é a idéia de 

mundo vivido (lebenswelt); a qual expressa o pressuposto ontológico de que o mundo é 

fenomênico. 

É no mundo vivido que os fenômenos estão expressos, é onde o homem age 

diariamente, continuamente. (RELPH, 1979) A lida diária com os fenômenos (com o mundo) 

conforma um conhecimento sobre eles. Na medida em que se move pelo mundo o homem se 

torna experto: conhece os objetos, estabelece relações, apreende usos, confere valores; deste 

modo, no mundo vivido origina-se o conhecimento experiencial. Buttimer (1985, p. 172) 

esclarece: 

Mundo, pro fenomenologista, é o contexto dentro do qual a consciência é 
revelada. Não é ‘um mero mundo de fatos e negócios... mas um mundo de 
valores, de bens, um mundo prático’. Está ancorado num passado e 
direcionado para um futuro; é um horizonte compartilhado, embora cada 
indivíduo possa construí-lo de um modo singularmente pessoal. [...] falando de 
um modo geral, lebenswelt poderia ser definido como um horizonte abrangente 
de nossas vidas individual e coletiva. [...] a noção de mundo vivido sugere 
essencialmente as dimensões pré-refletivas e tomadas como certas, da 
experiência, os significados não questionados e determinantes do 
comportamento.  

No que concerne a uma Geografia de inspiração fenomenológica, falar em 

mundo vivido é admitir que experiências geográficas (e, assim, conhecimento geográfico) se 

realizam cotidianamente, intrínsecas ao modo de vida humano. A noção holística de mundo 

vivido expressa o contexto de valores, crenças, sentimentos humanos que uma pesquisa 

qualitativa pretende desvelar. 

A possibilidade de alçar um conhecimento objetivo do horizonte do mundo 

vivido está em um dos fatores que o esteia: a intersubjetividade. Há, na constituição dos 

fenômenos, um importante papel da subjetividade, na medida em que cada indivíduo é livre para 

doar qualquer significado ao objeto. No entanto, ao compreender que o fenômeno é o 

fundamento da realidade, apreende-se que o conhecimento do fenômeno é necessariamente 

(definitivamente) intersubjetivo, ou seja, há significados que são coletivos. Se assim não fosse, 

não haveria a possibilidade de comunicação (entre os indivíduos) sobre o mundo (fenômenos) 

que os envolve, que se compartilha. 

Schutz e Luckmann (1973, p. 4), exploraram largamente a noção de mundo 

vivido, e colocam a propósito da intersubjetividade: 

Thus from the outset, my life-world is not my private world but, rather, is 
intersubjective; the fundamental structure of its reality is that it is shared by us. 
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Just as it self-evident to me, within the natural attitude, that I can, up to a 
certain point, obtain knowledge of the lived-experience of my fellow-men... 

A objetividade deste conhecimento experiencial reside, então, na 

intersubjetividade do mundo vivido, pois, apesar da subjetividade das experiências, elas 

apresentam pontos em comum (ou, traços que lhe são inalienáveis). Conferindo objetividade à 

pesquisa qualitativa e empírica. 

Embora seja dada ênfase a certo caráter antropocêntrico da Fenomenologia 

(FERREIRA, 2002), é necessário atentar que não se depreende que a realidade é dada somente 

pelo sujeito, que ela depende inteiramente da consciência (idealismo). Na investigação das 

vivências (tal como realiza Husserl) fica claro que há um mundo externo ao indivíduo, que é 

apreendido por seus sentidos, que resiste às suas vontades. Eduardo Marandola Jr., discorre sobre 

a arqueologia fenomenológica (importante método concebido por Husserl para resgatar as 

essências) com vistas a clarificar sua contribuição à Geografia. O autor aponta que a 

Fenomenologia (dentre as questões da Teoria do Conhecimento) se posiciona junto ao realismo 

volitivo. Este posicionamento coloca que os objetos exteriores ao sujeito existem (realismo) na 

medida em que são vivenciados, e que, nesta vivência o indivíduo doa significados aos objetos 

(volição). (MARANDOLA JR, 2005b) 

É particularmente importante atentar sobre a existência de objetos exteriores 

ao sujeito (exteriores à sua consciência), pois, na medida em que este ponto dá ênfase à 

concretude do mundo, nos remete à geografia. Esta concretude que constitui o mundo ao 

derredor, que é chão da existência humana, que resiste à vontade, mas que também é construída, 

pensada, interpretada e significada. 

O mundo vivido é o horizonte onde os fenômenos são, ao mesmo tempo, 

construídos e experienciados; é norteado pela materialidade que envolve os indivíduos e pelos 

significados a ela atribuídos. Nesta relação está a construção dos fenômenos e do conhecimento 

concernente a eles: o experiencial. 

Para a apreensão da experiência humana do espaço, o trabalho de campo na 

Geografia Humanista deve dar atenção à constituição material do mundo, que está expresso na 

paisagem e, tanto quanto, atentar a como as pessoas experienciam esta paisagem (como ela é 

significada). Sendo a experiência em relação a esta concretude a própria expressão do lugar. 

A operacionalização do trabalho de campo na Geografia Humanista retoma, 

então, certos caracteres dos trabalhos de campo da abordagem tradicional. A “expedição 

geográfica”, a descrição, a indução, o conhecimento do espaço por parte daqueles que o vivem 

são pontos em comum. A diferença é que a Geografia Humanista, tendo a experiência como 

meio e fim, intenta alçar o conhecimento geográfico a partir da intersubjetividade que perpassa a 
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experiência do lugar. Para elucidar este intento, apresentamos a operacionalização do trabalho de 

campo que desenvolvemos nesta pesquisa. 

1.3.1 Operacionalização dos trabalhos de campo  

Os trabalhos de campo realizados se dividem em duas fases: os trabalhos de 

campo exploratórios e, após uma sistematização das informações, revisão bibliográfica e 

levantamento de hipóteses, são realizados trabalhos de campos operacionais. (MARANDOLA 

JR., 2003)  

Na fase exploratória, o principal objetivo é percorrer o lugar com uma postura 

aberta (que implica colocar entre parênteses os conhecimentos que se tenha a priori), buscando 

um conhecimento experiencial, sem direcionamentos pré-estabelecidos, para que o lugar se revele 

em si mesmo. Assim, ganha relevância a exploração do bairro pelo caminhar e a realização de 

entrevistas não-diretivas com os de dentro3 para alcançar um conhecimento empírico (atentando 

para a especificidade da configuração territorial que orienta o lugar) e conjuntivo (na medida em 

que se congrega na intersubjetividade). A realização do conhecimento do bairro a pé, 

caminhando por ele, visa a apreensão da paisagem e das dinâmicas que a animam. Paisagem, 

embora não seja categoria analítica desta pesquisa, é um importante meio para experienciar e 

compreender o lugar, pois, é materialidade deste (a mesma que é significada, construída, pensada, 

vivida). (BERQUE, 1998; SAUER, 1998) Enquanto as entrevistas não-diretivas, em que o 

pesquisador procura não conduzir a entrevista, deixando que o entrevistado fale sobre o que 

desejar4 visam um conhecimento de como as pessoas (tanto enquanto indivíduos quanto como 

coletividade) se relacionam com a paisagem e, deste modo, fazem o lugar. É importante lembrar 

que as entrevistas não são diretivas para que, estabelecendo os assuntos das entrevistas, os de 

dentro revelem os elementos que são mais importantes na configuração daquele lugar.  

Resgatamos a apreciação metodológica dos trabalhos de campos de Marandola 

Jr. (2005c, p. 2 - grifo do autor) a qual nosso estudo está alinhada: 

O trabalho de campo empreendido é compreendido como uma experiência da 
cidade, em que caminho e percurso são resultados da interação sujeito-objeto. 
Por outro lado, os temas norteadores, que ou foram pensados a priori ou 
brotaram do campo, foram resultados e guias ao mesmo tempo. Minha 
estratégia metodológica obedeceu mais à intuição do que ao planejamento 
rígido. A partir dos temas norteadores, pus-me a andar, caminhando pela 
cidade, em busca de encontros. [...] Busquei nos encontros e na prática de um 

                                                           
3 Os conceitos insider e outsider utilizados por Buttimer (1980) foram vertidos, aqui, “para os de dentro” e “os de 
fora”. Os conceitos fazem referência ao grau de envolvimento dos indivíduos em relação, no caso, ao lugar que é 
objeto de estudo; os insiders são aqueles que conhecem o lugar, sua dinâmica, que o experienciam, em contraponto, 
outsider são aqueles que não o conhece o lugar intimamente. 
4 A entrevista se assemelhará mais a uma conversa e o entrevistador pode inserir um ou outro tópico de interesse 
nesta. É também denominada entrevista não-estruturada (ALVES-MAZZOTI, 1998)  
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andarilho, andando e contemplando, inquirindo dos ambientes e das paisagens, 
as diversas “londrinas”, ou seja, as diversas experiências e existências da e na 
cidade. caminhei acompanhado, a pé ou de carro. Conduzindo e sendo 
conduzido. Não me limitei ao silêncio da observação, mas quis travar diálogos. 
A expectativa com este procedimento foi a revelação, ou seja, a possibilidade 
do objeto revelar-se, partindo da indução em direção à fluidez sujeito-objeto e à 
importância recíproca na produção do conhecimento.  

Está implícito nestes procedimentos que o conhecimento do objeto de estudo 

está congregado nele mesmo, na experiência que se tem dele (dada a fluidez sujeito-objeto). Ir a 

campo, experienciar e apreender as experiências dos outros dão as bases para um conhecimento 

empírico e conjuntivo. 

Este conhecimento empírico e conjuntivo é congregado na forma de diários de 

campo (que são descrições minuciosas e livres de cada trabalho). Estes se tornam, então, ponto 

de partida para o desenvolvimento do estudo, pois são as descrições que irão apresentar o lugar 

enquanto fenômeno vivido, o material bruto da pesquisa. 

Após os trabalhos de campo exploratórios, vem a realização de tratamento das 

informações neles colhidas – principalmente na forma de releitura dos diários de campo, 

levantamento, discussões e problematizações acerca do que foi apreendido. São particularmente 

importantes os elementos que, no caso, nos direcionam para a compreensão da experiência do 

bairro. Estes procedimentos se enquadram no conceito de arqueologia fenomenológica. Esta 

se configura uma reflexão regressiva (na medida em que caminha de concepções construídas, mas 

que já figuram como pré-concepções, para as essências destas construções) em relação aos 

processos que orientam o fenômeno, buscando traços que lhe são inalienáveis (intersubjetivos), 

que caracterizam o fenômeno universalmente. (MARANDOLA JR, 2005b) 

É a partir da arqueologia fenomenológica do que foi levantado nos trabalhos 

de campo que são erigidas as primeiras hipóteses. O produto dos trabalhos de campo 

exploratórios são manejados, então, de questões primeiras, tal qual: como o fenômeno bairro é, 

então, constituído? A partir disto, realiza-se uma revisão bibliográfica específica, relativa aos 

assuntos demandados pelo campo e pela reflexão sobre ele. 

Realizada esta etapa, retorna-se ao campo, que ganha um caráter mais 

operacional. Tendo os dados já trabalhados e as hipóteses levantadas, o trabalho de campo tem 

uma postura mais diretiva, na busca de refinar as primeiras considerações. Ao invés da exploração 

livre, o campo se concentra em locais específicos dos lugares e as entrevistas são retomadas, 

ambos com o objetivo de cercear elementos que se relacionem, direta ou indiretamente, com as 

hipóteses levantadas. Estes trabalhos de campo operacionais também são exaustivamente 

descritos e refletidos; com seus resultados direcionando já à compreensão do objeto de estudo. 
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Dimensão vertical do 
trabalho de campo 

Ação do 
pesquisador 

fenômenos 

informação 

dados 
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análise 

relato 

O quadro a seguir, elaborado a partir das fases da pesquisa de campo colocadas 

por Junker (1971), ajuda a sintetizar as etapas deste. 

Figura 1: A Ação em Trabalho de Campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de De Paula, Marandola Jr. e Hogan (2005) 

 

A observação se dá nos trabalhos de campo exploratórios e operacionais; o 

registro está na forma dos diários de campo; a arqueologia fenomenológica (análise) transforma a 

informação em dados para a pesquisa. Conhecimento e relato constituem o próprio produto final 

de toda a ação. 

1.3.2. A pesquisa no Bosque: o campo como experiência 

A pesquisa qualitativa é construída a partir dos indivíduos, dando importância à 

historicidade, opiniões e valores destes para apreensão de seu envolvimento com o objeto de 

pesquisa. No sentido de contextualizar melhor os resultados apresentados neste trabalho, 

realizamos uma breve descrição dos trabalhos de campo. 

Os trabalhos de campo no Bosque foram realizados, majoritariamente, entre 

agosto (trabalhos de campo exploratórios) e setembro (trabalhos de campo operacionais) de 

2007. O conhecimento prévio que possuíamos do bairro era apenas a consciência de que certas 

vias (Av. Aquidabã e a Rua Uruguaiana) e o próprio BJ pertenciam ao bairro. 

Nos dois primeiros campos predominou a atividade de “andarilho”, 

percorrendo o bairro (construindo conhecimento através do caminhar, observando paisagens, 

entrevendo dinâmicas, descrevendo) (MARANDOLA JR., 2006) dada a dificuldade de encontrar 

conversantes. No primeiro campo, ocorreu uma conversa rápida com a dona de uma lanchonete 

do BJ, que mora há 15 anos no bairro. Foi realizado contato com Conceição, moradora do 

Bosque (já conhecida antes da realização desta pesquisa), que mediou o encontro com outros 
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moradores. Estes primeiros campos foram orientados, também, para a elucidação dos limites do 

bairro. 

Observação e descrição da paisagem, ponderação sobre quais ruas pertenciam 

ou não ao Bosque estão resgistrados nos diários de campo dos primeiros dias. Entre estes 

campos, foram marcadas (por telefone) conversas com moradores do bairro. A mediação de 

Conceição foi fundamental para que fosse estabelecida uma relação de confiança com os 

moradores. A partir disto, um dado sobre o bairro é apreendido: enquanto em outras pesquisas 

foi possível conhecer e conversar com moradores de bairros de Campinas (da Ponte Preta, São 

Bernardo, DICs) sem necessidade de um mediador, no Bosque estas conversas só foram 

possíveis quando fomos apresentados ao moradores. 

Através de Conceição, foi possível a etapa de “conversante” (MARANDOLA 

JR., 2006); o conhecimento adquirido como andarilho é somado às conversas com aqueles que 

vivem o bairro. Em um mesmo campo, conversamos com Léa: idosa, viúva, mora sozinha na 

casa que o marido construiu há 30 anos atrás. Esta nos levou à casa de Clodoaldo e Yeda: o casal 

mora há 15 anos na casa e tem o escritório na casa contígua a sua residência, suas duas filhas 

estudam no Colégio Ave Maria e a família de Clodoaldo (que nasceu em Mirassol-SP), possui esta 

casa desde a década de 1970 (a qual foi cedida pela prefeitura em vista da desapropriação da casa 

original, para a reforma da Av. Aquidabã, que se tornou extensão da Via Expressa Waldemar 

Paschoal). Clodoaldo, por sua vez, tomou a iniciativa de apresentar-nos Zé Roberto. Este possui 

um terreno, onde atualmente montou um estacionamento para carros, desde a década de 1970 e 

mora com a família em um edifício do Bosque desde a mesma década. Zé Roberto é integrante 

da Sociedade Amigos do Bosque (SAAB) e do Conselho de Segurança do bairro (CONSEG) 5.  

                                                           
5 Organização civil que qualquer bairro pode ter, que estabelece relação com o batalhão de polícia responsável pela 
área. 
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Ele entrou em contato com Cláudia, presidente da SAAB, com a qual foi marcada uma conversa. 

Zé Roberto contou sobre as festas no bairro, sobre a prostituição que ali se deu, sobre as 

vantagens de se morar ali e foi o único dentre os conversantes encontrado até aquele momento 

que apontou os limites do Bosque sem apresentar grandes dúvidas, embora tenha dito que era 

melhor confirmar com Cláudia. 

Após este campo, os seguintes se concentraram no percurso pelas ruas 

apontadas como pertencente ao Bosque e tentativa de confirmação deste pertencimento. 

Conversamos com Leonardo que é dono de uma modesta lanchonete na esquina da Av. 

Aquidabã com a Rua Dr. Quirino (diferente daquelas sofisticadas, presentes na Rua Uruguaiana, 

por exemplo). Ele comprou o estabelecimento recentemente de seu primo. Leonardo mora em 

Hortolândia e só vai ao Bosque para trabalhar na lanchonete, o pouco que anda pelo bairro é para 

comprar uma ou outra coisa para a lanchonete e, atenta, tudo que se vende no bairro é muito 

caro. O percurso deste campo continuou até o BJ, deu-se a volta nele. Na Rua atrás deste (Rua 

Pedro Alvares Cabral), conversamos com Neuza que foi criada na casa onde mora até hoje, junto 

com sua irmã. Este campo continuou, orientado principalmente para a descoberta das ruas 

pertencentes ao Bosque na área próxima ao centro da cidade (tais como Rua Duque de Caxias, 

Rua Marcondes Salgado, o entorno do Largo Beneditino). 

Assim, os campos subsequentes se voltaram para a exploração desta outra área 

do Bosque, entre a Av. Aquidabã e a Av. Moraes Salles (que não se sabia Bosque, no início da 

pesquisa). Em um destes campos, recordamos que uma pessoa conhecido havia morado nesta 

área, na Rua Padre Vieira. Foi feito contato com Pablo, que agora mora próximo ao Terminal 

Central. Ele é de São João da Boa Vista, graduou-se em Geografia na Universidade Estadual de 

Londrina (UEL) e hoje faz mestrado em Educação, na Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp), tendo como objeto de pesquisa o centro de Campinas. Havíamos marcado uma 

conversa sobre o bairro, mas esta se transformou em trabalho de campo noturno (que serviu 

tanto para o Bosque quanto para o objeto de pesquisa dele). Neste campo, foi possível observar 

uma dinâmica do lugar que se realiza somente pelos moradores (pois, à noite, diminuía o fluxo de 

veículos e pessoas associados ao centro da cidade). Pablo apresentou Claudino, dono de um 

boteco na Rua Antônio Cesarino e que mora (junto com a família) na casa onde está instalado o 

boteco; a filha de Claudino, o marido dela e o filho pequeno moram na casa ao lado (Pablo 

conhece toda a familía). À noite, vê-se prostituição nas ruas do bairro, próximas ao Largo 

Beneditino. 

O campo seguinte foi marcado pela conversa com Cláudia, na própria SAAB 

(escritório pequeno, na Rua Uruguaiana). Cláudia mora há aproximadamente 15 anos no Bosque, 
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é artista plástica e apresenta espírito de liderança (foi síndica por oito anos seguidos em seu 

edifício e está na presidência da SAAB desde a fundação desta, em 2003). Contou sobre o BJ, 

sobre a prostituição na Av. Aquidabã, sobre as festas que ocorrem no Bosque. Cláudia passou o 

telefone de Moacir, integrante da SAAB e morador antigo do bairro. 

Moacir mora há 30 anos no Bosque. Conta com orgulho que morou no 

primeiro edifício do bairro e que viu este crescer (particularmente a área entre a Av. Aquidabã e a 

Rua Uruguaiana), contou sobre as chácaras que ainda havia ali nas proximidades, na década de 

1970, sobre o barro que sujava tudo, quando reformaram a Av. Aquidabã, sobre o Convento das 

Carmelitas (cujo terreno foi vendido para a construção de um condomínio de edifícios há 15 anos 

atrás). 

No último campo foi percorrido as diferentes áreas do bairro e foram 

realizadas fotos. No BJ, conhecemos Madromar Andrieta. (que foi apelidada pela imprensa 

campineira, em certa época, como madrinha do BJ). Ela conta que lutou durante alguns anos pela 

reabertura do museu deste e mostra conhecer os freqüentadores diários do BJ, moradores da 

proximidade. Conversamos também com dois moradores da Rua Pedro Alvares Cabral, atrás do 

BJ, que contaram que as casas antigas desta Rua são patrimônio público, não podem ser vendidas 

e só mudam de proprietário por meio de herança familiar. O homem que herdou a casa do pai, 

conta que este adquiriu a residência há mais de 68 anos. A mulher que estava sentada na calçada 

(com seu cão no colo) avisou que mora há pouco tempo ali. Ambos dizem que as contas de 

telefone acusam que ali é Vila Isabel e dizem que esta é uma denominação antiga, que talvez 

nunca tenha vingado, pois, todos sempre dizem que ali é bairro Bosque (mesmo a conta de luz 

aponta ser bairro Bosque). Na Rua Riachuelo, conversamos rapidamente com um senhor, que 

apontou que o bairro era histórico, que edifícios e casas velhas se misturavam, mostrando o 

próprio crescimento da cidade.  

Foi através destes campos, com conversas com estas pessoas ou com outros 

campineiros (que não moram no bairro), que procuramos delimitar a experiência urbana que se 

realiza no Bosque para elucidar os movimentos geográficos que conformam um bairro urbano.
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CAPÍTULO 2 

Geografia de Bairro: Territorialidades 

 

 

 

 

Vejo duas mulheres (mãe e filha, parecem) andando tranqüilamente na 
calçada, chinelos nos pés. Uma prostituta passa por nós, abismo-me, Pablo fala “olha aí”, os 

freqüentadores do bar (diferente de nós, nem a notam, nem comentam). Vida de bairro. 
Fragmento do diário de campo 
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No senso comum, bairros são designados como partes em que estão divididas 

as cidades, diferentes (pela paisagem, função, classe social, etc.) entre si. No capítulo anterior, foi 

apresentado como esta diferença entre as partes da cidade (e, consequentemente, a coesão que as 

funda) foram apreendidas por distintas abordagens dentro da Geografia Urbana.  

A palavra bairro, recorrente no senso comum, pouco figura entre estes 

estudos. Em detrimento da palavra bairro é comum encontrar a expressão “estrutura interna da 

cidade” ; essa expressão se distancia o senso comum na mesma proporção em que conota. O 

estudo de processos que estruturam (dividem) a cidade O termo bairro tem maior relevância nos 

estudos urbanos em que o homem (e seus valores) estão inseridos no esquema teórico-

metodológico das abordagens. Provavelmente, é dentro deste contexto que o termo bairro 

prevaleça sobre a expressão de estrutura interna da cidade, por exemplo, na Antropologia ou na 

Sociologia6. Ao ter o homem presente na compreensão do espaço urbano, nas relações que os 

indivíduos estabelecem com seus pares, com o espaço, o bairro surge como palavra-chave, ponto 

de contato para compreender o significado desta porção do espaço pelos seus moradores. 

Assim, ao resgatar o bairro e seu entendimento como parte da cidade, parece 

necessário clarificar: como esta diferenciação entre espaços da cidade se realiza na experiência dos 

indivíduos? Como se dá a coesão do bairro? Que movimentos geográficos diários estão presentes 

na experiência e, assim, na própria manutenção (da diferenciação em relação a outro espaço e da 

coesão interna) do bairro? 

Estas questões conduzem o estudo do bairro, apresentado aqui. A partir dos 

trabalhos de campo no Bosque, movimentamos estas questões buscando elucidar as experiências 

geográficas relacionadas ao termo bairro. 

2.1 Aproximando-se do Bosque: a Toponímia 

Como colocado no capítulo anterior, o trabalho de campo, sob abordagem 

humanista, tem o sentido exploratório dos trabalhos de campo da abordagem tradicional. Nos 

                                                           
6 Ver, por exemplo: Ledrut (1971), Costa (1999), Velho (1973), Ferraz (1997), Campos Filho (2006). 
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primeiros trabalhos de campo no Bosque, o caráter exploratório foi patente, pois a descoberta do 

bairro, do espaço que corresponde a ele, foi paulatina. Como conhecimento prévio do bairro 

tínhamos apenas seu nome (sua toponímia), a consciência de que este faz referência a um 

importante espaço público de Campinas, o BJ, e de que algumas ruas próximas a este espaço 

público pertenciam ao bairro (mais precisamente, a Av. Aquidabã, a Rua Uruguaiana e as ruas 

perpendiculares entre estas). 

Buscando compreender a experiência geográfica que funda o bairro, a 

consideração do nome deste é elucidativa. Pierre George, em Geografia Urbana, baseado 

principalmente na observação de cidades européias e mediterrâneas, discorre sobre o bairro e 

aponta a importância da toponímia: 

A unidade de base da vida urbana é o bairro: na origem, com freqüência, uma 
antiga unidade religiosa ou uma paróquia ainda em atividade ou um conjunto 
funcional como o ‘bairro’ do mercado, a zona de agrupamento dos artesãos de 
uma ou várias profissões, o bairro dos conventos, etc. O bairro tem, de longa 
data, suas tradições, seu protetor, um santo na civilização cristã e um marabu na 
civilização muçulmana. O morador refere-se ao seu bairro quando quer situar-
se na cidade; tem a impressão de ultrapassar um limite quando vai a um outro 
bairro. A organização administrativa, geralmente, codificou estes dados 
empíricos e emprestou-lhes uma forma rígida. É com base no bairro que se 
desenvolve a vida pública, que se organiza a representação popular. Finalmente, 
e não menos importante, o bairro tem um nome, que lhe confere uma 
personalidade dentro da cidade. (GEORGE, 1983, p. 76) 

O autor atenta para o bairro enquanto unidade de base da vida urbana, para 

seu papel enquanto modo de organizar espacialmente a cidade. Nesta organização, a toponímia 

ganha relevância. O nome do bairro lhe confere particularidade, podendo atestar a função do 

bairro (bairro do mercado, dos artesãos), referenciar a localização deste espaço ou sua gênese. 

A toponímia conota a formação do bairro7 ou eventos e fatores que 

influenciam e caracterizam este espaço dentro da cidade. Sérgio da Matta discorre sobre a 

toponímia para, na análise das dinâmicas dos nomes, trazer a indissociabilidade entre a religião e a 

proto-urbanização mineira (arraiais) nos séculos XVIII e XIX. Da Matta (2005, p. 119 – grifo do 

autor), dessa forma, evidencia a importância do nome: “Ele está de tal forma amalgamado com 

aquilo que representa, que nas mais diversas culturas sua escolha nunca é deixada à obra do 

acaso, pois o nome traduz (seríamos quase tentados a dizer: produz) a essência de quem ou 

daquilo que nomeia.” 

O atual bairro da Ponte Preta de Campinas (SP), por exemplo, era denominado 

Fundão (PLANTA DA CIDADE DE CAMPINAS, 1929) quando ainda era fronteira urbano-

                                                           
7 Seabra (2001) aponta para a formação de bairros na cidade de São Paulo em torno de uma igreja, sendo esta, 
inicialmente, base da vida comunitária. Muitas vezes, nomes de caráter religiosos (católicos, no caso) atestam esta 
formação. 
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rural da cidade. A mudança para seu atual nome pode ser indicativo da mudança de sentido do 

bairro dentro da cidade: hoje ele não é mais o confim do urbano (o fundo) e, ainda, tem sua 

história fortemente associada à ponte pintada com piche (que dava acesso ao centro da cidade, 

passando sobre a linha de trem) e ao importante time de futebol da cidade, que surgiu no bairro 

no início do século passado, a Associação Atlética Ponte Preta. 

No caso do Bosque, sua toponímia (para os moradores de Campinas) indica 

que o bairro está localizado junto ao BJ, espaço público que atrai pessoas de toda a cidade (Figura 

2). A indicação do BJ na toponímia do bairro indica a importância deste espaço público como 

fator que identifica este bairro dentro da cidade. No entanto: qual seria a extensão areal coberta 

por esta toponímia? Em outras palavras, quais os limites (dentro deles as paisagens, as dinâmicas) 

do bairro Bosque? Os primeiros campos acabaram por ser orientados por esta busca. Tendo o 

nome do bairro, restava compreender a que “chão” este se aplica. 

Diversos autores8 apontaram que os indivíduos, ao passarem de um bairro a 

outro têm a sensação de atravessar uma fronteira, apreendendo certa diferença entre os 

ambientes de distintos bairros. Nos primeiros campos, a dificuldade de saber a extensão do 

Bosque foi somada à dificuldade de encontro (ruas vazias) com as pessoas e conseqüentemente 

de conversar com os de dentro. Diante disso, os primeiros esforços de delimitação do bairro 

foram frutos da apreensão de certa área integrada ao BJ, de certo ambiente. 

A primeira delimitação realizada em campo (sem a contribuição dos de dentro) 

teve como limites a Rua Proença (que indica o início do bairro Jd. Proença), a Rua Pedro Álvares 

de Cabral (junto a face leste do BJ), a Av. Aquidabã (que, com seu tamanho, fluxo constante, 

comércio, atração dos de fora surge como limite norte do bairro para aquele momento da 

investigação; assim como serve como fronteira do bairro para moradores que vivem na área em 

questão e não têm certeza de seus limites do Bosque) e, a oeste o limite parecia indefinido (Figura 

3). Estes limites obedeciam, involuntariamente, à impressão de que ao atravessar estas ruas 

adentrava-se em outro bairro, sensação de outro ambiente. 

Moacir (mora próximo à Uruguaiana) é nascido e criado em Amparo, veio a 

Campinas (na década de 1960) cursar a faculdade de economia, na Pontifícia Universidade 

Católica de Campinas (PUCCAMP); ao falar sobre o bairro, diz que este é muito bom, bairro 

ótimo e, faz a ressalva: “quer dizer, é um bairro tipicamente campineiro”. 

                                                           
8 Lynch, (1970;), da perspectiva humanista; Ledrut (1971), sociólogo urbano cuja obra tem uma relevante base 
empírica e presença de problemáticas espaciais; George (1983), que nesta obra traz noções características da 
abordagem tradicional; Souza (1989) que tem trabalho voltado para preocupações aliadas à Geografia Crítica, mas 
incorpora noções da Geografia Humanista na sua compreensão de bairro. 
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 Figura 2: Bairro Bosque 
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Moacir justifica explicando que campineiros são tipicamente fechados, não se misturam e que ele, 

diferentemente, é um dos poucos moradores que anda pelas ruas e conversa com todo mundo.  

Realmente, diferentemente de trabalhos de campo, realizados para pesquisas 

anteriores (DE PAULA, 2005; 2006; 2007), em outros bairros de Campinas (Ponte Preta, São 

Bernardo e DICs), este foi o único que, para estabelecer conversas com os de dentro, foi 

necessário a recomendação (por outro morador) junto aos conversantes e necessário marcar (por 

telefone, principalmente) horários para conversar. 

Quando a aproximação junto aos moradores do bairro foi maior, perguntado 

sobre os limites, alguns titubeavam sobre a extensão do bairro para além ou não da Aquidabã. 

Normalmente, diziam que seria bom perguntar a alguém da SABB. Zé Roberto, integrante da 

CONSEG, apontou como limites a Av. Barão de Paranapanema, Av. Moraes Salles, a Rua 

Proença e a Rua Barão de Jaguara. A presidente da SABB, Cláudia, conta que a própria 

associação fez o levantamento da extensão do bairro, iam às residências e perguntavam que 

bairro era indicado nas correspondências que recebiam. A presidente da SABB confirmou os 

limites apontados por Zé Roberto exceto pelo limite a oeste; que a presidente disse ser a Av. 

Princesa d’Oeste, ao invés da Rua Barão de Paranapanema. E, nos campos subsequentes, 

caminhando tanto a oeste do BJ quanto na área ao redor do Largo Beneditino, quando 

perguntado a pessoas que passavam pela Rua que bairro era aquele, não tinham dúvidas ao dizer 

que era bairro Bosque. 

A questão, nesta fase da pesquisa, é que o nome Bosque não correspondia 

somente à área (apreendida como integrada) no entorno do BJ. O nome Bosque se estende até 

porções que parecem pouco integradas: aparentemente áreas diferentes estavam sobre a mesma toponímia.  

A idéia de unidade que fundamenta a noção de bairro parece perder o sentido 

frente a estas diferenças de área no interior do bairro. No entanto, antes de nos debruçar sobre 

esta questão, a problemática que se impõe é: por que existe esta diferenciação entre as áreas e por 

que elas parecem pouco integradas. 

2.2 Sob o Nome: Territórios Vividos do Bosque 

A toponímia Bosque indica uma unidade espacial da cidade, a qual tem sua 

particularidade baseada na presença do BJ. O nome Bosque (assim como a denominação de 

qualquer bairro) comunica uma identidade territorial. Esta congrega o tríplice significado de um 

território vivido, quais sejam: 1) conota uma configuração territorial; 2) sugere quem vive neste 

espaço (o território se relacionando à identidade do indivíduo); e 3) como é viver neste território. 

(DE PAULA e MARANDOLA JR., 2007) De acordo com os trabalhos de campo, entendemos 
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que as diferentes áreas do Bosque correspondem a diferentes territórios vividos: dado que têm 

limites, possuem diferentes dinâmicas e uma identidade territorial própria. 

Zilá Mesquita discorre sobre consciência territorial e ao discutir o território na 

dimensão do indivíduo, se aproxima de nossa noção de território vivido. A autora diz: 

Território é o que nos é próximo; é o mais próximo de nós. É o que nos liga ao 
mundo. Tem a ver com a proximidade tal como existe no espaço concreto, mas 
não se fixa a ordens de grandeza para estabelecer a sua dimensão ou o seu 
perímetro. É o espaço que tem significação individual e social. Por isso ele se 
estende até onde vai a territorialidade. Esta é aqui entendida como projeção de 
nossa identidade sobre o território. (MESQUITA, 1995, p. 83) 

A partir deste entendimento do território, a questão a ser colocada é: como o 

espaço recebe significação individual e social? Que processos fazem com que as pessoas 

estendam sua identidade para o espaço e assim construam sua territorialidade? Quais seriam os 

fundamentos dos territórios vividos e como estes se relacionam com o bairro? 

2.2.1 Fundamentos dos territórios vividos 

Na experiência do bairro está contida uma territorialidade necessária ao 

indivíduo, em outras palavras, uma territorialidade urbana essencial. Hermes Ferraz, na sua 

coletânea Filosofia Urbana, traz interessantes considerações (apesar de apresentar idéias de cunho 

ideológico) sobre a cidade. Ao falar sobre as funções urbanas, Ferraz (1997, p. 288) discorre 

sobre a função morar, sobre o papel da casa e suas relações com o bairro residencial: 

A casa residencial, por exemplo, não se destina apenas a abrigar as pessoas das 
intempéries, não é somente um espaço privado para o repouso, mas ela é sede 
de uma família, e deve dar condições internas para que todos os membros da 
família possam usufruir o conforto mínimo: o marido, a esposa, os filhos e os 
agregados. Porém, a noção de habitar não se esgota nas condições internas da 
habitação; ela se estende para além dos limites do lote, para abranger as outras 
casas residenciais e o conjunto das atividades necessárias para o funcionamento 
do lar: abastecimento, educação dos filhos, lazer, repouso e facilidade de acesso 
aos locais de trabalho. 

O autor conclui, portanto, que o ambiente externo à unidade residencial (qual 

seja, o bairro residencial) é tão importante quanto a própria casa na vida urbana. E se o citadino 

não tem no bairro o atendimento às demandas mais prementes, é porque a cidade foi mal 

planejada ou é mal administrada, diz o autor. 

A formação do território vivido está em consonância com este sentido do 

espaço onde está localizada a casa, do qual o indivíduo depende. E, como já foi discutido aqui, 

território tem relação íntima com o estabelecimento de lugar: a necessidade (inalienável) de 

territorialização pode implicar na relação mais estreita entre o indivíduo e o espaço (que 

expressada por um conhecimento experiencial) torna o espaço em lugar. 
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Tuan (1980; 1983) sempre a coloca que para o espaço se tornar lugar é preciso 

tempo (a pausa no espaço, a vivência contínua e consequente experiência deste). Neste sentido, é 

possível apontar que David Seamon, ao trazer a idéia de balé-do-lugar (vertida, aqui, para balé-

do-lugar), qualifica o que ocorre ao longo deste tempo e que faz com que o espaço se torne lugar. 

O autor, ao investigar (através da Fenomenologia) os movimentos diários corporais dos 

indivíduos (body-ballet), coloca que determinados movimentos se realizam em um tempo e espaço 

definidos rotineiramente. Estes movimentos diários das pessoas sobre o espaço conformam um balé-do-lugar: 

In a supportive physical environment, time-space routines and body-ballets of 
the individual may fuse into a larger whole, creating a space-environment 
dynamic called place-ballet. The place-ballet is a fusion of many time-space routines and 
body-ballets in terms of place. [...] Its result strong sense of place because of its 
continual and regular human activity. (SEAMON, 1983, p. 159) 

Balé-do-lugar é o dinamismo (movimento, fluxo de pessoas por certa porção 

de espaço) do lugar. Balés-do-lugar específicos se realizam em cada território vivido. Na medida 

em que o espaço onde está localizada a casa (os elementos que fazem parte da configuração 

espacial) condiciona o movimento do indivíduo sobre o espaço conforma um determinado balé-

do-lugar. É melhor a compreensão da relação entre os movimentos diários do indivíduo e o 

espaço sobre o qual estes se realizam se junto com Paulo César da Costa Gomes, na obra A 

condição urbana, compreendermos 

[...] que o arranjo físico das coisas é um agente ativo na realização de 
determinadas ações sociais, e essa ordem espacial é concebida como uma 
condição para que essas ações se produzam. Isso quer dizer que as práticas 
sociais são, em certa medida, dependentes de uma dada distribuição ou 
arrumação do espaço. (GOMES, 2006, p. 172) 

 Ao se mover para a praça, para a escola, para o mercado durante o dia, 

conforma uma mobilidade cotidiana em função dos elementos localizados em certa área do 

bairro. E assim contribui para o estabelecimento do balé-do-lugar. O território vivido individual 

vai se desenvolver em função dos locais que a pessoa recorre cotidianamente. Quando os 

movimentos diários dos indivíduos coincidem em certa porção do espaço dão origem ao balé-do-

lugar. E se estes movimentos diários coincidem sobre o espaço, o território vivido passa a não ser 

só individual, mas coletivo. 

Cláudia R. V. Ribeiro realizou um estudo, com abordagem humanista, na 

cidade de Diamantina (Minas Gerais), estabelecendo bases para propor a noção de espaço-vivo. 

A autora, a partir de seus trabalhos de campo, discorre sobre os bairros da cidade (e nos provê de 

indícios do território vivido coletivo): 

A escala reduzida dos bairros [...] favorece que as pessoas, ao circularem nos 
espaços públicos das ruas, sejam vistas umas pelas outras. O ver/reconhecer e 
ser visto/reconhecido constitui um fator facilitador da aproximação entre as 



 49  

pessoas e entre a esfera pública e a privada. Dar notícia do que acontece na Rua 
promove confiança e coloca cada um como responsável pelo outro e pelo que 
acontece no espaço público. (RIBEIRO, 2006, p. 227-228) 

Os movimentos diários (balés-do-lugar) que se dão no bairro, pelas ruas 

fundam uma territorialidade não só individual, mas também coletiva; pois, como disse a autora, 

ao mesmo tempo em que se vê e se reconhece os outros, também se é visto e reconhecido. O 

espaço apropriado não é só de um indivíduo, mas também daqueles que ele vê cotidianamente, 

que ele reconhece. Esta apropriação coletiva do espaço propicia o surgimento de identidades 

territoriais (através de práticas coletivas sobre este espaço, de discurso interno e coletivo sobre 

ele) e esteia a intervenção dos moradores sobre o lugar. (LE BOSSÉ, 2004) 

Desta forma, entendemos que balés-do-lugar fundamentam os territórios 

vividos que se realizam no bairro. E, neste sentido, esteia as áreas apreendidas (em trabalhos de 

campo) como diferentes e pouco integradas, mas que estão sob a mesma toponímia: o Bosque. 

Identificamos três territórios vividos dentro do Bosque. Esta identificação é 

baseada na observação de diferentes balés-do-lugar dentro do bairro. Os critérios (surgidos em 

campo) usados para distinguir os territórios foram: a pouca integração entre as áreas (ou seja, não 

há um fluxo significativo de moradores de uma área para outra, que as integrem); os limites mais 

ou menos marcados; e a coesão (reportada a certas centralidades) de cada área.  

Assim, denominamos (de acordo com a centralidade) os territórios vividos do 

Bosque como: 1) Entorno da Uruguaiana, 2) Entorno do BJ, 3) Entorno do Largo Beneditino 

(Figura 3 ); os quais serão discutidos a seguir. 

2.2.2 Os territórios vividos do Bosque 

Em uma pesquisa realizada nos Distritos Industriais de Campinas (DICs), o 

papel do bairro dentro da cidade ficou evidente na fala de um indivíduo que, ao apontar a 

extensão do bairro, não se reportou aos limites administrativos; ao contrário elencou como bairro 

a área a que se reportava quando tinha de fazer compras diárias, onde estava o posto de saúde. (DE 

PAULA e MARANDOLA JR., 2007)  

Diante disso, o entendimento do bairro e a conseqüente territorialização passa 

pela questão dos serviços oferecidos no ambiente do entorno da casa. Ledrut (1971) coloca que o 

bairro se origina da tendência à diferenciação do tecido urbano associado ao afastamento vivido 

(afastamento do Centro, de diversos serviços, do local de trabalho). A tendência à diferenciação 

implica na própria idéia de bairro.  
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Figura 3: Territórios Vividos do Bosque 
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A estrutura sociológica da cidade é o duplo processo pelo qual a coletividade, 
de um lado, se individualiza, com relação ao seu ambiente, e de outro, se forma 
interiormente. [...] A desestruturação [da homogeneidade] não é, 
necessariamente, fenômeno de desestruturação; muito ao contrário. Em 
verdade, a diferenciação é um aspecto da organização interna. (LEDRUT, 1971, 
p.100)  

Essa tendência é reforçada pela aparição espontânea de recursos – aparição ligada 
à extensão da cidade e à densidade dos vários setores. A necessidade suscitada 
pelo afastamento vivido vai levar à criação de vários serviços, acentuando assim 
a individualização do bairro, sob o aspecto da sua organização e forma. O 
bairro deve, na realidade, sua unidade aos seus recursos e aos comportamentos 
sociais a eles ligados. A cidade e suas partes vivem ao assegurar um certo 
número de serviços, cada vez em maior número, no mundo moderno. [...] A 
freqüência aos estabelecimentos comerciais, às escolas, às salas de reuniões e de 
espetáculos... que se instalaram dentro de certo perímetro contribui para a 
formação do bairro. (LEDRUT, 1971, p. 110) 

De acordo com o autor, um centro de recursos é norteador na constituição de 

um bairro; e, acrescentamos, norteador do balé-do-lugar que pode se estabelecer.  

O estudo do bairro Bosque aponta que estes centros de recursos conformam o 

bairro a tal ponto que a presença de mais de um centro de bairro pode dar origem a diferentes 

territórios vividos. E que o caso de não surgirem novos bairros, baseados nos diferentes 

territórios vividos, talvez seja pelo fato ter existido um único território, devidamente denotado 

pela toponímia Bosque e que esta continua, independente de processos que diferenciaram o 

espaço e deram base ao surgimento de novos balés-do-lugar. Acho que é melhor usar como ele, 

com hífens balé-do-lugar. 

Entorno da Uruguaiana 

Em conversa com Conceição, que mora há mais de 15 anos na Rua 

Uruguaiana, comentei sobre a dificuldade de encontrar pessoas nas ruas (no meio da manhã de 

um domingo) e a difícil possibilidade de travar conversa com algum morador do bairro. Ela 

respondeu que, sim, que não é costume as pessoas ficarem nas ruas (conversando com vizinhos, 

por exemplo), mas, que o “pessoalzinho” da Uruguaiana era o que mais andava pela Rua (Quadro 

de Fotos 1). 

A questão que ficou, sobre esta consideração foi: por que justamente ali as 

pessoas andavam mais nas ruas? Por que o pessoal desta Rua, especificamente? 

No trabalho de campo seguinte, a resposta: em um dia de semana (em que o 

comércio fica aberto) fica patente que a Rua Uruguaiana (entre Rua Boaventura do Amaral e a 

Rua Barão de Jaguara) é um pequeno centro. 

 



 52  

Quadro de Fotos 1: Entorno da Uruguaiana  

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

Presença de residências de meados do século XX (1), assim como concentração de edifícios residenciais. 
Vias como Av. Aquidabã (3), Rua Uruguaiana e Rua Boaventura do Amaral possuem alto fluxo de 
veículos. E a Rua Uruguaiana (4) concentra oferecimento de serviços. (Fotos: Fernanda Cristina de 
Paula/nov. 2007). 

 

Nesta rua está concentrado lanchonetes, restaurantes, padarias (que servem 

como pequenos mercados); também há agência de viagens, pet shop, clínica de estética, serviços de 

estacionamento. A Rua, que é via de passagem, sempre teve grande fluxo (disse Seo Moacir), por 

exemplo, por ligar a Av. Princesa D’Oeste à Rua Boaventura do Amaral e à Av. Aquidabã 

(Quadro de Fotos 1) e, deste ponto para outras áreas da cidade.  

A centralidade dada pelo oferecimento de serviços pode estar ligada ao fato da 

Rua servir de passagem; no entanto, como comentou Léa (que mora há mais de trintas anos na 

Rua Luzitana), a verticalização desta área foi grande propulsora do desenvolvimento deste centro 

de recursos. Por volta de 15 anos atrás os maiores edifícios foram construídos, o aumento do 

número de serviços oferecidos tendo começado por volta de uma década atrás. 
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Todos os moradores desta área com quais conversamos, apontaram que o 

bairro é excelente, que tem todo tipo de serviço por perto e o que faltar pode ser suprido no 

centro da cidade, que está tão perto que se pode ir a pé. 

A territorialidade dos indivíduos desta área se concentra na Rua Uruguaiana e 

nas suas proximidades. Muitos mencionaram, por exemplo, a proximidade com os colégios e o 

fato de que os filhos ou netos estudaram e estudam lá. Não há a necessidade cotidiana, por 

exemplo, de se atravessar a Aquidabã para comprar algo corriqueiro, ou de ir além da Rua 

Proença. O balé-do-lugar centrado, deste modo, na Rua Uruguaiana. Deste ponto, surge uma 

coesão interna e, ainda, uma territorialidade coletiva. 

Espaços públicos como praças também servem como ponto de contato entre moradores, locais 

que implicam no usufruto do espaço do bairro, que atraem os moradores e reforçam o sentido de 

território. No entanto, cabe ressaltar que os únicos espaços públicos desta área do Bosque são o 

BJ e as ruas. No que concerne ao BJ, muitos moradores adultos sempre atestam que este é um 

ótimo lugar, mas só o freqüentam para levar as crianças ou, então, para mostrá-lo às visitas. No 

próprio BJ é possível apreender que alguns visitantes são moradores das proximidades; 

geralmente, são senhores idosos, sentados sozinhos, e pessoas fazendo exercícios físicos.  

Entorno do BJ 

Quando, durante a pesquisa, os limites do Bosque eram ainda desconhecidos, e 

um primeiro esforço de delimitação compreendeu apenas o Entorno da Uruguaiana, uma questão 

foi levantada: poderiam aqueles que moram junto ao BJ (suas árvores passando pelo muro do 

quintal, o som das araras gritando invadindo a rua), mesmo que longe de sua entrada, estar sob a 

égide de uma outra toponímia a não ser Bosque? Dado que a toponímia Bosque sugere 

proximidade com o BJ. 

Em um trabalho de campo (andando pela Rua Luiz Dalencourt), foi 

perguntado a uma senhora (que passava com suas sacolas de compra) em que bairro nos 

encontrávamos: ela disse sem titubear que era o Bosque e, ainda, apontando para a Rua 

Uruguaiana informou-me que logo após aquela era o Jd. Proença. 

da Uruguaiana. Em conversa com uma moradora antiga da Rua Pedro Álvares Cabral, ela diz que 

costuma fazer as compra diárias ali, no Jd. Proença. 

Nos trabalhos de campo foram observados, talvez, dois estabelecimentos 

comerciais (ambos fechados numa tarde de sábado). O que pode dar suporte aos moradores 

desta área, seria os serviços oferecidos na Av. Princesa d’Oeste (que, dado seu alto fluxo, sua 

importância como via de passagem e a contigüidade com bairros de classe média-alta oferece 
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serviços mais caros). Moradores do próprio Entorno da Uruguaiana comentam que às vezes vão 

ao mercado (reconhecido pelas pessoas por ser um mercado voltado para a classe média-alta) da 

Av. Princesa d’Oeste de carro. 

Os recursos que qualificam o ambiente externo da casa e, deste modo, a apropriação do espaço 

(balé-do-lugar) e a consolidação do território está difundido entre o Jd. Proença e a Av. Princesa 

d’Oeste. E, associada a esta difusão de serviços, outro fator orienta a vivência desta área: a 

presença significativa de escritórios (Quadro de Fotos 2).  

Quadro de Fotos 2: Entorno do BJ 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

Há as casas de meados do século XX, atrás do BJ, tombadas como patrimônio paisagístico junto com o BJ 
(1). Presença menor e mais dispersa de edifícios residenciais (2 e 3) e escassez de estabelecimentos 
comerciais voltados para os moradores do bairro. Algumas ruas concentram escritórios e consultórios 
(4).(Fotos: Fernanda Cristina de Paula/nov. 2007) 

 

Dona Neuza é uma senhora, campineira, mora na casa da Rua Pedro Álvares 

Cabral (imediatamente atrás do BJ) desde de pequena e gosta de morar ali: “tudo é bom”. Mora 

apenas com a irmã e pouco sai de casa e, ainda, costuma fazer as pequenas compras para casa ali, 
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no Proença (apontou a direção do bairro com a mão). Dona Neuza conta também que muitos 

moradores antigos de sua Rua se mudaram dali. E a Rua vazia e silenciosa, com muitos carros 

estacionados na calçada atesta a conseqüência da presença massiva de escritórios. 

No que tange esta área, talvez, a força (ou mesmo existência) de uma 

identidade territorial interna seja muito menor do que no Entorno da Uruguaiana. Em 

conseqüência da relativa escassez de recursos, da presença significativa de escritórios, por 

exemplo, não foi identificado (como no Entorno da Uruguaiana) um “pessoalzinho” que anda 

mais na Rua, fazendo desta um espaço de encontro. 

 

Entorno do Largo Beneditino 

Se no Entorno do BJ os recursos oferecidos estão distribuídos difusamente 

pelo espaço, esta questão é ainda mais aguda em relação ao Entorno do Largo Beneditino. 

Retomando Ledrut (1971), o bairro se forma pela diferenciação e afastamento do Centro e, o que 

daria personalidade (ou individualidade, independência) ao bairro seria o oferecimento de 

recursos neste espaço. E, lembramos, estes recursos norteiam o balé-do-lugar do lugar. No caso, 

este território do Bosque é norteado justamente pela sua contigüidade com o centro da cidade. 

Pablo, que morou por dois anos em um edifício próximo do Largo (na Rua Padre Vieira), diz que 

o Bosque é uma extensão do Centro. 

Ribeiro (2006, p. 226-227), fala sobre o papel do bairro: 

Os bairros configuram-se como lugares comuns da vida cotidiana e atuam 
como espécies de âncora no espaço urbano, fornecendo às pessoas, no retorno 
diário a eles, a necessária recomposição física e emocional. [...] É no cotidiano 
dos subcentros dos bairros que as necessidades do dia-a-dia são resolvidas. [...]. 
Esses lugares de comércio diário configuram-se como nós da vitalidade urbana 
[...]  

Para quem mora ali, o ambiente que serve de âncora (RIBEIRO, 2006) abrange 

o próprio Centro que, tanto teoricamente quanto na prática, enquanto centro da cidade oferece 

todo tipo de serviços. O balé-do-lugar desta área se mistura com o balé-do-lugar do Centro. O 

Centro congrega movimento incessante de indivíduos nos dias úteis, principalmente nos horários 

comerciais; a movimentação do Centro se estende até esta porção do Bosque. Muito campineiros 

mostram-se surpresos em saber que esta área (principalmente junto à Casa de Saúde e o Largo 

Beneditino) seja Bosque e não Centro. 

Mesmo assim, alguns elementos da configuração deste espaço e certas 

dinâmicas diárias associadas a eles testemunham uma dinâmica interna, ou seja, certa intimidade, 

vida de bairro (SOPHER, 1978) realizada pelos moradores ou dissociadas da dinâmica dos de 
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fora. Por exemplo, o fluxo de pessoas que vivem (principalmente) nos edifícios do entorno ao 

Largo: mães e babás que levam as crianças para brincar, senhores idosos que lêem jornal de 

manhã, sentados nos bancos da praça, mulheres que passeiam com seus cães. ( ver Quadro de Fotos 3) 

Quadro de Fotos 3: Entorno do Largo Beneditino 

 (1)  

 

 (2) 

 

 (3)  

 

 (4)  

 

Presença considerável de edifícios residenciais intercalados por casario do final do século XIX e meados 
do século XX (1 e 2). Tem os únicos os espaços públicos do bairro (excetuando o BJ), como o Largo 
Beneditino (3). Há um número maior de vias de passagem neste território associado a alto fluxo de 
pessoas e veículos (4). (Fotos: Fernanda Cristina de Paula/nov. 2007) 
 

 

Na Rua Riachuelo, alguns serviços são oferecidos tendo (talvez) como 

demanda os moradores dos edifícios concentrados nesta área. Nesta Rua encontra-se mercearia 

muito pequena (que me surpreende com os adesivos dos símbolos dos cartões de créditos e um 

aviso de que faz entrega a domicílios), uma pizzaria, uma academia de ginástica (todos 

funcionando em casas muito antigas, reformadas). Na esquina entre a Rua Riachuelo e a Rua Dr. 

Quirino, uma loja especializada em vinhos e, mais a frente, na Rua Riachuelo ainda funciona uma 

antiga alfaiataria. 

* * * 
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Apreender o espaço através do lugar significa se aproximar da perspectiva do 

olhar daqueles que o conhecem intimamente. Este olhar revela que dentro do bairro há diferentes 

balés-do-lugar que fundamentam diferentes territórios. Os diferentes balés-do-lugar do Bosque 

parecem orientados, fundamentalmente, por centralidades. No caso deste bairro, estas 

centralidades se dão, sobretudo, pela atividade comercial.  

No entanto, antes que trazer processos econômicos como eixo de 

compreensão destes territórios, é necessário tomar uma atitude regressiva (tal como proposta pela 

atitude fenomenológica), no sentido de perguntar qual o significado deste comércio no contexto 

do bairro urbano hoje, para aqueles que ali vivem. Pablo morou no Bosque por quase dois anos e 

conhece muitos moradores do Bosque. E, ao falar de como os conheceu, atentou: o comércio é 

um ótimo meio para se fazer amizade com os moradores do bairro.  

O balé-do-lugar orientado pelas atividades a serem desenvolvidas pelo espaço, 

implica que se elementos deste espaço promovem a confluência (como o comércio, espaços 

públicos, serviços como escolas, hospital), implicam no encontro com o vizinho, com o outro. E 

este encontro, ou ainda, certa consciência de que se compartilha o mesmo espaço fundamenta 

identidades territoriais e a mobilização dos indivíduos em relação a esta, tal como observado no 

caso de territorialidade noturna no Entorno da Uruguaiana. 

2.3 Identidade Territorial: Casos de Territorialidade Noturna 

Moradores do Entorno da Uruguaiana enfatizam a tranqüilidade do bairro. 

Cláudia, moradora do Bosque há quinze anos, presidente da SABB, diz que a grande vantagem de 

morar ali é estar perto do Centro e os benefícios desta vantagem e, ao mesmo tempo, parecer 

estar longe do Centro, pois, não convivem com os problemas deste: a poluição, a correria, o fluxo 

incessante de pessoas, a violência.  

Sobre esta tranqüilidade, em conversa com Moacir, ele pediu encarecidamente 

(sorrindo) que fosse encaixada, nesta monografia, uma pequena história: um advogado (ex-

morador do Bosque, desta área da Uruguaiana) costumava dizer que se um E.T. sobrevoasse a 

Terra e pensasse em escolher um lugar para morar em Campinas, escolheria, sem dúvida, o 

Bosque. Moacir explica o motivo da escolha: tem-se a vantagem de morar próximo ao Centro, 

mas, ao mesmo tempo, o bairro é extremamente tranqüilo, quase pacato, e tem-se tudo à mão. 

Os moradores são unânimes: o único fator que veio macular esta tranqüilidade foi a prostituição 

de travestis que se estabeleceu por alguns anos no bairro. 
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Cláudia também comentou a fábula do E.T. e, acrescentou ainda, o mesmo 

advogado que a contava, mudou-se (como muitos outros) do bairro em face da prostituição, 

vendendo os imóveis a preços muito baixos. 

Durante uma conversa, um morador (que está no Bosque há quase quinze 

anos) se referiu ao período anterior à prostituição, como época boa do bairro. Diz que ela durou 

até 1996/1997, que antes se podia ficar nas ruas à noite, que o vizinho da frente ao ver que fora 

dormir com a janela da sala aberta, atravessava a Rua e fechava-a pra ele. A prostituição, diz o 

morador, trouxe drogas, violência: às vinte horas, os moradores se recolhiam e o espaço era todo 

dos travestis. O fato é que uma territorialidade noturna se desenvolveu no Entorno da 

Uruguaiana. 

Dizer territorialidade noturna é atentar para a dimensão temporal deste 

movimento de territorialização, para sua sazonalidade (seu acontecer em ciclos): chamando a 

atenção para o fato de que a noite (com esvaziamento das ruas) parece dar cobertura à 

clandestinidade. O território dos indivíduos que se prostituem se concretiza somente à noite. 

Don Parkes e Nigel Thrift discutem a relevância de adicionar o tempo na 

discussão do lugar (tal como realizada pelo horizonte humanista). No texto “Putting time in its 

place”, os autores trazem a noção de timed-space: “[...] which are spaces defined according to the 

pattern of time-use and time-allocation.” (PARKES e THRIFT, 1978, p. 119)9 Os autores 

colocam que cada indivíduo tem uma programação sobre o espaço, um uso dele de acordo com o 

tempo; e o lugar estará melhor estabelecido/realizado (realized place) quando não há 

constrangimentos para o programa de ações da pessoa sobre o espaço: 

The various elements of space and time dimensions have a potential for a range 
of combinatronic relationships with each other. For any individual, the 
perceived optimal combination produces a structured time-space – a mental-
prism – mapping all the activities at various stations the individual might think 
he can participate in. (PARKES e THRIFT, 1978, p. 122) 

Quando Cláudia atenta para o recolhimento dos moradores às suas casas, 

quando um dos conversantes comenta que às oito horas da noite não dava para andar com os 

filhos na Rua, expressa que o espaço em que vivem, seu lugar, ganha novo caráter com a chegada 

da noite. Fica estabelecida uma sazonalidade diária, um espaço estruturado pelo tempo, onde a 

noite os moradores sentem/vivem um constrangimento de suas atividades (de seu programa de 

ações) no seu território. Portanto, uma regressão (sazonal) do território dos moradores. E o 

problema se aprofundava na medida em que territorialidade noturna (dos travestis) e a 

                                                           
9 Timed-space e balé-do-lugar são noções muito próximas. O primeiro diz respeito à estrutura do lugar em função do 
tempo e o segundo é concernente aos movimentos diários dos indivíduos sobre um lugar. É possível dizer que uma 
estruturação noturna do lugar (timed-space) corresponde um específico balé-do-lugar. 
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territorialidade diurna (dos moradores do bairro) se misturavam às primeiras horas da manhã e às 

primeiras horas da noite. Território de quem, então? 

A presidente da SABB discorreu longamente sobre o assunto. Cláudia tentou 

apontar as causas desta prostituição. Falou sobre a “boate gay Double Face” que funcionou no 

outro lado da Av. Aquidabã, à época do início da prostituição. Ela também conta o que 

denomina lenda (enfatiza que são apenas boatos): na época da abertura de um restaurante perto 

do Largo Beneditino (reconhecida e antiga área de prostituição, à noite), o dono do restaurante 

teria instruído os seguranças a espantarem as mulheres e travestis que se prostituíam na área da 

praça mediante violência, o que teria forçado a prostituição a subir para a área da Av. Aquidabã.  

Mas Cláudia disse que o problema mesmo esteve na omissão dos moradores. 

O primeiro travesti que apareceu nas esquinas do bairro foi Ricarda, homem alto e da terceira 

idade, que de manhã cumprimentava a todos, cumprimentava as velhinhas e acabara por virar 

uma espécie de personagem do bairro: todos achavam o travesti Ricarda engraçadinho. Claudia 

diz que, como alternativa, poderiam ter dito, respeitosamente, a Ricarda que fizesse ponto em 

outro lugar – mas ele era engraçadinho, acrescentou novamente. E o fato de fazer ponto ali, sem 

problemas, foi porta de entrada para outros travestis; e quando eles vieram, diz Cláudia, nós 

(moradores) nos retiramos e nos trancamos em nossas casas, com medo. 

Como outros moradores haviam comentado, Cláudia contou que os travestis 

trouxeram ao bairro o próprio submundo ao qual pertencem. Conta que os travestis acabaram 

com a calma do bairro: defecavam nas ruas, andavam pelados, trouxeram assaltos, tiros, drogas. 

Disputas por território, entre os travestis, davam origem a brigas entre eles, pelas ruas. 

A presidente da SABB conta a história: certa vez, uma velhinha começou a 

fazer escândalo na padaria, pois, havia um travesti seminu fazendo compras ali, nas primeiras 

horas da manhã. A velhinha gritava com o dono da padaria (que se via impotente ante a situação) 

e gritava com o travesti. Este respondeu-lhe: “quem manda morar em zona de prostituição?”. 

A identidade implica o estamento de individualização de uma coisa, pessoa, 

grupo ou espaço dentro de uma coletividade; deste modo, a identidade implica, também, na 

distinção em relação ao outro. (WOODWARD, 2000; LE BOSSÉ, 2004; BAUMAN, 2005) A 

identidade territorial, como já colocamos, tem um caráter tríplice: como é o território, que tipo de 

indivíduo vive no território e como é viver ali. Os moradores do Bosque, além de se sentirem 

acuados frente à apropriação do espaço pelo que denominaram submundo, também não queriam 

ser reconhecidos como moradores de zona de meretrício. 

Cláudia ri da história da velhinha e diz que a grande piada era que os 

moradores chegaram primeiro ao bairro, que os travestis é que chegaram depois e fizeram 
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daquele espaço zona de prostituição. Apesar do riso, diz que na época ter a convivência com os 

travestis era bem difícil e exemplifica contando sobre o constrangimento de trazer visitas à casa, 

de não querer receber visitas à noite, do risco da visita encontrar na Rua um travesti a beira da 

calçada. “O que as pessoas de fora pensariam? Que eu moro em uma zona, então” – concluiu 

Cláudia. A partir deste ponto, alcançamos as considerações sobre territorialização e identidade 

colocadas por Benhur Pinós Costa. O autor utilizou abordagem microgeográfica para 

compreender microterritorialidades em espaço público de Porto Alegre, traçando relações entre 

território, identidade e cultura no espaço urbano. Costa (2005, p. 85) coloca: “Toda identidade 

implica uma territorialização, assim como a territorialização permite a permanência identitária. É 

o espaço delimitado que proporciona a materialização ou a objetivação, ou a visibilidade da 

organização [...].” 

O território dos travestis foi sobreposto ao território dos moradores do bairro; 

a prostituição passou a se materializar, a se tornar visível através do espaço que seria dos 

moradores. Os moradores do Entorno da Uruguaiana têm sua identidade permeada pela 

identidade dos travestis, ambas as identidades esteadas no mesmo espaço. 

Frente à prostituição, os moradores começaram a se mobilizar. E, nestas 

ações10, está a prática e intervenção sobre o espaço que sentem como deles, a mobilização de um 

discurso interno e coletivo dos moradores e, deste modo, a expressão da identidade interna deste 

território vivido. A própria SABB nasceu em face da questão da prostituição; quando os 

moradores se reuniram com os policiais para conversar sobre os travestis, estes disseram que os 

“moradores abandonaram seu espaço, que era preciso que os moradores ocupassem aquele 

espaço que era deles” (significativo o uso da palavra espaço por Cláudia, que remete diretamente 

a idéia de território vivido). E como estratégia para mostrar de quem era o espaço, os policias 

sugeriram que os moradores organizassem grandes festas, que envolvesse a comunidade e 

trouxesse as pessoas para a Rua novamente. Na esteira da organização destas festas11 veio a 

fundação da SABB, em 2003. 

O problema já foi resolvido em 90%, dizem os integrantes da SABB e do 

CONSEG e no entendimento que estes têm sobre a resolução do problema, expressa a 

identidade territorial deste território vivido e não de todo bairro. Dizem que uma ação importante 

foi a CONSEG ter conseguido o aumento das rondas policiais na área da Aquidabã, Uruguaiana 

                                                           
10 Tais quais como as reuniões de moradores com a Polícia Civil ou protesto (apitaço) para chamar a atenção da 
imprensa e dos políticos para a questão da prostituição, a entrega de abaixo-assinados à autoridades municipais. Ver 
por exemplo a notícia do Correio Popular Bosque exige ação contra prostituição: cerca de 10 mil moradores da área estãopedidndo 
às autoridades providências que coibam a violência (08 nov. 2003).  
11 A Festa Junina já virou tradição no Entorno da Uruguaiana, a festa ocorre na própria Uruguaiana, que é fechada 
no dia da festa, a qual já reuniu mais de 3 mil pessoas.  
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e Boaventura do Amaral. Estas rondas constrangeram clientes e coibiram a prostituição; mulheres 

e travestis transferiram seus pontos para o Entorno do Largo Beneditino. Os moradores dizem 

que o problema da prostituição foi resolvido, que o bairro voltou a ser uma maravilha, que as 

crianças voltaram a brincar na Rua, à noite. A satisfação com a resolução do problema não parece 

ofuscada pelo fato de que ele apenas foi transferido para outra parte do bairro. 

Fica claro que lhes importa o problema com o território que vivenciam 

diariamente – não há um sentimento de apropriação (por parte de prostituas e travestis) de um 

espaço que seja deles, mesmo que seja dentro do Bosque. Questionamos, Cláudia e Moacir: “mas 

o problema não continua, já que a prostituição ainda ocorre no Bosque?” Responderam que esta 

atividade apenas retornou ao seu local de origem. 

Em um trabalho de campo noturno no Entorno do Largo Beneditino, 

observamos evidente exercício de prostituição (tanto por mulheres quanto por travestis). Neste 

campo, nos postamos em um boteco insuspeito, pois, é um estabelecimento que não se espera 

encontrar ali; enquanto lanchonetes, bares, nesta área parecem mais sofisticados (para receber 

clientes que incluem pessoas de passagem, ou que apenas trabalham nas redondezas, ou seja, os 

de fora que) este boteco é pequeno e modesto, freqüentado apenas por moradores e todos se 

conhecem. Às primeiras horas da noite mulheres e travestis, de roupas curtas, saltos altos, 

seguem a mesma direção (sozinhos ou em duplas) descendo em direção do Largo, parando nas 

esquinas. Saem de casas, de casarios insuspeitos (para aqueles que não são do lugar; estes não 

esperam que estas casas sejam de prostitutas ou travestis). 

Uma moça, saltos altos e cabelo comprido, usando uma saia minúscula (onde 

estava escrito sexy, atrás) passou distraidamente em frente do boteco e desceu em direção ao 

Largo. Os homens do boteco não esboçam nenhuma reação com sua passagem, parecem não 

notá-la, parecem acostumados. Enquanto quem é de fora do lugar se surpreende com a prostitua 

que anda calmamente pelas ruas do bairro. 

Diferente do Entorno da Uruguaiana, não há mobilização de moradores frente 

à prostituição. Talvez, por ser ali área já consolidada desta atividade. Ao menos aqueles 

moradores que andam pelas ruas não parecem conflitar com a presença de travestis e mulheres se 

prostituindo. Talvez, ao estabelecer seu território, já estava incluído como elemento deste a 

prostituição; neste caso, menos do que uma territorialidade noturna (do meretrício) que implica 

uma cisão na vivência de prostitutas e moradores, seria o caso dos últimos aceitarem (e, 

atentamos, sem implicar que coadunem) que se trata apenas de uma diferente configuração de 

seu território no decorrer do tempo (timed-space). 
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2.4 Territorialidade e Geografia de Bairro 

A geografia de bairro é marcada por movimentos de territorialização. A partir 

da abordagem do Bosque, fica evidenciado que a idéia de particularidade que funda o bairro está 

em consonância com a formação de territorialidade urbana essencial. 

Costa (2005) discorre sobre microterritorializações em função do exercício de 

identidades socioculturais, que dinamizam a apropriação do espaço da cidade. Em contraponto, a 

territorialidade que se realiza no bairro não é (tão só) função do estabelecimento de uma 

identidade cultural para estabilizar uma inserção sociocultural dentro do espaço e sociedade da 

cidade, é antes, uma territorialidade necessária, inalienável, ligada à manutenção diária da vida 

urbana. Por exemplo, antes de um indivíduo buscar sua identidade cultural e, junto dela, 

desenvolver uma territorialização, ele já tem desenvolvido uma territorialidade dentro do bairro. 

Este abarca as territorialidades urbanas essenciais. 

Mediante o estudo do Bosque, observa-se a que esta territorialidade está 

vinculada. O bairro, hoje, tem sentido (ou, se forma) quando a cidade se expande e o centro desta 

não pode suprir imediatamente as necessidades do dia-a-dia; o afastamento vivido, como 

colocado por Ledrut (1971), dá origem à conformação de novos territórios. Tanto pela 

consolidação de elementos espaciais que permitam o devir diário independente do centro, quanto 

pela apropriação deste espaço através do uso destes elementos. 

A partir deste ponto (da consolidação de centros de bairro, que caracterizam os 

territórios vividos), movimentos diários em conformidade com a configuração espacial dão 

origem aos balés-do-lugar. Quando consolidados, os balés-do-lugar fundamentam a integração do 

espaço, definem limites de territórios vividos. E, neste ponto, está a possibilidade de coesão 

(territorial, social) e conseqüente diferenciação do bairro em relação ao seu entorno. A 

consideração dos territórios vividos clarificam a idéia da particularidade que fundamenta o bairro. 

Mas, não só os territórios vividos esteiam a coesão interna e conseqüente 

diferenciação do bairro dentro da cidade. Não só o Bosque possui diferentes territórios vividos, 

outros bairros de Campinas também apresentam este fator12. Outra questão que norteia a 

compreensão de bairro é que a toponímia que o designa, institucionaliza e caracteriza os 

territórios vividos, unindo-os sob a égide do nome.  

                                                           
12 Os Distritos Industriais de Campinas, embora tenham uma identidade territorial una, apresentam dois território 
vividos. (DE PAULA e MARANDOLA JR., 2007) O bairro São Bernardo, de Campinas, tem dois territórios sob a 
mesma toponímia, que resultam em forte exercício de identidade territorial e, mesmo, esforços de não 
reconhecimento de igualdade entre as duas partes, denominadas Alto e Baixo São Bernardo. (DE PAULA, 
MARANDOLA JR. e HOGAN, 2007) No caso da Ponte Preta, é observada uma centralidade, conformada ao longo 
das avenidas de maior fluxo, com diferentes territórios (ou fragmentos, como denominamos naquela pesquisa) que se 
reportam a estas.(DE PAULA, 2005; MARANDOLA JR., DE PAULA e FERNANDEZ, 2007) 
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Neste capítulo, as discussões se concentraram no desvelamento das 

experiências geográficas que se realizam na permanência do bairro. Entretanto, outro elemento 

norteia a compreensão desta unidade da urbe: a relação bairro-cidade. E, neste ponto, a 

clarificação da geografia de bairro pode se beneficiar de noções clássicas da escola francesa de 

Geografia: sítio e situação. 
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CAPÍTULO 3  

O Bosque na Cidade: Sítio e Situação Geográfica 

 

 

 

 “Terça à tarde: o BJ é um mundo de verde pululante (folhas que se mexem, ao chão 
e no alto, alto) e o som deste mundo: carros passando sobre o paralelepípedo (ao lado, ali, atrás do muro verde 
pululante) e o som de buzinas, ao longe (sabe-se lá da onde). E o BJ é todo de quem é das redondezas. E de 

pessoas que trabalham nas redondezas, assim me parece”. 
Fragmento do diário de campo 
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De certa forma, o capítulo anterior está centrado na discussão sobre o interior 

do Bosque, em como a vida urbana fica estruturada neste bairro. Resta, ainda, nos debruçar sobre 

a inserção e o papel do bairro dentro da cidade; em outras palavras, este capítulo se dedica a 

relação bairro-cidade e como esta relação está presente na experiência urbana dos indivíduos. No 

sentido de compreender as relações entre espaços, a estrutura e hierarquização entre eles, tem se 

uma proposição clássica, presente principalmente nos estudos de geógrafos franceses (de meados 

do século XX), que nos auxilia a pensar o bairro dentro da cidade: são as noções de sítio e 

situação na análise do fato geográfico. 

Encontra-se uma explicação destas duas noções na obra Geografia Urbana, de 

Pierre George. Ao discutir as relações entre as condições naturais e o desenvolvimento da cidade, 

George (1983, p. 36-37 – grifo do autor) coloca: 

A posição [situação] pode ser definida como localização da cidade em função de 
fatos naturais susceptíveis, no passado e no presente, de influir em seu 
desenvolvimento que, por sua vez, está vinculado à facilidade de expansão. 
Trata-se, pois, de uma noção de valor relativo expressa em função de fatores circunstanciais 
de urbanização e desenvolvimento urbano. [...] O sítio é definido como o quadro 
topográfico no qual se enraizou a cidade.  

Enquanto sítio remete às características do suporte físico sobre o qual está o 

fato geográfico (para usar a expressão do autor), a situação diz respeito às características deste 

fato advindas, sobretudo, das relações estabelecidas com outras cidades.  

Olivier Dolfuss, em seu livro A análise geográfica, ao atentar para a importância 

da localização na ciência geográfica aponta que a contribuição da Geografia não se restringe ao 

estabelecimento da localização dos fatos geográficos. Antes, a análise geográfica pode se 

beneficiar do estudo da localização para o reconhecimento de sistemas que organizam o espaço, 

principalmente quando este estudo se beneficia das considerações do sítio e da situação. 

(DOLFUSS, 1973) Desta forma, o estudo do sítio e situação não se aplica somente ao estudo da 

cidade, mas à análise de qualquer fato geográfico. E a noção de sítio é ampliada quando 

compreendida não só como condição natural, mas como a materialidade (as características 

naturais, os elementos do espaço construído) que configura o sítio. 
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Esta proposição, que está associada à abordagem tradicional, tem como pressuposto 

a singularidade do fato geográfico. A localização da área já é um fator de singularidade; a localização é 

única e, por estar ali, entende-se que o fato tenha uma configuração espacial (as condições naturais e o 

espaço construído) específica e, deste modo, sítio é uma noção vertical. Por estar localizado ali (e ter 

uma configuração espacial específica), o fato geográfico tem um modo particular de se relacionar com 

outras áreas, de fazer parte de um contexto espacial maior (no caso do bairro, a cidade) e, assim, situação 

é uma noção horizontal. (FERREIRA, 2007) 

A singularidade do fato geográfico é resultado das condições naturais e dos modos 

como o homem se relaciona (usa, lida) com elas (sítio e situação auxiliam a análise deste fato que tem 

localização única). O lugar, na abordagem humanista também é único e a singularidade, neste caso, é 

entendida a partir da noção de que à particularidade de certa porção do espaço está associada modos 

singulares de relação entre esta e os indivíduos13. Sendo o lugar localizável e, a partir deste ponto, único, 

é passível de ser compreendido mediante as noções de sítio e situação; e, no escopo da abordagem 

humanista, a compreensão do sítio e situação pode ser alcançada a partir da própria experiência do lugar. 

Deste modo, ao entender o bairro como um fato geográfico, tem-se que de sua 

localização advém uma configuração espacial específica (sítio) e um valor relativo oriundo dos modos 

como ele está integrado à cidade (situação). Sendo o bairro um lugar, espaço em que se vive, o sítio e a 

situação podem ser compreendidos através das experiências que se tem no bairro. 

De uma maneira geral, levantamos duas problemáticas da relação bairro-cidade: 1) 

como é experienciar a cidade quando se mora em determinado bairro; e 2) como o Bosque aparece no 

contexto da cidade, qual sua relação com esta (qual seu papel, como é apreendido pelos demais 

moradores de Campinas). 

A partir dos trabalhos de campo, ficou evidenciado que dinâmicas que norteiam o 

bairro têm relação intrínseca com o sítio e situação deste dentro da cidade. Iniciamos as considerações 

sobre a relação bairro-cidade nos detendo sobre estas dinâmicas. 

3.1 Dinâmicas do Lugar: Faces Internas e Externas do Bosque 

Faces internas e externas do Bosque são idéias originadas das observações em 

campo. Estas idéias congregam a apreensão de certas dinâmicas que dão indícios a como este bairro é 

visto, apreendido, apropriado tanto pelos moradores como pelos outros citadinos. 

Faces internas remetem às paisagens cuja constituição, fluxo de indivíduos, de veículos 

é toda voltada para os moradores. Em contraponto, faces externas perpassam o bairro: estabelecimentos, 

fluxos voltados para pessoas que (sobretudo) não moram no Bosque. 
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As dinâmicas que conotam as faces internas, sugerem certa intimidade. São 

fundamentalmente ruas pouco visíveis a quem está de passagem pelo bairro e a presença dos de fora ali é 

facilmente apreensível pelos moradores. Pablo, quando mostrou o boteco na Rua Antônio Cesarino, à 

noite, mostrou uma dinâmica interna, própria aos moradores do bairro. Os freqüentadores do boteco se 

conhecem; o japonês que mora ao lado do boteco e que todos conhecem chega à sua casa, cuja árvore de 

lixívia deita frutos no quintal do vizinho; mãe e filha saem de chinelos de sua casa, conversam entre si, 

andando pela calçada. Pablo comentou que ruas assim são esconderijos dentro do Centro da cidade. 

Lembrando que para ele, que morou no Entorno do Largo Beneditino, o Bosque é uma extensão do 

Centro.14 

E faces externas perpassam o bairro. Dinâmicas do lugar, expressas na paisagem, 

mostram a apropriação do espaço não só pelos moradores, mas voltadas para pessoas de fora. As ruas de 

passagem possuem esta face externa; por exemplo, a Av. Aquidabã congrega casas comerciais, escola de 

informática, restaurantes, clínicas e no horário comercial, tem carros estacionados por toda extensão das 

calçadas. A dinâmica que se dá ali (assim como em outras ruas de passagem) não está voltada para os 

moradores, está fundamentalmente voltada para os de fora. A dinâmica da paisagem diz respeito ao bairro 

porque está presente ali (faz parte deste espaço, caracteriza-o), mas, de certa forma está descolada da vida 

de bairro (da intimidade e cumplicidade que é associada a esta), tal como Sopher (1978) aponta sobre a 

denominação (ligada à etimologia) da palavra “bairro”. 

A apreensão destas faces no trabalho de campo, conduzem à consideração do sítio e 

situação do bairro. Na medida em que faces internas do Bosque atestam o ritmo de vida (dos moradores) 

condicionado pelo espaço do bairro, chama à atenção para a particularidade do sítio para estes indivíduos; 

e, na mesma proporção em que faces externas denotam o uso do espaço do bairro para os de fora, implica 

na consideração do valor relativo do bairro em relação ao conjunto da cidade, ou seja, sua situação. Desta 

forma, seguimos com uma articulação mais explicita das noções de sítio e situação e sua relação com a 

experiência do lugar (bairro) para a compreensão do Bosque dentro da cidade. 

3.2 Sítio e Situação: Vivendo no Bosque 

A primeira problemática a que chamamos atenção no inicio deste capítulo é: como 

fica a experiência na cidade ao se morar em determinado bairro. Para tanto, é preciso atentar que o bairro, 

ao conter a territorialidade necessária à vivência urbana, ganha relevância na organização dos movimentos 

 
13 Cabe ressaltar que para cada atividade a ser realizada no contexto urbano (como trabalhar, se divertir, estudar) 
corresponde um conteúdo material (uma edificação, um espaço); deste ponto se origina a importância do sítio.  
14 Ao dizer que o Bosque é uma extensão do Centro Pablo estabelece, uma relação inclusiva entre o bairro e o centro 
da cidade, e deste modo, reforça a confluência dos balés-do-lugar entre estes; diferente dos moradores do Entorno 
da Uruguaiana que dizem morar próximo do Centro, estabelecendo uma relação exclusiva entre este seu território, 
fundamentada, deste modo, na diferenciação entre os place-ballet. 
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pela cidade. Ferraz (1997, p. 289) ajuda a clarificar este papel da territorialidade do bairro na organização da 

vida urbana: 

Numa cidade desenvolve-se, alternada e concomitantemente, uma grande variedade de 
atividades: há sempre pessoas trabalhando em locais diversos, espalhados pela cidade; 
outras desenvolvem suas atividades em casa, fazem compras, tomam conta dos filhos; 
outras estudam; ainda outras gozam lazeres e outras circulam pelas vias públicas. 
Praticamente, de cada lar, há pelo menos uma pessoa realizando uma destas atividades, 
o que transforma o bairro residencial na base de todas as ações urbanas. 

Por ser o local de permanência, o bairro não se caracteriza somente pelo provimento 

de necessidades como as vinculadas ao centro de bairro; espaço a partir do qual os indivíduos organizam 

suas atividades pela cidade. Dois fatores advêm da consideração do bairro como base de ações urbanas: 1) 

todo deslocamento pela cidade é conformado pela configuração espacial do bairro (sítio); e 2) os 

elementos presentes na configuração do bairro e seu contraste em relação ao restante da cidade (situação) 

são causas de deslocamentos. Ou seja, a vida urbana é orientada pela singularidade do território em que se 

vive. E sítio e situação, apreendidos através do lugar, auxiliam na compreensão da experiência dos 

indivíduos na cidade, cuja singularidade desta experiência está esteada no bairro em que se mora. 

É importante, neste caso, atentar para um fator relacional da localização do Bosque: 

sua proximidade com o Centro (Figura 4). Esta proximidade (ou contigüidade) com o Centro é recorrente 

na fala dos moradores. Estes apontam que qualquer necessidade que não possa ser suprimida no entorno 

direto da casa pode ser resolvida no Centro (por exemplo, a necessidade de ir a uma agência bancária). 

Para ir ao Centro só é necessário percorrer algumas quadras a pé – atentou um morador do Entorno da 

Uruguaiana. 

A contigüidade com o Centro caracteriza fortemente a situação geográfica do bairro. 

Denota-se uma vantagem estratégica de se viver no Bosque, valorizada em função desta contigüidade. 

Além da possibilidade de alcançar rapidamente o Centro, a proximidade com este acrescenta outro fator à 

situação geográfica do Bosque (indicando a particularidade da experiência urbana ao se morar ali). Muitas 

ruas e avenidas do Bosque15 se configuram vias de passagem, pois se ligam a importantes corredores 

viários da cidade (como à Av. Moraes Salles, à Av. Princesa  d’Oeste), além da ligação entre a Av. 

Aquidabã16 com a Av. Prestes Maia que leva à importantes rodovias que passam por Campinas. 

                                                           
15 Principalmente a r. Uruguaiana, r. Boaventura do Amaral, r. Irmã Serafina, Av. Aquidabã. 
16 Esta foi alvo de grande reforma urbana 1974. Foram desapropriadas casas no que era Rua Aquidabã, um quarteirão foi 
destruído, a Aquidabã foi alargada e transformada em avenida e entre as duas vias desta avenida, em nível abaixo desta, foi 
construída a Via Expressa São Paulo (atual Via Expressa Waldemar Paschoal) que passou a ligar a Av. Prestes Maia (que dá acesso 
a importantes rodovias que passam pela cidade) ao centro de Campinas e desafogar o trânsito da entrada da cidade pela Av. João 
Jorge. A reforma da Aquidabã e a mobilização dos moradores contra a desapropriação das casas foi acompanhada pelo jornais. 
Ver por exemplo: Correio Popular: Desapropriações vão sair: é o fim da Aquidabã (28 de set. de 1973); Como são feitas as desapropriações (04 
de dez. de 1973), Diário do Povo: Moradores da Aquidabã recorrem a Médici (24 de set. de 1973); Expropriados da Aquidabã poderão fazer 

exigências (23 de nov. de 1973); Ação contra as desapropriações ( 05 de dez. de 1973) e O Estado de S. Paulo: Protesto não consegue deter 
desapropriações (21 de nov. de 1973). 
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Figura 4: Localização do Bosque 
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As conseqüências destas vias de passagem, da localização junto ao Centro da 

cidade e da ligação com importantes corredores viários norteiam a vivência do Bosque. Os 

moradores apontam que a partir dali é possível seguir para qualquer lugar da cidade17. A fala de 

Yeda, que mora há quinze anos no Bosque, é ainda mais reveladora; ela diz que é como se 

estivesse na metade do caminho para ir a qualquer lugar de Campinas, tudo lhe parece muito 

perto.  

Um dos significados mais prementes de se morar no Bosque é, assim, a 

proximidade com o Centro e a possibilidade de se deslocar facilmente pelo restante da cidade a 

partir do próprio Bosque. A expressão do Bosque como local de base de ações urbanas com 

vantagens estratégicas apontam para a situação geográfica do bairro; ou seja, o valor relativo do 

Bosque em função destes fatores circunstanciais. (GEORGE, 1983) 

Além de sítio e situação terem influência na experiência do Bosque, também 

norteiam como este figura para o restante da cidade. Por estar inserido dentro da urbe, a 

configuração do sítio e aspectos relacionados a sua situação influenciam como o bairro pode ser 

usado pelo restante da cidade e, mesmo, identificado dentro do conjunto da urbe. Retomamos, 

deste modo, a segunda problemática posta no início deste capítulo: como o Bosque aparece no 

contexto da cidade, qual sua relação com esta (qual seu papel, como é apreendido pelos demais 

moradores de Campinas). 

3.3 Sítio e Situação: Aproximações sobre a Visibilidade do Bosque 

Que campineiro sabe identificar ou apontar a extensão do bairro Bosque? Esta 

questão tem forte relação com a identificação do bairro pelos outros citadinos ou 

reconhecimento deste como uma unidade espacial diferenciada. Entendemos que a identificação 

(ou a apreensão) do bairro para aqueles que são de fora passa, sobretudo, pela questão de sua 

visibilidade. 

Antônio Firmino da Costa, em seu livro Sociedade de bairro, resultante de mais de 

duas décadas de pesquisas sobre o bairro Alfama (de Lisboa), discute a visibilidade do último e as 

conseqüências desta para a memória social e a identidade cultural do bairro. Sobre o Alfama, o 

autor discorre sobre um “excesso de visibilidade” que ao mesmo tempo caracteriza e reproduz 

discursos e imagens do bairro. (COSTA, 1999) 

Chama a atenção, particularmente, a discussão sobre visibilidade relacionada ao 

que o autor denomina marcas físicas do bairro. Costa (1999, p. 45) diz: 

                                                           
17 Importante atentar que todos que apontaram as vantagens de se dirigir a qualquer lugar de Campinas possuem 
veículos particulares.  
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Está-se, assim, perante mais um dos vetores de constituição das representações 
sociais que preenchem de conteúdo a visibilidade de Alfama. Verifica-se que a 
sua caracterização como bairro não corresponde apenas à utilização de uma 
noção descritiva pragmática. Pelo contrário, neste caso a expressão é investida 
de forte carga simbólica referida nomeadamente [...] às atribuições de valor 
patrimonial. 

Ao falar de valor patrimonial, o autor se refere às marcas físicas (paisagem, 

poderíamos dizer) de Alfama. Estas possuem importante valor patrimonial (o espaço construído 

do bairro remonta mais de um século) e este valor está revestido de carga simbólica (o passado 

entrevisto no presente, como coloca o autor) se configurando vetor da identificação (ou 

representação social) do Alfama.  

Yi-Fu Tuan, no livro Espaço e lugar: a perspectiva da experiência, dedica um capítulo 

á visibilidade e sua importância na criação de um lugar. Ao compreender o lugar a partir da 

experiência, o Tuan (1983) atenta que a identificação de uma porção do espaço, a apreensão de 

sua singularidade e o estabelecimento do lugar passa, mormente, pelo reconhecimento visual. 

É possível considerar que a visibilidade (e, conseqüente identificação) do bairro 

passe pela apreensão de uma paisagem que o caracterize. Lynch (1970, p. 67) discute a 

importância das as características físicas no reconhecimento do bairro como uma entidade única: 

Las características físicas que determinan lo barrios son a continuidades 
temáticas que pueden consistir en una infinita variedad de partes integrantes, 
como ser la textura, el spacio, la forma, los detalles, los símbolos, el tipo de 
construiccion, el uso, la actividad, los habitantes, el grado de manteniemiento y 
la topografía. [...] Por lo común, las caracteríticas típicas son representadas y 
reconocidas en un conglomerado característico, que es la unidad temática. 

A questão a ser colocada é: para a singularidade da paisagem do bairro (qual 

seja o sítio) seja identificada não só pelos moradores, mas também para o restante da urbe, é 

necessário saber quem vê este espaço, como ele é apreendido. Desta forma, é preciso 

compreender como se dá a visibilidade do bairro e sua conseqüente identificação no interior da 

cidade. Situação e sítio auxiliam na compreensão da visibilidade do bairro. 

Uma característica que contribui para maior visibilidade do Bosque é este ser 

bairro de passagem. No entanto, é uma visibilidade fugidia (sobretudo em relação aos veículos), 

em movimento. Pouco há de envolvimento com o espaço pelos indivíduos que ali passam. 

Talvez, deste ponto, origine a predominância de que determinadas áreas do bairro (notadamente 

o Entorno do Largo Beneditino, com seu balé-do-lugar sobreposto ao balé-do-lugar do centro da 

cidade) sejam identificadas, por muitos campineiros, como Centro – como foi observado em 

conversas com outros moradores da cidade.  

O sítio do bairro também tem seu papel na visibilidade do Bosque e na 

configuração de seu valor relativo (situação) dentro da cidade. Interessante resgatar que, na 
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discussão da visibilidade do Alfama, Costa (1999) discorre também sobre visitabilidade. A idéia 

de visitabilidade implica na ida e pausa no espaço do bairro e, ainda, por que ir.  

O bairro residencial recebe, mormente, seus moradores; outros elementos do 

sítio podem promover a visitabilidade e contribuir para a apreensão da individualidade e 

identificação do bairro dentro do conjunto da cidade.  

Desta forma, atentamos, primeiro às escolas presentes no Bosque; os 

tradicionais colégios católicos particulares Ave Maria (que já foi internato, lembra Yeda) e o Pio 

XII. Embora crianças e adolescentes do bairro freqüentem estes colégios, eles também possuem 

alunos de outras partes de Campinas (mesmo na década de 1990, por exemplo, era comum 

adolescentes de Valinhos serem alunos do Pio XII). Estes colégios são referências que muitas 

vezes transcendem o próprio bairro18, sendo fatores de visitabilidade e, consequentemente, de 

visibilidade do espaço do bairro. Enquanto colégios tradicionais de Campinas, a presença destes 

no sítio do Bosque marca a inserção do bairro espaço no conjunto da cidade. 

Outro elemento do sítio também importante, neste sentido, é a Casa de Saúde. 

Hospital tradicional, desde 194219, é notadamente conhecido pelo campineiros. No entanto, 

próximo à Moraes Salles e estando emerso no balé-do-lugar do Centro, como já discutimos, 

poucos são os que identificam o espaço onde está o hospital como bairro Bosque. 

Na medida em que possa promover a visitabilidade, espaço público é outro 

elemento do sítio que pode dar visibilidade ao bairro e caracterizar a situação deste dentro da 

cidade (seu valor em relação a outros sítios e consequente integração à cidade). No caso do 

Bosque, há apenas dois espaços públicos (além das ruas): o Largo Beneditino e o BJ. 

O Largo Beneditino também é identificado como Centro pela maioria dos 

campineiros. Sua visitabilidade é, em grande parte, oriunda dos indivíduos que moram nas 

proximidades, por pessoas que esperam horário de visitas da Casa de Saúde ou o horário das 

consultas. É também espaço de pausa para pessoas que estão apenas passando pela área. 

Em contraponto, o BJ atrai moradores de toda Campinas. É um, remanescente 

de mata nativa, possui museu de história natural, um zoológico, caminhos por entre a mata e tem 

entrada franca; sendo altamente frequentado por moradores de toda cidade, principalmente aos 

finais de semana. É tão expressivo enquanto espaço público de referência para os campineiros 

que, como já dito, serve de fator de alteridade do bairro, sendo expresso na toponímia deste.  

                                                           
18 Em um trabalho de campo, foi observado: apesar de não terem costume de frequentar Campinas, duas pessoas 
conheciam o Pio XII (tradicional colégio católico particular de Campinas) por nome e ficaram surpresas em 
descobrir sua localização, tão próxima do BJ. 
19 Embora o prédio seja anterior, do Circolo Italiani Uniti; associação civil que foi fundada, inicialmente, como escola 
em 1881, pela comunidade italiana da cidade. (BARRETO, 1995; LAPA, 1996) 
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Existem muitos bairros que não são conhecidos pelos moradores de Campinas 

(são, principalmente, bairros com pouca visibilidade para o restante da cidade). Em contraponto, 

como já colocado, é comum os campineiros terem consciência de que existe um bairro Bosque e, 

ainda, intuem que este compreende a área próxima ao BJ. E, no entanto, outra áreas que 

constituem este bairro não são, geralmente, reconhecidas como tal pelos de fora. A paisagem é 

fundamental para pensar esta certa “invisibilidade” do Bosque. A paisagem é o foco da 

visibilidade, é a concretude dos diferentes territórios vividos, provê a própria imagem (do balé-

do-lugar) de integração entre as áreas e, conseqüentemente, a idéia de unicidade que se depreende 

do termo bairro. Os DICs, por exemplo, possuem diferentes territórios vividos, no entanto, eles 

são facilmente reconhecidos: a unicidade de sua paisagem (principalmente pelo fato de casas e 

edifícios serem padronizados) fazem os DICs serem intuídos como um bairro, independente de 

seus territórios vividos. (DE PAULA e MARANDOLA JR., 2007) Os territórios vividos cujo 

balé-do-lugar se confundem com o Centro, dificilmente são identificados como Bosque. Em 

contraponto, as áreas ao redor do BJ, a receberem uma visitabilidade significativa, são facilmente 

identificadas como Bosque. A cisão entre territórios é, de certa forma, visível pela paisagem.  

E sendo o BJ um importante fator de visibilidade e, principalmente, de 

visitabilidade do bairro, entre seu uso pelo restante da cidade e seu uso pelos moradores do 

bairro há questões de territorialidade que, de certa forma, indicam o sentido do bairro na cidade. 

3.4 Identidade Territorial: Casos de Territorialidade do Bosque dos 
Jequitibás 

O Bosque dos Jequitibás (Quadro de Fotos 4) foi aberto ao público em 

1888. É um remanescente de mata nativa, parte da fazenda de Francisco Bueno Miranda, 

que estruturou este espaço para abrí-lo a visitação, mediante pagamento de entrada. Em 

1915 a área, que já vinha sendo bastante visitada, foi comprada pelo governo municipal e o 

BJ se tornou espaço público. Dada sua magnitude, as atividades passíveis de serem 

realizadas ali, sua localização (próximo ao centro de Campinas) e facilidade de acesso, tem 

sido um espaço público bastante presente para os citadinos. Teve altos e baixos no que 

tange à freqüência de visitantes e épocas de diferentes tipos de público. O projeto de 

reforma da Av. Aquidabã previa que esta cortasse a área ao meio, houve movimento de 

moradores contra este projeto e o historiador Celso Maria Mello Pupo apelou ao 

CONDEPHAAT que tombou (em abril de 1970) o espaço público como monumento 

paisagístico natural. O projeto de reforma da Av. Aquidabã foi revisto e o BJ passou a 

receber maior atenção pelo poder público. (PAGANI, [s.n.t.]; BARRETO, 1995; LAPA, 

1996) 
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Quadro de Fotos 4: Bosque dos Jequitibás 

 

Atualmente, além do zoológico e da possibilidade de passear por entre este 

remanescente de mata, há o Museu de História Natural (Quadro de Fotos 4), parquinhos, espaço 

para fazer piquenique, lanchonetes, apresentação de peças de teatro infantis, o “trenzinho” 

(espécie de caminhonete travestida de trem) que leva para uma volta dentro do BJ. 

Há uma clara sazonalidade semanal com respeito à visitação do público. Às 

segundas-feiras, o BJ é fechado às 10h da manhã, para manutenção geral; nos outros dias úteis é, 

geralmente, freqüentado por quem mora, trabalha ou estuda nas proximidades. Há pessoas que 
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Diferente dos finais de semana, em dia útil a entrada e caminhos do BJ ficam relativamente vazios (1 e 2). 
Nestes dias, porém, sempre há visitas de turmas de educação infantil, geralmente (3), O Museu de História 
Natural do BJ é uma das atrações (4).(Fotos: Fernanda Cristina de Paula/nov. 2007) 



 75  

vão fazer exercícios físicos, homens idosos sentados sozinhos nos bancos que ficam pelos 

caminhos, um ou outro casal de namorados, adolescentes que estudam nas redondezas, mães que 

levam os filhos para um pequeno passeio no meio da tarde. Durante a semana também é comum 

excursões escolares, sobretudo de crianças da educação infantil (Quadro de Fotos 4). Aos finais 

de semana, a diferença na quantidade e tipo de freqüentadores é considerável.  

Ao chegar ao Entorno da Uruguaiana em um Domingo, dá para apreender a 

movimentação que há no BJ. Neste dia da semana, às 10h da manhã, até mesmo a Av. Aquidabã 

tem um fluxo mínimo de veículos e o comércio está fechado em todo entorno; na Rua 

Uruguaiana, apenas uma ou outra padaria aberta e são poucas as pessoas que andam pelas ruas (é 

possível, mesmo, encontrar ruas desertas). No entanto, ao seguir pela Aquidabã em direção ao BJ, 

encontra-se um ou outro grupo de adultos acompanhados de crianças seguindo para mesma 

direção. E, paulatinamente, a guia da calçada da avenida vai sendo ocupada por carros 

estacionados. Um ou outro homem trajando um colete escrito segurança angariam algum 

dinheiro cuidando de carros e ajudando as pessoas a encontrar vaga para estacionar – nos dias 

úteis, não há nenhum destes homens por ali. A entrada do BJ também fica diferente (pode-se 

dizer que aos finais de semana o BJ se veste de festa, para receber as crianças): vendedores de 

doces, pipocas, salgadinhos, refrigerantes, caldo de cana, balões coloridos (alguns em formatos de 

personagens de desenhos animados) e espalhafatosos, diversos brinquedos chamativos; todos os 

vendedores, de certa forma, amontoados na frente da entrada, para entrar no BJ é preciso 

submergir neste pequeno mundo colorido. Pais compram coisas para seus filhos. Quando 

adentram no BJ, a atitude dos adultos em relação às crianças é, geralmente a mesma: soltam suas 

mãos e os deixam (ou mesmo os incitam a) correr, a ir ver o que quiser, se maravilharem com os 

pequenos roedores soltos pelo BJ. Como se os adultos confiassem que neste espaço podem soltá-

las, que devem correr (usufruir) livremente pelo Bosque, enquanto os próprios conversam entre 

si e observam-nas de longe.  

Bastante freqüentado nos finais de semana e feriado, nestes dias, o BJ é todo 

de Campinas (e, mais do que isso, ele é das crianças; há crianças por todos os lugares). Nestes 

dias, todas as lanchonetes dentro do BJ estão abertas, os parquinhos estão cheios de crianças, os 

museus estão abertos, peças de teatro infantil são apresentadas e o “trenzinho” que dá volta no 

BJ só funciona nestes dias. 

Ângelo Serpa se preocupa em discutir a acessibilidade do espaço público, 

movimentando considerações de Hanna Arendt, Jürgen Habermas, Walter Benjamin e Henri 

Lefebvre no estudo de espaços públicos nas cidades de Salvador, São Paulo e Paris. A questão 

que mobiliza seu trabalho é: 
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Se é certo que o adjetivo “público” diz respeito a uma acessibilidade 
generalizada e irrestrita, um espaço acessível a todos deve significar, por outro 
lado, algo mais do que o simples acesso físico a espaços “abertos” de uso 
coletivo. Afinal, que qualidades norteiam a apropriação social do espaço 
público na cidade contemporânea? Como explicar a apropriação seletiva e 
diferenciada de espaços, que, em tese, seriam – ou deveriam ser – acessíveis a 
todos? (SERPA, 2004, p. 22) 

O autor coloca o papel, por exemplo, da disputa entre classes, da lógica do sistema 

capitalista, da massificação dos gostos, da criação de estilos de vida na questão da apropriação seletiva 

(e, ainda, construção) dos espaços públicos. Concordamos com o autor no sentido da existência de 

uma acessibilidade (e lógica de configuração e organização) do espaço público. Entretanto, 

ressaltamos que, dentro das cidades, no interior dos bairros, os modos como o espaço público é 

concebido e organizado não se reporta só à seletividade em função da lógica capitalista, mas à 

seletividade em função de uma conformidade entre o espaço e a lógica do lugar, pois, se ambos não 

se conformarem, o espaço público perde o sentido. Desta forma, junto da acessibilidade irrestrita há 

uma seletividade (implícita), a qual se reporta à lógica do lugar em que o espaço público está inserido. 

Espaços públicos no interior dos bairros (praças, praças de esportes, centros 

comunitários, bosques) têm sua lógica (organização e disposição dos elementos físicos, horários de 

funcionamento, regras, permissões, proibições, manutenção) voltada para os moradores do entorno 

(os de dentro), que são os que (teoricamente) usufruem diariamente deles. Do contrário, há a 

possibilidade seja estabelecida uma relação pouco efetiva com o espaço (placelessness)20, pois, a lógica 

do espaço é dissonante da lógica para aqueles que podem usá-lo; tal como ocorreu nos primeiros 

meses após a abertura da Praça das Águas, no bairro Ponte Preta. Um espaço de arquitetura imposta, 

contrária ao ideário de praça para os moradores; ao ter sua lógica descolada das dos moradores, 

perdeu seu sentido (qual seja de espaço para o lazer, recreação, socialização, encontro com o outro, 

pausa no ritmo urbano), em outras, era minimamente freqüentada, alvo de reclamações. 

(MARANDOLA JR., DE PAULA e FERNANDEZ, 2007) 

Assim, é espaço de todos (público), mas (na prática, através do uso) espaço 

conformado para todos que moram por perto. É, basicamente esta idéia que mobiliza (que está 

implícita) as considerações de Cláudia, presidente da SABB. E o caso de identidade territorial se dá, 

justamente, pela justaposição do uso do BJ pelos moradores do bairro em contraponto ao uso pelo 

restante da cidade. 

                                                           
20 Na obra Place and placelessness, uma das discussões de Edward Relph está voltada para graus de intensidade da 
experiência do espaço pelos indivíduos; a experiência superficial ou o pouco envolvimento com o espaço leva ao 
oposto do lugar (placelessness), que é condicionado por uma relação inautêntica (ou como colocamos, dissonante) 
entre o indivíduo e o espaço. (RELPH, 1976) 
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Cláudia apontou que o sonho da SABB é adotar o BJ: “tá meio abandonadinho”, 

diz a guisa de uma primeira explicação. Adotar assim como empresas adotam praças e lembra que 

precisa fazer contato com empresas para encaminhar esta idéia de adoção.  

A presidente tenta explicar melhor o motivo deste sonho: diz que o maior 

prazer de morar neste bairro é a proximidade com o BJ, esta grande reserva (diz ela): qualidade de 

vida. Que os moradores usam-no cotidianamente, principalmente de manhã, para fazer 

exercícios, caminhar, ou ficar sentados ali; e, Sábado e Domingo, ela atenta, são outras pessoas 

que vão ao BJ, outra população (titubeia, talvez, se deve especificar que esta população é de 

pessoas de menor poder aquisitivo). Cláudia continua, explicando que é uma população que vem 

de longe, uma opção pra pessoas que não tem dinheiro para um programa mais elaborado e que 

vêm ao BJ e não respeitam: jogam lixo no chão, roubam torneiras, depredam – tanto que 

Segunda de manhã, ela diz, o BJ fica coberto de lixo e é necessário fechá-lo para uma faxina geral. 

Ela é clara ao enfatizar: eles não moram nas redondezas, usam o BJ e não estão 

preocupados em conservá-lo (o banheiro fica intransitável, “não que os funcionários do BJ não 

limpem”, ela acrescenta) e a presidente enfatiza “nós, que moramos aqui, temos de conviver com 

isso”. Eles não são daqui, por isso não cuidam. Cláudia comenta que é a favor de se cobrar “nem 

que seja R$ 1,00”, para que as pessoas de fora dêem mais valor; no entanto, outras pessoas dizem 

a ela que isso não é certo, que o BJ é um espaço público, que os outros têm direito de usá-lo sem 

pagar; ela ainda defende o pagamento de entrada para resolver o problema do comprometimento 

dos de fora com o BJ. 

A territorialidade se superpõe: há um timed-space, ou seja, a dinâmica deste lugar 

muda em função do tempo. (PARKES e THRIFT, 1978) Diferente de, em função do tempo, os 

moradores não poderem usufruir seu espaço por causa da presença dos travestis (no caso 

denominado como territorialidade noturna), a questão é que, mesmo que possam participar desta 

outra dinâmica que se realiza no BJ (aos finais de semana e feriados), o discurso de Cláudia 

expressa que o uso que se dá nestes dias não está em conformidade com o que os moradores do 

bairro entendem. Cláudia legitima seu discurso mediante o fato de que são os moradores que 

convivem com este espaço diariamente – isto remete, então, à espaço apropriado, vontade de 

exercer o poder sobre ele, ou seja, territorialização.  

Como a SAAB poderia adotá-lo? O que adviria desta adoção? Quem deve 

decidir sobre a lógica ou formas de acessibilidade e regras de uso do BJ? Decidir em favor de 

quem? O BJ é do bairro ou da cidade? Em oposição, espaços públicos no interior de outros 

bairros de Campinas não apresentam esta justaposição de usos e consequente conflito de 

interesses na organização do espaço público. São espaços, no geral, com pouca visibilidade e 
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visitabilidade para citadinos que não moram em seu entorno e as formas de uso, acesso, 

atividades, regras estão voltadas para os moradores do bairro. 

Subjacente às questões sobre o uso do BJ pelos moradores em contraponto ao 

restante dos citadinos, o sentido do bairro na cidade é revelado. O BJ está no sítio do bairro, o 

uso diário dele é sobretudo pelos de dentro e, assim, a idéia de adotá-lo, por exemplo, é 

justamente o desejo de institucionalizar o poder sobe o território. 

3.5 Bairro e a Experiência Urbana: entre Mobilidade-Permanência e Sítio-
Situação 

Retomamos que a relação bairro-cidade está pautada no papel do bairro 

enquanto elemento que organiza a urbe. Este papel do bairro se consolida na medida em que ele 

dá nome a diferentes áreas da cidade, institucionaliza particularidades do espaço, localiza-as. 

Como elemento da cidade, o bairro norteia a experiência urbana. 

Consideramos, aqui, duas noções como características orientadoras da 

experiência urbana: mobilidade e permanência. As considerações de Ledrut (1971, p. 101 - grifos 

nossos), discutindo o espaço social da cidade, são propositivas: 

[...] fixação e movimento, instalação e circulação são duas categorias essenciais 
à vida dos aglomerados importantes. O drama da organização e do 
funcionamento das coletividades urbanas se desenvolvem em torno destes dois 
protagonistas. Os homens ocupam uma casa sobre uma parcela de certo 
território para aí morar ou, algumas vezes, para produzir; porém se deslocam 
para encontrar confrades e amigos, para comprar e vender, etc.  

A casa ocupada, a parcela de território em que se está fixado (permanência) 

tem um papel fundamental. A configuração espacial desta área e as dinâmicas que a animam 

congregam a promoção ou o truncamento dos movimentos (mobilidade) pela cidade. 

Mobilidade é concernente aos deslocamentos da pessoa pelo espaço (se 

deslocar, por que se deslocar, para onde ir, quantas vezes ir). Permanência, em contraponto à 

mobilidade, é a pausa no espaço (por que permanecer, onde permanecer, como é permanecer). 

Ambos (mobilidade e permanência) dizem respeito à características que são do indivíduo e que 

denotam a relação deste com o espaço 

As características do espaço influenciam a mobilidade e a permanência. Sítio e 

situação são características do espaço, denotam a individualidade deste. Esta individualidade 

norteia mobilidade e permanência e, consequentemente, a experiência urbana. 

O sítio representa o receptáculo territorial de um elemento do espaço. A 
posição [situação] depende do sistema de relações que o elemento mantém 
com outros elementos, estejam estes próximos ou distantes. Sítio e posição se 
acham dialeticamente ligados, mas constituem duas noções a um tempo 
distintas e complementares. (DOLFUSS, 1973, p. 18 – grifos nossos) 
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Ao retomar estas palavras de Dolfuss, consideremos o sítio e a situação para 

experiência urbana relacionada ao bairro (tanto para os de dentro quanto para os de fora). 

 O sítio do bairro (o receptáculo territorial) tem relação direta com a 

permanência. Para os de dentro, o espaço de referência (a área que se habita) é o bairro. O bairro 

é base das ações urbanas, seu sítio (os elementos que compõe sua configuração espacial) ancora 

(RIBEIRO, 2006) as necessidades mais prementes dos indivíduos e são causas para se 

permanecer nesta porção da cidade (qualificam esta permanência). Para os de fora, o sítio do 

bairro pode ser causa para ir ao bairro (visitabilidade), para estabelecer uma imagem do bairro (na 

medida em que é visto; visibilidade) e assim este pode ser identificado dentre o conjunto de 

bairros da cidade.  

A situação do bairro (o sistema de relações que ele estabelece com outros 

elementos da cidade, ou seja, sua integração à urbe) se relaciona com a mobilidade. Sendo o 

bairro base das ações urbanas, para os de dentro, sua situação influencia como o indivíduo 

estrutura seus movimentos pela cidade. Os valores relativos do bairro (sua integração à cidade) 

pode favorecer ou truncar os deslocamentos (que se iniciam pelo/em função do espaço do 

bairro) para outra área da cidade. A mobilidade em função do bairro, por aqueles que não moram 

nele, também orienta a visibilidade e visitabilidade deste; quanto mais fácil e/ou maior a 

mobilidade dos citadinos para o bairro, maior as chances deste ser identificado pelo restante da 

cidade. 

Quando é reportado ao bairro o estatuto de área singular dentro da cidade, está 

implícito um sítio e com este modos singulares de se permanecer (e de se territorializar) dentro da 

cidade. Assim como, a situação singular de um bairro permeia a mobilidade pela urbe.  

Considerar os movimentos de territorialização elucidam o papel do bairro em 

relação aos indivíduos (como visto no capítulo três). E ao discutir sítio e situação (e relacioná-los 

com a mobilidade e permanência) abre à possibilidade de apreender como se dá a relação bairro-

cidade, particularmente, na dimensão da experiência urbana. Acreditamos que estas noções 

elucidam a geografia que fundamenta o bairro. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Geografia que Funda o Bairro 

 

  

  

 

 “Cada imagem e idéia sobre o mundo é composta, então, de experiência 
pessoal, aprendizado, imaginação e memória. Os lugares em que vivemos, aqueles que visitamos e 

percorremos, e os mundos sobre os quais lemos e vemos em trabalhos de arte e os domínios da 
imaginação e de cada fantasia contribuem para nossas imagens do mundo e da natureza e do homem. 

[...] A superfície da Terra é elaborada para cada pessoa pela refração através de lentes culturais e 
pessoais, de costumes e fantasias.[...] A Geografia do mundo é unificada somente pela lógica e ótica 

humana”. 
David Lowenthal (1985) 
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Bairro é um fenômeno geográfico, um fenômeno vivido cotidianamente. E o 

papel de uma Geografia Fenomenológica na compreensão do bairro, é de que: 

Such a study of primary presuppositions is different from the other sciences. It 
is not concerned with things which in everyday life (or the natural attitude) are 
given to us as unquestionably obvious, nor does it take these things as given. 
Phenomenology is concerned with the way in which objects are constitute; that 
is, with the conditions or horizons of meaning within which objects have the 
meaning that they have for us. (PICKLES, 1988, p. 237-238) 

Ao resgatar este horizonte de significados que faz com que o bairro seja 

inteligível para as pessoas, elucidamos os processos geográficos que o funda. 

Podemos dividir o estudo do bairro, neste trabalho, em duas perspectivas: da 

relação morador-bairro (que mostra como o bairro ganha sentido na vida de um indivíduo) e da 

relação bairro-cidade (que explicita o papel deste na experiência da urbe como um todo). 

O sentido do fenômeno bairro junto ao morador é construído na medida em 

que é neste que se estabelece uma territorialidade necessária ao indivíduo urbano. É um 

território que se concretiza na medida em que o espaço do bairro é base das ações urbanas, 

congregando a manutenção diária da vida: nele estão o comércio, os serviços, o espaço público 

que esteiam atividades cotidianas do citadino.  

O que funda esta territorialidade urbana em um nível coletivo é o 

estabelecimento de um balé-do-lugar; e deste ponto vem a possibilidade de uma vida comunitária, 

de uma identidade territorial que depreende que aqueles que moram por perto estão sujeitos às 

mesmas condições espaciais, desenvolvem um território semelhante.  

As considerações de Robert Sack, discorrendo sobre a territorialidade humana, 

nos auxiliam a compreender as relações entre bairro e território:  

First, by definition, territoriality must involve a form of classification by area. 
When someone says that anything, or even some things, in this room are his, or 
are off limits to you, or that you may not touch anything outside this room, he 
is using area to classify or assign thing to category such as his, or not yours. 
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Second, by definition, territoriality must contain a form of communication. 
This may involve a marker or sign such as is commonly found in a boundary. 
Or a person may create a boundary through a gesture such as pointing. A 
territorial boundary may be the only symbolic form that combines a statement 
about direction in space and a statement about possession or exclusion. 
Third, each instance of territoriality must involve an attempt at enforcing 
control over access to the area and to things within it, or things outside of it by 
restraining those within. More generally, each instance must involve an attempt 
at influencing interactions: transgressions of territoriality will be punished an 
this can involve other non-territorial and territorial action. (SACK, 1986, p. 21-
22) 

A experiência do bairro contempla estas três inter-relações apontadas por Sack. 

Enquanto estabelecimento de uma unidade espacial dentro da cidade, o bairro se institui na 

delimitação de fronteiras que se constrói, no dia-a-dia; a extensão do balé-do-lugar faz com que 

os indivíduos estabeleçam (com maior ou menor rigidez) os limites de seu território vivido para 

além de delimitações oficiais. Marcos e símbolos espaciais podem ser utilizados como forma de 

comunicação das fronteiras. Quando um morador aponta as fronteiras de seu bairro, esta 

delimitação é esteada, sobretudo, pela territorialidade (vivida) dos indivíduos. E o 

estabelecimento de fronteira guarda então uma classificação de área, pois, no exercício de 

delimitar aponta as características que correspondem ao bairro e que vai identificá-lo dentro do 

conjunto da cidade. Esta delimitação/identificação também aponta quem pertence ao bairro ou a 

quem o bairro pertence, implicando na institucionalização do fato do que acontece no bairro diz 

respeito, diretamente, a quem o ocupa (identidade territorial). Assim, um processo geográfico 

que esteia o fenômeno bairro é a territorialização. 

Na relação bairro-cidade, se destaca o papel do primeiro como forma de 

organizar espacialmente a urbe. Mencionar um bairro é mencionar uma área da cidade (uma 

localização), denotar suas características: cada bairro é único dentro da cidade. Sítio e situação 

denotam a particularidade de cada bairro. O sítio (configuração material do espaço) pode conter 

elementos que façam o bairro visível e visitável e conseqüentemente identificável dentro da 

cidade. A situação (o valor relativo do bairro em relação à cidade) também contribui para que este 

seja mais ou menos visível e visitável, pois, implica no modo como ele está integrado à cidade 

(por exemplo, se próximo do centro, o bairro pode ser rota de passagem e mais facilmente visto e 

identificável; se longe, pouco integrado ou se não for bairro de passagem ele pode ser pouco 

conhecido pelo restante dos citadinos).  

E a particularidade do sítio e situação também condicionam aqueles que têm 

no bairro seu território; a qualidade da permanência dos moradores está associada ao sítio do 

bairro; e os modos como se dão a mobilidade pela urbe são orientados pela situação do bairro. Se 
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o fenômeno bairro é identificado como uma área particular da cidade, é a consideração 

de seu sítio e situação que elucidam esta identificação. 

Nossa aproximação junto ao Bosque foi iniciada através da tentativa de 

compreender a que extensão espacial esta toponímia correspondia. Este fato testemunha a 

importância do nome: pois, a toponímia identifica o bairro. Se o bairro for visível, se há uma 

imagem que se cola ao seu nome, é a toponímia que vai comunicar o tipo de território que ali 

existe, a identidade territorial que se realiza, vai conotar a particularidade do sítio e situação, 

denotar as qualidades de permanência e mobilidade que se tem naquele espaço. Para quem vive 

na cidade, dizer o nome de um bairro (e resgatar a imagem ou/e discurso associados a este) é 

referenciar todos estes fatores e processos geográficos (que o fundam). 

Portanto, geografia de bairro corresponde às experiências urbanas que 

conformam este elemento da cidade. E, em síntese, estas experiências congregam: território 

vivido, identidade territorial, sítio e situação geográfica e mobilidade e permanência. 

Colocar que estes fatores e processos fundam a geografia de bairro, implica 

que estes perpassam qualquer compreensão (geográfica) deste elemento da cidade. Isto não 

significa que todo conhecimento sobre bairro foi coberto por esta monografia. Mas, que nos 

estudos sobre a cidade e o urbano, onde o bairro ganhe destaque (seja sob perspectivas 

socioeconômicas, socioculturais ou políticas, por exemplo), dinâmicas e eventos serão sempre 

norteados pela geografia que funda o bairro, tal como discutida aqui. 
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