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RESUMO 

 

Existe uma boa forma da paisagem? De que maneira se pode perceber e analisar 

a paisagem dos espaços livres públicos, especialmente aquelas residuais? 

Aspectos formais, estéticos e sensoriais se exprimem de modo crucial na análise 

e compreensão dos espaços quando se pensa na paisagem com sensibilidade. A 

partir dessas perspectivas busca-se caminhos para trabalhar na criação de uma 

arquitetura da paisagem mais sensível e apropriada. A leitura da paisagem torna-

se o ponto de partida, de modo a valorizar a complexidade de uma ecologia 

ambiental, social e mental. Várias perspectivas se cruzam e apontam para uma 

ecologia urbana dos sentidos, uma estética ambiental e a percepção das 

ambiências urbanas. Baseando-se na reflexão desses vários eixos que se 

cruzam, encontra-se nas teorias de Kevin Lynch uma abordagem sistêmica e ao 

mesmo tempo sensível à percepção e à vivência do usuário. As teorias 

desenvolvidas por Kevin Lynch, em Good City Form (1981) tratam das dimensões 

de performance e fornecem parâmetros amplos e sintonizados com a ideia da 

ecosofia. As cinco dimensões de performance são: vitalidade, sentido, acesso, 

adequação e controle. Com efeito, o conceito de performance associa-se ao de 

ambiência que foca mais detidamente na percepção. Analisando, apontando 

conexões, ativando sentidos e soluções para os desafios, situa-se a Arquitetura 

da Paisagem. Com uma abordagem alinhada à percepção, vai-se ao campo para a 

construir de um método que permita se focar em uma percepção mais aguçada, 

atenta a sutilezas e ambiências que se expressam na paisagem. Aqui as paisagens 

residuais se exibem como fenômeno a ser estudado. A elas são indagadas as 

inquietações. A partir de tais reflexões teóricas, inicia-se uma jornada que aponta 

para possibilidades de leitura da paisagem em espaços livres públicos de modo a 

contribuir com a pesquisa em Arquitetura da Paisagem. Por uma “boa forma da 

paisagem”. 

 

Palavras-chave: Paisagem, Forma Urbana, Leituras Urbanas, Dimensões de Performance 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Is there a good shape of the landscape? How can one perceive and analyze the 

landscape of public spaces, especially those that are residual? Formal, aesthetic 

and sensorial aspects express themselves crucially in the analysis and 

understanding of spaces when one thinks of the landscape with sensitivity. From 

these perspectives, one looks for ways to work on the creation of a more sensible 

and appropriate landscape architecture. Reading the landscape becomes the 

starting point in order to value the complexity of an environmental, social and 

mental ecology. Several perspectives intersect and point to an urban ecology of 

the senses, an environmental aesthetic and the perception of urban ambiences. 

Based on the reflection of these several intersecting axes, one finds in the theories 

of Kevin Lynch a systemic approach and at the same time sensitive to the 

perception and the experience of the user. The theories developed by Kevin Lynch 

in Good City Form (1981) deal with performance dimensions and provide broad 

parameters that are attuned to the idea of ecosophy. The five dimensions of 

performance are: vitality, sense, access, adequacy and control. In fact, the concept 

of performance is associated with that of ambience that focuses more closely on 

perception. By analyzing, pointing connections, activating senses and solutions to 

the challenges, Landscape Architecture is located. With an approach aligned with 

perception, one goes to the field to build a method that allows focusing on a 

sharper perception, attentive to the subtleties and ambiences that express 

themselves in the landscape. Here the residual landscapes appear as a 

phenomenon to be studied. They are asked about their concerns. From such 

theoretical reflections, a journey begins that points to possibilities of reading the 

landscape in public spaces in order to contribute to the research in Landscape 

Architecture. For a "good shape of the landscape" 

Keywords: Landscape, Urban Form, Urban Readings, Performance Dimensions 
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INTRODUÇÃO 

 

Na presente tese, que tem como objeto as paisagens residuais, estudamos seus 

espaços e relações; exploraremos possibilidades de leitura urbana com o objetivo 

de construir uma linha de investigação, abrir possibilidades para metodologias de 

abordagem. A expressão paisagens residuais é utilizada como designação para 

espaços livres que ali estão, mas não são devidamente apropriados pelas 

pessoas. Esses espaços livres, que aqui denominamos de paisagem residuais, 

são áreas geralmente desvalorizadas, com baixa ou nula ação institucional. 

Observando as paisagens residuais, nos indagamos sobre aspectos como 

vitalidade, adequação, acesso, controle e sentido no espaço público. O trabalho de 

Kevin Lynch em Good City Form, nos oferece um substrato teórico que apoia a 

nossa leitura em várias dimensões.  

 

O caminho traçado por Kevin Lynch é atualizado quando tangencia e encontra suas 

interseções em filósofos, sociólogos, pensadores de vários saberes e toda uma 

corrente de pensamento que se desenvolve no campo disciplinar da Arquitetura e 

Urbanismo influenciado pelo paradigma ecológico que nos leva a reflexões 

teóricas permitindo novas abordagens na compreensão da complexidade na 

paisagem resultante dessas relações sistêmicas. 

 

 

Derivas e indagações vão nos conduzir a analisar as dimensões de performance1 

nessas paisagens. O interesse é aprender com as pessoas, as relações e as 

                                                                        

1  Mais tarde trataremos detidamente das dimensões de performance. Na versão portuguesa da 
obra Good City Form, publicada por Kevin Lynch originalmente em 1981, Dimensions of 
Performance é traduzido como Dimensões de Execução. Nesta pesquisa foi feita a opção por 
manter o termo performance. O motivo será explicado posteriormente. 
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percepções. Entendemos a paisagem como resultante dessas relações. Com uma 

abordagem estética e ecológica esses conceitos serão atualizados por novos 

conceitos filosóficos, destacando-se o conceito de ecosofia, teorias de Félix 

Guattari, nas obras: Três Ecologias2 e Caosmose3 – Um novo paradigma estético.  

 

Há uma visão ecológica abrangente denominada por Guattari “uma ecosofia, que 

deve atingir os domínios moleculares de sensibilidade, de inteligência e do 

desejo”. Essa visão ampliada de uma ecologia que contempla o meio ambiente, as 

relações sociais e as subjetividades; é fundamental na construção do nosso modo 

de ver, cujo pensamento assume importância para o desenvolvimento desta 

pesquisa.  

 

Da Hipótese 

A hipótese central levantada é a de que as Dimensões de Performance de Lynch 

podem ser positivamente úteis para nossas leituras urbanas.  Então a desde aí, 

entendemos que as Dimensões de Performance de Lynch consideram um 

princípio fundamental para qualquer abordagem ou intervenção que envolva a 

questão da paisagem urbana: um pensamento ecológico que inclui além do 

ambiental, o social e o mental. Essa nova visão, a ecosofia, propõe um 

realinhamento das nossas subjetividades hoje profundamente marcadas pelas 

semióticas capitalistas. 

 

Nesta tese consideramos a aplicabilidade das dimensões de performance de 

Lynch na leitura da Paisagem. Temos ainda, que, por meio desse conhecimento, ou 

seja, dessa leitura, podemos intencionar a uma boa forma da paisagem. 

                                                                        

2 GUATTARRI, Félix. As Três Ecologias. Tradução de Maria Cristina Bittencourt. Revisão da tradução 
de Suely Rolnik. 21° Edição. Campinas. SP. Papirus 2012. 59p. 
3  GUATTARRI, Félix. Caosmose. Tradução de Ana Lucia de Oliveira e Lucia Claudia Leão. 21 Ed. 
Campinas. SP. Papirus 1992. 59p. 
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“A ciência manipula as coisas e renuncia habitá-las. Estabelece 
modelos internos delas e, operando sobre esses índices ou variáveis as 
transformações permitidas por sua definição, só de longe em longe se 
confronta com o mundo real. Ela é, sempre foi, esse pensamento 
admiravelmente ativo, engenhoso, desenvolto, esse parti pris de tratar 
todo ser como “objeto em geral”, isto é, ao mesmo tempo como se ele 
nada fosse para nós e estivesse, no entanto, predestinado aos nossos 
artifícios.” 
 

                                                                                                    Maurice Merleau-Ponty.  
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PAISAGENS RESIDUAIS - UMA PESQUISA QUALITATIVA SEGUNDO A 

APROXIMAÇÃO PERCEPTIVA 

 

Ampliar a nossa percepção, apreensão e compreensão a respeito da paisagem 

dos espaços livres públicos na cidade contemporânea é um desafio importante, 

pois, somente ampliando a nossa percepção podemos evoluir nas pesquisas e 

intervenções na paisagem. Em outras palavras, a forma como percebemos a 

paisagem modifica a nós mesmos e a própria paisagem. Atuar na modalidade de 

abordagem e na percepção da paisagem é, portanto, o primeiro passo: trabalhar 

os conceitos, as sensibilidades e relações de modo que a percepção seja afetada. 

 

Definem-se os espaços livres, no contexto da estrutura urbana, como áreas não 

edificadas com nula ou mínima proporção de elementos construídos. Os espaços 

livres na cidade podem ter presença efetiva ou não de vegetação – avenidas, 

passeios, vielas, pátios, largos, parques, praças, jardins, etc. Espaços cívicos 

secos, espaços com funções de composição paisagística, circulação, recreação e 

de equilíbrio ambiental. A denominação “livre” está relacionada à condição de 

oferecer livre acesso, a todos e a qualquer um. De acordo com Kevin Lynch, é livre 

porque não está contido em edificação, tendo funcionamento sem coerção ou 

discriminação, garantido por lei, sem obstáculos ou proibições. (CARNEIRO, 2000) 

(LYNCH,1990) 

 

Os espaços livres são locais importantes em qualquer cidade. São paisagens que 

falam sobre nós, cotidiano e a coletividade; lugares de encontro dos corpos e das 

subjetividades. Destacamos os espaços livres públicos, aqui denominados de 

paisagens residuais, como sendo espaços geralmente provenientes de sobras da 

malha viária ou de parcelamentos decorrentes de estruturas ambientais, como 

rios, riachos, relevo etc. Esses espaços são caracterizados por um certo 

abandono, por serem desvalorizados e pouco conectados com as pessoas do 
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lugar. Ainda que tenhamos conhecimento do quanto nossas cidades são carentes 

de espaços livres, frequentemente encontramos espaços assim: subutilizados e 

inexpressivos. Há um paradoxo aí, pois, como falar de paisagens residuais em um 

cenário onde não há áreas livres sobrando? Já que é quase um consenso que 

precisamos de mais espaços livres em nossas cidades, o que falta? Por que não 

acontece a apropriação? Por que essas áreas, às vezes, parecem estar à margem 

da vida citadina? O que podemos aprender com as paisagens residuais? 

Certamente, não são indagações com respostas prontas, mas perguntas que nos 

levam a investigações científicas. O mundo-vida é o nosso laboratório e a 

paisagem é o nosso objeto. 

 

Com o intuito de desenvolver teorias sobre tais questionamentos, iremos aos 

espaços livres públicos relacionaremos conceitos e modalidades de apreensão. 

Nossas leituras da paisagem urbana têm um olhar fenomenológico abordando a 

questão ecológica além do sentido ambiental, incluindo aspectos sociais e 

mentais, relacionando a forma da paisagem com as relações humanas ao 

utilizarmos as cinco dimensões de performance desenvolvidas por Kevin Lynch4 : 

vitalidade, sentido, adequação, acesso e controle. Concedemos ênfase à 

apropriação e, neste trabalho entendemos performance aproximada do conceito 

de ambiência, de Jean Paul Thibaud. 

 

 

 

                                                                        

4 LYNCH, Kevin. A boa forma da cidade. Lisboa. Edições 70. 1981. 448p. 
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Figura 1  - A interação do observador com o  ambiente produz muito mais do que uma imagem, uma 
paisagem que transformamos e pela qual somos transformados. Tudo está intrincado em uma 
rede de relações e fluxos. Fonte: Produzido pela pesquisa. 
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PAISAGENS RESIDUAIS 

 

As áreas analisadas nesta pesquisa têm algumas características em comum: são 

paisagens residuais. O que aqui denominamos paisagens residuais são espaços 

livres públicos, em geral, provenientes de sobras do desenho do traçado viário, 

pelas estruturas ambientais urbanas, pelos parcelamentos e usos decorrentes. O 

termo residual, tem étimo do latim residum. Refere-se àquilo que sobra.  

 

A expressão paisagens residuais relaciona espaços livres que mesmo fazendo 

parte do tecido urbano, são de algum modo esquecidos ou negligenciados pelo 

poder público e pouco utilizados pelas pessoas. As paisagens residuais aqui 

discutidas em geral, são espaços livres pouco convidativos, desprezados e 

inexpressivos. Podem ser até mesmo, perigosos ou melancólicos. Não é o objetivo 

da tese ora relatada estabelecer um conceito para a expressão, mas sim, abrir 

possibilidades para discussão e reflexão a respeito. 

 

Espaços com baixo grau de apropriação. Paisagens que denotam deficiências em 

várias dimensões. Nesse cenário de abandono procuramos ambiências, possíveis 

relações, algo de poético. Demandamos explicações e fazemos indagações sobre 

as dimensões de performance e sua interação na paisagem. O território de 

observação é vasto e possui múltiplas dimensões. Alguns conceitos podem 

funcionar como ferramentas operativas para delinear nossas percepções e 

subjetividades; especialmente quando se deseja compreender a paisagem na 

chave do sensível, deve-se buscar uma aproximação em relação ao objeto e à 

experiência estética que está relacionada a ele. Nesta investigação, nosso objeto 

é a paisagem dos espaços livres. 

 

Na velocidade da cidade o espaço livre público é o lugar de desaceleração. O 

espaço livre público é o local de demorar, o lugar para ganhar ou perder tempo, se 
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desligar do ir e vir frenético que nada detém. O convite à contemplação deve 

habitar no local público assim como o sentimento de coletividade e de 

pertencimento. 

 

Muitas vezes entretanto, o espaço livre público é espaço que não é de ninguém. 

Apesar do reduzido número de áreas livres por habitante, nas principais 

metrópoles brasileiras, existem muitas áreas desperdiçadas, com grande 

potencial paisagístico; possibilidades de conexão ambiental, social e mental.  São 

paisagens negligenciadas em várias dimensões, no entanto, quando as pessoas 

se apropriam, a paisagem pode oferecer o prazer estético da fruição, de 

pertencimento e conexão. 

 

A noção de paisagens residuais que levantamos nesta pesquisa acadêmica traz à 

tona a inquietação também a respeito de como as pessoas se relacionam no locus 

e como isso se reflete na paisagem. No caso das paisagens residuais pesquisadas, 

os locais parecem não estar conectados com a população e com a dinâmica da 

metrópole. Essas indagações nos levam a uma perspectiva mais ampla. 

 

Situamos o foco na paisagem dos espaços livres públicos, geralmente formados 

por áreas deixadas livres, que aqui chamamos de paisagens residuais, 

decorrentes de “sobras”.  São espaços livres públicos (ou não) que, embora muitas 

vezes sejam oficialmente denominados como praças e parques, não possuem 

efetivamente características para que sejam assim considerados 

verdadeiramente. Muitas vezes, estas áreas, consideradas como suporte físico, 

são passíveis de adequação, ao analisarmos seus espaços com a ajuda das 

dimensões de performance orientando nossas percepções. Pretende-se 

encontrar as fragilidades e potencialidades de transformação na paisagem.  

A paisagem dos espaços livres públicos é o nosso objeto. Indagamos a paisagem 

pois ela inclui aspectos que vão além das medidas físicas, incluindo os domínios 
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da sensibilidade e da subjetividade. A paisagem analisada no registro do sensível, 

da paisagem vivida, relacionada, encontra apoio nas teorias de Kevin Lynch e Felix 

Guattari. 

 

Nessas paisagens, quais as principais deficiências em termos de performance? 

Há uma percepção de abandono, baixa institucionalidade, problemas de 

vitalidade, acesso, sentido, adequação e controle? Procuramos perceber nas 

paisagens residuais  as dimensões de performance e as ambiências, de modo que 

elas possam ampliar as nossas percepções a respeito do problema. 

 

A utilização do conceito dimensão de performance, se dá como categoria de 

análise, no sentido de algo que toma corpo com base na atuação no espaço, por 

meio de fotografias, desenhos e, principalmente, observação e diálogos. A coleta 

de dados, que também contribui para a pesquisa, será feita com uma abordagem 

qualitativa em bases fenomenológicas. 

 

Interessam-nos a paisagem vivida pelas pessoas e as contribuições da pesquisa 

qualitativa com base fenomenológica, isto é, entender uma consonância forte 

entre o que queremos aferir na relação do homem com a paisagem. Paisagem 

como afecto, no sentido de ser afetado pela paisagem. O fenômeno da paisagem é 

algo que se revela sempre entre ela própria e quem dela usufrui. Essa linha de 

pensamento quer produzir um conhecimento sobre a relação do pesquisado e o 

mundo, dentro de determinado contexto, pessoal, histórico e social. Daí 

ressaltamos a importância de estabelecer uma base filosófica e uma visão de 

mundo imprescindíveis que situa o aspecto ecológico em seu devido lugar, 

relacionado aos valores humanos. 

 

Compreender melhor a relação do pesquisador com a paisagem. Ao mesmo 

tempo, entender quem somos no âmbito do fenômeno. A pesquisa qualitativa lida 
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com os fenômenos. A questão da fenomenologia é que sempre há uma 

interpretação, o observador sempre participa. Tudo passa pela percepção e a 

fenomenologia nos situa no fato de que o fenômeno também fala. O que aparece? 

As pessoas parecem não se importar com essas áreas? Os espaços são 

negligenciados? Existe algum tipo de manutenção? Como as pessoas se 

relacionam com a paisagem? Muitos desses espaços são meros locais de 

passagem? Como é a relação das pessoas com o lugar? Qual a sensação percebida 

dos frequentadores? 

 

A pesquisa qualitativa foca no caráter subjetivo do objeto analisado, lida com os 

fenômenos – aquilo que se mostra no que aparece. A pesquisa qualitativa requer 

maleabilidade – trabalha a livre expressão – sua técnica por excelência. Propõe 

temas e conversar com as pessoas assuntos que façam sentido para elas. 

(BICUDO, 2011) 

 

Não é necessariamente um questionário, mas um roteiro com perguntas e 

sugestões para que as pessoas possam falar mais de si e de suas relações na 

paisagem tal sugere que o pesquisador vá ao campo sabendo que a neutralidade 

não é possível, mas existe a possibilidade de estar aberto a ouvir o outro.  

 

Na pesquisa qualitativa a intuição é o instrumento. A análise é influenciada por 

sentimentos e interpretações do que foi percebido. Os resultados apontam para 

possibilidades e caminhos que privilegiam convergências e divergências. A 

pesquisa qualitativa não busca informações precisas como valores monetários, 

áreas ou percentuais, mas, sim, investiga relações, propicia reflexões e busca 

insigths. 

Na abordagem qualitativa as bases são fenomenológicas. Alguns pontos têm 

extrema importância: a escuta; a atenção ao discurso do outro; a importância dada 

à experiência; a busca de múltiplas dimensões; a apreensão da rede referencial; a 
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contextualização do fenômeno.  Compreender é constitutivo e une. Pesquisador e 

o que se pesquisa. Assim, compreender e investigar é entender o fenômeno como 

ele acontece na sua complexidade. (BICUDO, 2011) 

 

Na pesquisa qualitativa, a abordagem é flexível, dando espaço à livre expressão 

do pesquisador e do pesquisado. Uma ideia das questões a serem abordadas é 

necessária, assim como algum conhecimento sobre a área, no entanto, 

procuramos evitar questionários repetitivos que levem a respostas automáticas. 

O conhecimento sobre a área é importante para iniciar a conversa. Discussões em 

grupo também são frutíferas na abordagem da pesquisa qualitativa. Procuramos 

no problema o percebido, o sentido, o projetado, o desejado. Bicudo (2011) ressalta 

a importância da ideia de mundo-vida, traduzido da expressão alemã Lebenswelt, 

que ganha historicidade na obra de Husserl. É uma ideia essencial no pensar 

fenomenológico, ainda que apenas tenha sido mencionada desse modo nos anos 

de 1930, nos últimos escritos de Husserl, especificamente no Crisis, publicado em 

1970. 

 

A abordagem fenomenológica pode propiciar melhores propostas e respostas de 

projeto e intervenção na paisagem. A maneira como observamos a paisagem e o 

mundo à nossa volta estabelece o diverso do ponto de vista fenomenológico: 

O sentido que o mundo-vida faz para nós é o da supremacia da totalidade 
dessa expressão, que se mostra como um mundo que tem vida. Esse 
sentido se faz valer à medida que olhamos atentamente para o mundo e 
buscamos compreendê-lo com sua força, impondo-se e tudo 
abarcando, ao modo de um caldo grosso que vai se alastrando, cobrindo 
o que ai está, ao mesmo tempo em que se engrossa e nutre disso que ai 
está. É um mundo vivo. Portanto mutante, temporalizado, especializado. 
Assim o sentido que faz para nós é o de um mundo-vida, onde estamos 
umbilicalmente ligados, nutrindo-o e sendo por ele nutrido.5 

Esse mundo-vida descrito por Bicudo (2011) está em concordância com a nossa 

visão sistêmica acerca da paisagem. Na paisagem de algum modo participamos 

da construção ao mesmo tempo em que somos afetados por ela. Kevin Lynch 

                                                                        

5  BICUDO, 2011. op. cit pg. 35  
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ensina que a qualidade de um lugar decorre do efeito conjunto do local e da 

sociedade que o ocupa. Nas duas visões destaca-se a ideia de que as qualidades e 

características importantes de uma paisagem decorre  de suas relações. Numa 

visão ecosófica essas relações constituem o próprio ecossistema urbano em 

todas as suas esferas - ambiental, social e mental. 

 

Na pesquisa quantitativa importa mensurar, objetivar, provar a incidência, a 

constância, a consistência; no entanto não é isso que nos interessa. O que nos 

interessa é o que a paisagem faz sentir. Como a paisagem nos afeta. A relação 

dialógica do conhecimento. Isso é um dado importante na pesquisa qualitativa. A 

abordagem é feita por meio de entrevistas, observações, discussões em grupo, 

livre expressão e maleabilidade.  

Bicudo (op.cit) ressalta que:  

[...]conforme nossa compreensão, as vivências nos são dadas pelas 
expressões daquele que a experiencia e por isso a descrição torna-se 
ponto chave da pesquisa qualitativa fenomenologicamente conduzida. A 
descrição, como significado da palavra, descreve, diz do ocorrido como 
percebido.6 

 

A pesquisa qualitativa investiga relações, motivos; propicia reflexão, e busca 

insights, a atenção ao que ocorre, também, com o pesquisador. Não se trata 

simplesmente de o pesquisador descrever o fenômeno e sim de um relato sobre 

as suas percepções perante o percebido. A intuição é utilizada como instrumento. 

A interpretação do percebido e do sentido apontam significados, indica 

possibilidades, caminhos, contempla convergências e divergências. O tratamento 

estatístico não é importante na pesquisa qualitativa, que consegue mudar a 

maneira como vemos o fenômeno. Isso nos interessa em especial, pois somente 

se modificarmos a nós mesmos poderemos mudar a nossa maneira de abordar o 

fenômeno. Ao modificar essa percepção, mudamos as nossos modos de 

intervenção e projeto na paisagem. 

                                                                        

6 BICUDO, 2011. op. cit pg. 38 
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Podemos ainda destacar três possibilidades de abordagem na pesquisa 

qualitativa: a pesquisa documental, o estudo de caso e a etnografia. Considerando 

que a abordagem qualitativa, enquanto exercício de pesquisa, não se apresenta 

como proposta rigidamente estruturada, ela permite que a imaginação e a 

criatividade levem os investigadores a propor trabalhos que explorem novas 

possibilidades. (GODOY, 1995) 

 

Não se trata, portanto, de adequar um bom método a uma situação específica, mas 

de estabelecer procedimentos, com o rigor característico da produção de 

conhecimento que vá além de opiniões ingênuas sobre o mundo, que deem conta 

da interrogação formulada, transcendendo os aspectos individuais das 

experiências relatadas e analisadas. Deixamo-nos ser e contaminar pela 

paisagem. Procuramos, de alguma maneira decompor nosso olhar em partes, 

sem deixar de ver o todo, criando indagações. 

 

Portanto, quando nos reportamos ao fenômeno como sendo o que se mostra 

estamos nos referindo ao percebido nesse encontro ver-visto, que é 

contextualizado. Por isso, também se denomina a pesquisa fenomenológica de 

pesquisa do fenômeno situado. Não é possível falar do visto, sem referência a 

quem vê, à intencionalidade do olhar, às características do solo histórico e cultural 

em que a epoche se efetua, para podermos, então, referir-nos as características 

do fenômeno. Entretanto, para falarmos das características essenciais, 

entretanto, também entendidas como estruturais, é preciso que efetuemos um 

trabalho exaustivo de reduções sucessivas. Esse trabalho é o da própria 

pesquisa.7 

 

                                                                        

7 Bicudo, 2011. P.54 
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O esgotamento dos recursos naturais provavelmente está muito menos 
avançado do que o esgotamento dos recursos subjetivos, dos recursos 
vitais que atinge nossos contemporâneos. Se nos satisfazemos tanto 
em detalhar a devastação do ambiente é também para cobrir a 
assustadora ruína das subjetividades. Cada maré negra, cada planície 
estéril, cada a extinção de espécies é uma imagem das almas em 
farrapos, um reflexo da nossa ausência de mundo, de nossa impotência 
íntima para habitá-lo. 
Comitê Invisível, 2016 
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UM NOVO PARADIGMA ESTÉTICO A PARTIR DE UMA VISÃO AMPLIADA DA 

ECOLOGIA 

 

Refletir sobre os conceitos é fundamental para estabelecer novos paradigmas. 

Vivemos em tempos de crise. É urgente uma completa mudança em escala 

planetária. O conceito de ecologia aqui é encarado de forma ampliada, 

contemplando os registros: ambiental, social e mental. Assim, a ecologia é vista 

de modo ampliado e transdisciplinar. A ideia de ecosofia de Guattari não é 

contrária ao conceito de ecologia definido pelo biólogo Eugene P. Odum em 1963 no 

clássico Ecology. A ecosofia de Felix Guattari incorpora e amplia o conceito de 

ecologia oriundo da Biologia, trazendo novas possibilidades de desenvolver e 

reinventar as maneiras de ser, a relação do sujeito com o outro, com o próprio 

corpo e no contexto urbano. (GUATTARI, 2012) 

 

Esse novo paradigma ético-estético na micropolítica da subjetivação relaciona-

se com o corpo-cérebro como produtor do espaço e da paisagem. Considerando, 

entretanto, que, tanto a Ciência, com suas funções, quanto a Filosofia, com a 

atualização discursiva de seus conceitos, participam na construção de cidades. O 

aspecto estético envolve as três modalidades de pensar e de criar: Filosofia, Arte 

e Ciência. Neste sentido, emergem o paradigma ético – científico (funcional) e o 

paradigma ético - filosófico (conceitual).8 

 

                                                                        

8 GUATTARI, 2012  op. Cit.             
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Figura 2 – Esquema ilustrativo da ideia de ecosofia expressa por Felix Guattari, em As três 
ecologias. Elaborado pela autora. 

 

É no terreno das reflexões filosóficas onde conceitos e ideias vão gerando 

evoluções e revoluções. Envolvemo-nos em questionamentos que vão além de 

dúvidas empíricas, como nos indagamos anteriormente. Todos esses 

questionamentos são cheios de potências transformadoras. Essas reflexões 

produzem outras configurações de pensar e agir, novas conformações de sentir e 

de projetar a paisagem. Com suporte nos questionamentos, surgem as respostas. 

Para Guattari precisamos de uma reorientação dos objetivos dos meios de 

produção vigentes: 

 

Não haverá verdadeira resposta à crise ecológica a não ser em escala 
planetária e com condição de que se opere uma autêntica revolução 
política, social e cultural reorientando os objetivos da produção de bens 
materiais e imateriais. Essa revolução deverá concernir, portanto, não 
só as relações de força visíveis em grande escala, mas também os 
domínios moleculares de sensibilidade, de inteligência e de desejo. 9 

 

                                                                        

9 GUATTARI, 2012, p.9 
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Novos conceitos surgem de reflexões filosóficas. Sim, para isto também serve a 

Filosofia. Em A Poética do Espaço, Gaston Bachelard98 nos sugere uma 

aproximação fenomenológica do espaço. Para ele a reflexão filosófica que se 

exerce sobre um pensamento científico deve fazer com que nosso pensamento se 

integre às ideias vigentes, provocando uma mudança de paradigma como em 

todas as revoluções da Ciência. Bachelard (2000) explica que a poesia nos toca 

pois nos diz respeito. Assim como a paisagem nos diz respeito quando nos toca. O 

espaço percebido pela imaginação não pode ser o espaço indiferente entregue à 

mensuração e à reflexão do geômetra. É um espaço vivido não só em sua 

positividade, mas também em todas as parcialidades da imaginação. Em especial, 

quase sempre ele atrai; e concentra o ser no interior dos limites que o protegem. 

 

E é nos domínios da sensibilidade, da inteligência e do desejo que situamos a 

nossa relação com a paisagem, a qual também é vista como espelho de nossas 

relações, o que inclui, obviamente, as realizações mais visíveis do urbanismo; a 

forma da própria cidade pode ser considerada como dispositivo capaz de produzir 

subjetividade. Por meio da experiência estética, nossa subjetividade se conecta 

com o ambiente e a paisagem urbana. Guattari ressalta a importância do 

urbanismo, e por que não dizer, da arte da paisagem e da sua criação: 

 

É necessária que uma nova referência indique linhas para uma 
reorientação das práticas humanas nos mais variados domínios. Em 
escala individual e coletiva, no que concerne a vida cotidiana e política 
em seu sentido mais amplo – no registro do urbanismo, da criação 
artística e de tudo que possa se tornar um dispositivo de criação da 
subjetividade.10 

 

O Urbanismo e a Arquitetura da Paisagem são dispositivos de criação de 

subjetividade. A paisagem dos espaços públicos é capaz de agenciamentos, uma 

vez que busque estar conectada com as pessoas.  

                                                                        

10 GUATTARI, 2012, p.10 
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Voltando para a ecosofia, Guattari ressalta a importância de quebrar esses velhos 

paradigmas: “Gostaria apenas de enfatizar que o paradigma estético, o da criação 

e da composição de perceptos e de afetos mutantes se tornou o de todas as formas 

possíveis de liberação, expropriando assim os antigos paradigmas (...)” 11 

 

 

Ainda de acordo com Guattari, a ecosofia social consiste: “[...] em desenvolver 

práticas que tendam a modificar e reinventar maneiras de ser no seio do casal, da 

família, do contexto urbano, do trabalho, etc. (...) A ecosofia mental, por sua vez, 

será levada a reinventar a relação do sujeito com o corpo. Para o autor, retomada 

ecosófica  prescinde da rearticulação dos três registros fundamentais da 

ecologia: o ambiental, o social e o mental.  

 

É importante que essa perspectiva ecosófica possa atuar na 
subjetividade humana. Na nossa forma de abordagem, para criar novas 
referências e conexões entre o homem, seu ambiente, sua paisagem. O 
indivíduo dissociado da natureza é como um ser perdido diante da 
megamáquina, repetindo comportamentos desterritorializados... disso 
decorrerá uma recomposição das práticas sociais e individuais que 
incluem a ecologia mental, ecologia social e a ecologia ambiental – sob 
a égide ético-estética de uma ecosofia.12 

 

No gráfico que vemos na sequência, visão ecosófica traz intersecções das 

questões relacionadas ao mundo sensível, a experiência estética, individual e 

coletivo; natureza cidade; relação sujeito corpo e a própria arquitetura da 

paisagem. Mediante o conceito ecosofia desenvolvido por Guattari (2012) 

buscamos restaurar conexões e sentidos. 

 

 

 

                                                                        

11 Guattari, 2012. Op.cit 
12 Guattari, 2012, pg. 25 
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Figura 3 – Esquema ilustrativo dos aspectos ligados ao conceito ecosofia. Produzido pela pesquisa 

 

Não seria exagero enfatizar que a tomada de consciência ecológica futura não 

deverá se contentar com a preocupação com fatores ambientais, mas deverá ter 

também como objeto as devastações ecológicas que podem ocorrer no campo 

social e no domínio mental. Sem transformação das mentalidades e dos hábitos 

coletivos, haverá apenas medidas ilusórias relativas ao meio material. 

(GUATTARI, 1992) 
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Sem uma reorientação radical dos meios e sobretudo das finalidades da 
produção, é o conjunto da biosfera que ficará desequilibrado e que 
evoluirá para um estado de incompatibilidade total com a vida humana e, 
aliás, mais geralmente, com toda forma de vida animal e vegetal. Essa 
reorientação implica, com urgência, uma inflexão da industrialização, 
particularmente a química e a energética, uma limitação da circulação 
de automóveis ou a invenção de outros meios de transporte não 
poluentes, o fim dos grandes desflorestamentos... Na verdade é todo um 
espírito de competição econômica entre as empresas e as nações que 
deverá ser posto novamente em questão. 13 

 

Com efeito, para Felix Guattari, os urbanistas não poderão mais se contentar com 

definir a cidade em termos de espacialidade. Isto justifica, também, o surgimento 

de termos e abordagens mais sensíveis, como as ambiências que 

desenvolveremos posteriormente. 

 

 

Com maior ou menor felicidade e com uma velocidade de 
desterritorialização cada vez maior, nossos órgãos sensoriais, funções 
orgânicas, fantasmas, reflexos etológicos se estão interligados em um 
mundo técnico-científico realmente engajado em um crescimento 
louco. O mundo não muda mais de dez em dez anos, mas de ano em ano. 
Nesse contexto, a programação arquitetural e urbanística parece 
caminhar a passos de um dinossauro. Assim um arquiteto escrupuloso 
seria condenado a permanecer de braços cruzados face em  à 
complexidade das questões que o assolam? 14 

 

 

                                                                        

13 Guattari, 1992. Pg. 153 
14 Guattari, 1992. Pg. 141 
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O questionamento de Guattari nesse caso está situado muito mais como uma 

provocação. Ainda que se verifique alguma influência da visão ecológica nos 

programas da Arquitetura e Urbanismo isso pouco se reflete nas nossas 

paisagens. Ainda estamos desenvolvendo a nossa percepção a respeito da 

potência de agenciamentos e enunciação que reside nas intenções e criações da 

Arquitetura e do Urbanismo. 

 

Mas se é verdade que as interações entre o corpo e o espaço construído 
se desdobram através de campos de virtualidade cuja complexidade 
beira o caos (...) talvez caiba aos arquitetos e aos urbanistas pensar 
tanto a complexidade quanto o caos segundo caminhos novos? 
Agenciamentos potenciais de enunciação que habitam secretamente o 
caos urbano e arquitetural. Mas de um tal paradigma científico devemos 
passar rapidamente para um paradigma estético. O projeto (dessin) do 
arquiteto – que, em francês é homófono de intenção (dessein), o 
objetivo, a finalidade axiologica - parte em busca de um enunciador 
parcial que dá consistência ao conjunto de componentes em questão. 
Enquanto criador de novas formas, o arquiteto não está 
obrigatoriamente despojado e perdido no interior do dédalo do possível. 
15 

 

Guattari aponta para a necessidade de um novo paradigma estético. Com 

procedência em um campo de visão ampliado. A ecologia só pode ser plenamente 

estudada, colocada em prática, a partir dos seus três registros essenciais 

propostos por Guattari: meio ambiente, relações humanas e subjetividade 

humana. Esses três registros se cruzam e se revelam na paisagem. A experiência 

estética parece ser o nosso principal contato, sendo capaz de promover 

agenciamentos coletivos. Certas paisagens são dotadas de tais capacidades. 

 

A potência estética de sentir, embora igual em direito às outras – 
potência de pensar filosoficamente, de conhecer cientificamente, de 
agir politicamente -, talvez esteja em vias de ocupar uma posição 
privilegiada no seio dos Agenciamentos coletivos de enunciação de 
nossa época.16 

 

                                                                        

15 Guattari. 2012 Pg.142 
16 Guattari, 2012. Pg. 116 
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A conotação da ecologia deveria deixar de ser vinculada à imagem de uma minoria 

de amantes da natureza ou especialistas diplomados. Ela põe em causa o conjunto 

da subjetividade e das formações de poder capitalísticos – os quais não estão, de 

modo algum, seguros de que continuarão a vencê-la, como foi o caso na última 

década.17 

 

De acordo com Leff (2002) a questão ambiental gera uma complexidade dialética 

entre realidade e conhecimento: O saber ambiental nos coloca diante de todas 

essas questões que instrumentalizaram a racionalidade social prevalecente.  

 

A problemática ambiental não é neutra nem alheia a interesses econômicos e 

sociais. Sua gênese dá-se num processo histórico dominado pela expansão do 

modo de produção capitalista, pelos padrões tecnológicos gerados por uma 

racionalidade econômica guiada pelo propósito de maximizar os lucros (...) esse 

processo gerou efeitos econômicos, ecológicos e culturais, bem como diferentes 

perspectivas de análise e abordagens. (LEFF, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

17 Guattari, 2012 pag. 36 
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PAISAGEM, ESTÉTICA E ECOLOGIA NO CONTEXTO DA ARQUITETURA DA 

PAISAGEM 

 
 
 
“São de fato, as máquinas estéticas que, em nossa época, nos propõem 
os modelos relativamente mais bem realizados desses blocos de 
sensação suscetíveis de extrair um sentido pleno a partir das 
sinaléticas vazias que nos investem por todos os lados. É nas 
trincheiras da arte que se encontram os núcleos de resistência dos mais 
consequentes ao rolo compressor da subjetividade capitalística, a da 
unidimensionalidade, do equivaler generalizado, da segregação, da 
surdez para verdadeira alteridade.”18 

 

 

A paisagem é multifacetada e está repleta de contradições. Para compreende-la 

,é necessário ampliar o conhecimento. A estética e a ecologia trazem muitas 

contribuições no campo de estudo da Arquitetura da Paisagem.  

 

Com o surgimento da visão ecológica, as cidades passaram a ser vistas como 

grandes ecossistemas. Um grande ecossistema aberto, que demanda maiores 

quantidades de insumos e energia, produzindo enormes quantidades de resíduos. 

O conceito de ecossistema traz uma poderosa ferramenta para o entendimento do 

ambiente urbano. Nesse quadro, a percepção dos efeitos das atividades humanas 

em suas inter-relações, pesando os custos relativos e os benefícios de ações 

alternativas, abrange todo o organismo urbano; a cidade em sua estrutura física, 

processos, fluxos e apropriações que vemos, sentimos e vivenciamos na 

paisagem. 19 

                                                                        

18 GUATTARI, Félix. Caosmose – um novo paradigma estético. Tradução: Ana Lúcia de Oliveira e Ana 
Cláudia Leão. São Paulo. Editora 34. 2012. p. 105 
19  SPIRN, 1984: 244. Tradução livre de “the ecosytem concept provides a powerful tool for 
understanding the urban environment: it furnishes a framework for perceiving the effetct of human 
activities and their interrelationships, it facilitates weighing the relative costs and benefits of 
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É oportuno começarmos aqui pontuando sobre as origens da palavra paisagem. 

Na língua latina do francês paysage. Do alemão, landschaft, transmutou para o 

inglês landscape. A palavra alemã, além de mais antiga, possuía um significado 

mais complexo. De acordo com Holzer20 Landschaft refere-se a uma associação 

entre os sítios e seus habitantes, ou se preferirmos de uma associação 

morfológica e cultural. Talvez tenha surgido de Land schaffen, ou seja, criar a 

terra, produzir a terra. Esta palavra transmutada em Landscape chegou à 

geografia norte-americana por meio de Sauer21 que, cuidadosamente, enfatizava 

que seu sentido continuava sendo o mesmo: o de formatar (land shape) a terra, 

implicando numa associação das modalidades físicas e culturais.  

 

A paisagem, como conceito, tem sua evolução marcada pela contribuição de 

diversos campos do conhecimento que incluem a Ecologia, a Geografia, a História, 

a Antropologia, a Filosofia e até mesmo a psicologia. Obviamente, não podemos 

esquecer todo o campo das artes onde a paisagem tem sido um tema recorrente 

desde o início da civilização. 

 

O significado da palavra paisagem encontrado no dicionário, ou seja, o senso 

comum, nos diz que é: “a extensão do território que o olhar alcança num golpe de 

vista”. Para nós, tal definição está longe da complexidade do termo. Abordamos 

aqui a paisagem desde a perspectiva da Estética, e da Arquitetura e da Geografia, 

entendendo que outros campos do conhecimento possam ampliar e aprofundar a 

contextualização para o desenvolvimento da pesquisa no contexto do nosso 

substrato conceitual que compreende uma visão ecológica (ecosofia).  

                                                                        

alternative actions; it encompasses all urban organisms, the city´s physical structure, and the 
process which flow withi, and it is apropriate in examining all levels of life, from na urban pond to 
megalopolis.” 
20 Holzer (1999, p.152) in HOLZER, Werther. Paisagem Imaginário e Identidade: alternativas para o 

estudo geográfico. In: ROSENDAHL, Zeny & CORRÊA, Roberto Lobato (orgs). Manifestações da 

Cultura no Espaço. Rio de Janeiro: Eduerj, 1999. 248p. p.149-168 (Série Geografia Cultural) 
21 Carl Sauer (1889 - 1975) geografo americano considerado o pai da Geografia Cultural. 
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A paisagem é mais do que uma imagem, pois resulta da interação de processos 

naturais com os antrópicos. A paisagem é percebida e vivida. A essência do objeto 

deixou de ser ele próprio, mas aquilo que ele revela a quem o quiser interpretar, o 

que exige uma descodificação de sinais, para que o não visível seja visto e 

identificado. Aquilo que não é visível pode referir-se a todos os fluxos de matéria 

e energia que fluem no ecossistema urbano. 

 

A ideia da paisagem ganha ainda mais significado quando se consideram as 

relações entre sujeito e objeto, pois é aí onde ela se dá. Estamos de acordo com o 

geógrafo Augustin Berque apud Bartalini (2013): “A paisagem não reside somente 

no território, nem somente no sujeito, mas na interação complexa do homem e 

ambiente.” Tais relações acontecem em diversas escalas de tempo e de espaço, 

não dependem de um só fator. Somente podemos enxergá-la desde uma visão 

onde tudo está interligado e onde uma alteração em cada um dos elementos pode 

alterar o sistema como um todo, assim como a própria definição de ecossistema. 

 

Aqui abordaremos a paisagem como uma fenomenologia do espaço. Ao estudar e 

perceber a paisagem como um fenômeno, nos propondo-nos a perceber a 

paisagem vivida, a vivência dos fluxos. 

 

A paisagem é uma resultante dos fluxos e relações em constante transformação: 

 

Aquilo que aparece espontaneamente na paisagem à consciência não 
reflexiva do expectador, aquilo que é apreendido imediatamente na 
experiência sensível, é, na realidade, a manifestação visível das 
relações econômicas, da produção dos bens e do comércio. 
Generalizando, a análise é válida também para a natureza, para aquilo 
que, em geral, é tido como natureza ou ambiente aos olhos dos homens 
(...) (BESSE, 2014: 68) 

 

Besse (2014) remonta às “[...]paisagens vaporosas de Goethe e à uma harmonia, 

uma tonalidade geral que unifica as cores, é a manifestação visível de um 
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fenômeno primordial que brilha diante dos olhos (...)”. Para ele: A paisagem é o 

mundo em redução, e o vapor da paisagem, o acesso à formação do mundo sob a 

forma de uma presença sensível (...)” Ao mesmo tempo, isso nos faz lembrar a 

importância de uma sensibilidade para entender a paisagem como fenômeno. 

 

O filósofo Augustin Berque (1994) no texto “Cinco proposições para uma teoria da 

paisagem” nos ensina que a paisagem não se restringe aos dados visuais do 

mundo que nos cerca, a paisagem é sempre especificada pela subjetividade do 

observador. 

 

A questão é: como entendemos essa paisagem? Do que é constituído esse 

ambiente? Que visão de mundo move nossas questões? A ideia da paisagem é 

pensada desde uma visão sistêmica, dinâmica e analítica. A paisagem na visão 

ecosófica deve incorporar as sensibilidades, os aspectos sociais e ambientais. 

Seguimos percebendo como os elementos da paisagem urbana interagem e 

afetam as pessoas. Num sentido mais amplo, entendendo a Arquitetura da 

Paisagem é compreendida como uma arte que busca o belo e o sensível, por meio 

da forma que se dá expressão a um determinado conteúdo, sensibilizando e 

conectando o usuário de modo significativo e revelando o sentido do lugar. 

(MAGALHÃES, 2001)  

 

Para Elizabeth Meyer, (2008), por muito tempo, a Arquitetura da Paisagem foi 

enquadrada numa visão binária como sendo tudo o que não é Arquitetura. O 

conceito de paisagem, encarado como um híbrido entre Arquitetura e paisagem, 

cultura e natureza, arte e ecologia, traz novas possibilidades a estudantes, 

professores e outros profissionais da área a evitar a polarização destrutiva que 

dominou o campo da arquitetura e da paisagem. 
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A Arquitetura da Paisagem como arte fala ao sensível, deve dialogar com o 

humano, criar ambiências para que seja verdadeiro, esteja pulsando, tenha vida e 

não seja estático. Perceber a vivência dos fluxos é ser ecológico num sentido 

ampliado. O saber ecológico é algo ligado ao saber do corpo e da própria vida e do 

que a faz fluir e pulsar. A vida e a cidade não param de criar novos problemas e 

situações. É preciso encontrar vias de conexões e possibilidades de análise que 

nos ajudem a entender e atuar nesse contexto.  

 

No contexto da Arquitetura da Paisagem, a Estética se relaciona com as 

conformações e sensações; afectos e sensibilidades que nos rodeiam. O campo da 

Estética abrange a Filosofia, relacionando-a à Arte e à sensibilidade humana. A 

Estética tem o seu carácter filosófico e é capaz de suscitar discussões 

metafísicas. A reflexão filosófica acontece quando isso é feito de maneira 

consciente, de modo a produzir novas ideias e percepções. 

 

Com a Ética e a Lógica, a Estética faz parte da tríade das ciências normativas. 

Etimologicamente, aeisthesis quer dizer, em grego, sensibilidade. Embora seja 

objeto de reflexão filosófica desde a Grécia Antiga, de acordo com Bayer 22  a 

palavra estética apareceu primeiramente pela pena de Baumgarten23 em 1735 e 

significava teoria da sensibilidade. Para ele, há uma concepção subjetiva do belo 

como sendo fruto da obra humana, não sendo uma propriedade objetiva das 

coisas. A experiência estética, a fruição, estaria, portanto, sujeita a subjetividade 

e ao olhar do sujeito e não do objeto- algo que muitas vezes se sente e não se sabe. 

 

                                                                        

22 BAYER, Raymond. História da estética. Tradução de José Saramago. Estampa. Lisboa. 1992. 
23 Alexander Gottlieb Baumgarten foi um filósofo alemão, que viveu entre 1714 a 1762. Estudou na 
Universidade de Halle. Em 1740 foi nomeado professor de filosofia da Universidade de Franfurt-
an-der-Oder, em seu trabalho Meditações filosóficas sobre algumas questões da obra poética 
(1735) introduziu pela primeira vez o termo estética. 
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Ao contrário do chamado senso comum, a estética não é somente forma e 

aparência. Esse aspecto que aparece muitas vezes como supérfluo, superficial: “é 

só estética” – é uma frase que ouvimos frequentemente. Mas se é nas fronteiras 

da arte que se encontram as resistências ao achatamento das subjetividades, os 

aspectos estéticos tornam-se potencialmente importantes para a Arquitetura da 

Paisagem, numa visão ecosófica. O que estamos buscando é, principalmente, o 

caráter agregador e transformador, proporcionado pela Arquitetura da Paisagem 

e pela fruição estética. 

 

 

Tomemos o exemplo da intervenção The Secrets of Waters, da artista brasileira 

Ana Maria Tavares, no Parque Sonsbeek, na cidade de Arnhem, na Holanda. 

Quando foi convidada para a intervenção, a Artista logo soube que haviam 

nascentes no parque e tratou de localizá-las com a ajuda da comunidade local. 

Uma vez informada de onde ficavam as nascentes, ela projetou as esculturas em 

aço, que foram cuidadosamente colocadas, nos locais definidos, trazendo, assim, 

uma nova visão e outras possibilidades de relação das pessoas com a paisagem. 
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Figura 26 – sequencia de imagens da colocação das esculturas no Parque Sonsbeek. Fonte: 
https://kalden.home.xs4all.nl/verm/tour-k-krollermuller2ENG.html 

 

 

Com a intervenção The Secrets of Waters a Artista traz à tona uma dimensão da 

paisagem até então obscura para a maioria das pessoas. Pela fruição estética, as 

pessoas têm a possibilidade de se relacionarem de modo diferente com a 
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paisagem e até mesmo de enxergarem a si próprias na tentativa de olhar para o 

centro do objeto artístico que se funde com a paisagem. A intervenção aproxima e 

informa pôr meio da fruição estética proposta.  

 

Não há como negar que certas paisagens são mais atraentes que outras e o quanto 

somos afetados pela paisagem que habitamos, ao mesmo tempo, essas paisagens 

nos habitam. Certas paisagens podem nos fazer sentir uma conexão com o lugar, 

enquanto outras nos repelem, causam medo ou estranhamento. No capítulo 

seguinte, relacionaremos essa sensação de conexão à dimensão de performance, 

denominada sentido, por Kevin Lynch. 

 

Como podemos constatar, enquanto ciência, a Ecologia tem evoluído desde os 

primeiros estudos de Ernest Haeckel no final do século XIX.  Surgindo inicialmente 

como um ramo da Biologia, a Ecologia logo tomam outras proporções, ampliando 

seu campo como uma disciplina integradora, interdisciplinar e essencialmente 

nova, cujas preocupações acompanham os principais problemas da humanidade, 

unindo processos físicos e biológicos e servindo como uma ponte que liga as 

Ciências Naturais e as Ciências Sociais.  

 

O estudo e a compreensão dos processos ecológicos são de fundamental 

importância à continuidade da civilização. Seu caráter interdisciplinar facilita a 

inserção em várias áreas do conhecimento científico. Interessa-nos destacar 

aqui a influência no campo do Urbanismo, da Arquitetura e da Paisagem, atingindo, 

assim, os domínios da percepção e da relação homem e ambiente. A ecologia 

estabelece nova base paradigmática, onde está implícita a compreensão 

sistêmica dos processos, o que é um novo posicionamento do homem e um novo 

vocabulário. (FRANCO, 1994)  
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Esse posicionamento está em consonância com a visão ecológica proposta por 

Guattari, a ecosofia. Com efeito, os resultados positivos dos intercâmbios 

conceituais entre disciplinas científicas e a internalização do saber ambiental 

devem contribuir para compreender melhor a articulação dos processos 

ecossistêmicos, geográficos, econômicos, culturais e sociais. Todos esses 

processos terminam por moldar a cidade e a paisagem que experimentamos. 

 

Anne Whiston Spirn, em Urbanismo Ecológico,24 cita o biólogo e planejador urbano 

escocês Patrick Geddes25, como um dos primeiros planejadores urbanos a trazer 

essa visão evolucionista da Biologia para o campo disciplinar do Urbanismo. A 

publicação seminal que merece destaque é Cities in Evolution. O livro, escrito em 

1915, contribuiu para atribuir a Patrick Geddes o título de pai do Planejamento 

Urbano. Uma obra muito influente na história das teorias urbanas, pois, no início 

do século XX, já apontava para importância dos aspectos sociais, psicológicos e 

biológicos da cidade. O autor enxergava que os problemas sociais da metrópole 

estavam relacionados à crise ecológica e social derivada da ruptura do equilíbrio 

entre os recursos naturais e as atividades humanas. Entre suas propostas, 

destacamos a Ecologia Urbana. Numa visão evolucionista, cultural e ambiental. 

Geddes acreditava que o urbanismo deveria ser ensinado nas escolas de modo 

simples e participativo. Sua formação de biólogo, certamente, contribui para 

desenvolver suas ideias. Para ele, a cidade era um organismo vivo, em constante 

transformação, se desenvolvendo no tempo. 

 

Outro aspecto importante das teorias e estudos desenvolvidos por Geddes foi a 

inclusão do elemento social e humano no estudo do fenômeno urbano. Algumas 

                                                                        

24  SPIRN, Anne Whiston. Ecological urbanism: a framework for the design of resilient cities. 
Massachusetts Institute of Technology. 2011 
25GEDDES, Patrick. Cidades em evolução. Tradução de Maria José Ferreira de Castilho. Campinas 
SP. Papirus . 1994. 274 pg. 
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célebres frases de Patrick Geddes são repetidas e lembradas até hoje: “Pense 

globalmente, aja localmente. E “O levantamento precede o plano”, também citado 

por Kevin Lynch, em A boa forma da cidade. Geddes apresenta em Cidades em 

evolução sua especial preocupação com o levantamento urbanístico das cidades, 

sobre a importância de conhecer bem um lugar antes de projetar intervenções 

que possam vir a ser equivocadas. Com ideias à frente de seu tempo, lançava 

questões como a importância do estudo urbanístico já no ensino médio. Para 

Patrick Geddes, os estudos urbanos deveriam invadir as escolas. Um dos 

capítulos de Cidades em evolução trata da importância da educação para o 

planejamento urbano. A ideia das Mostras Urbanas e a necessidade de um Centro 

permanente em cada cidade, onde a inter-relação entre passado presente e 

futuro de uma localidade, e a inter-relação dos acontecimentos mundiais e a vida 

local são lembrados e apresentados ao cidadão comum contribuindo para a 

participação popular. Em Edimburgo, construiu o Outlook Tower. 

 

[...]se esse for o curso dos tempos, duas questões educacionais 
correspondentes se levantam, uma espacial e outra geral: primeiro a 
questão técnica imediata do arquiteto e do funcionário público municipal 
para o planejamento urbano; segundo, a questão de sua educação social 
mais completa, como também a do cidadão e de seus representantes no 
governo municipal e central. Em uma palavra; qual o papel da educação 
no planejamento urbano, no estudo da nova ciência cívics?”26 

  

Nos Estados Unidos, um nome se destaca na Arquitetura da Paisagem, ainda no 

século XIX. Frederic Law Olmstead (1822-1903), este praticamente instituiu a 

profissão de arquiteto paisagista. Trouxe muito da visão ecológica para o 

Urbanismo. Foi um homem sábio, dinâmico e capaz de colocar em prática suas 

ideias a respeito da paisagem. Olmstead projetou inúmeros parques e sistemas 

inteiros de espaços livres públicos. Entre os mais conhecidos estão o Central Park 

em Nova York e o Emerald Neck Lace, um conjunto de espaços livres que constitui 

o colar de esmeraldas da cidade de Boston. Olmstead trazia uma nova visão e uma 

                                                                        

26 Geddes, Patrick. Cidades em evolução. Op. cit 
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outra dimensão da natureza na cidade. O Central Park, de Nova Iorque, foi um 

projeto ousado,  que cravaria uma grande área verde no centro da cidade. No 

relatório do projeto, elaborado em 1858, Olmstead assim se refere aos parques da 

seguinte forma: 

 
Melhoramentos da área, no entanto, dirigidos para algo mais do que 
meramente atender às condições urbanas, especialmente para a 
formação de uma categoria oposta de condições saneadoras das 
influências urbanas [...] Duas classes de melhoramentos deveriam ser 
implantadas com este propósito: uma, dirigida a assegurar ar puro e 
integral para atuar sobre os pulmões; outra, para atuar como paliativo, 
por impressões na mente e estimulando a imaginação27 

 

 Outro nome de destaque nos primórdios da Arquitetura da Paisagem dos Estados 

Unidos foi Garret Eckbo (1910-2000). Uma de suas mais importantes publicações 

foi Landscape for Living. De acordo com Robert Riley in Harward Design Magazine 

n°6, o livro pode ser considerado mais do que um manifesto em favor da natureza, 

antecipando questões que só viriam a ser tratadas posteriormente. Robert Riley 

destaca que Eckbo antecipa em seus livro questões ecológicas que mais tarde se 

tornaram imprescindíveis neste campo disciplinar: 

 

Landscape for Living was written in an era that sought to rationalize the 

building process, an era of many books on climate and building, of 
experimentation with natural lighting and ventilation. More than a 
decade before Rachel Carson’s Silent Spring, Eckbo mentioned ecology 

as essential to a healthy environment.28 

 

Depois vieram outras publicações, como é o caso de Urban Landscape Design, em 

1964. Onde, segundo o Prof. Vladimir Bartalini (2013) Eckbo afirma a importância 

do aspecto social da paisagem: 

                                                                        

27 Olmstead, Frederick Law & Kimball, Theodora, Forty Years of Landscape Architecture, Frederick 
Law Olmstaed, sênior, pp. 45/46, apud Kliass (1993) 
28  Riley, Robert in Harvard Design Magazine n.6 acessado em 
http://www.harvarddesignmagazine.org/issues/6/landscape-for-living-by-garrett-eckbo 
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[...] o complexo total de elementos físicos em uma dada área [...] é o 
mundo que nos envolve. É tudo o que vemos ou sentimos onde quer que 
estejamos [...] seus limites são o da visão humana e do movimento 
humano [...] se estende de oceano a oceano [...] Ela não só é fisicamente 
indivisível, mas [...] é de fato inseparável da paisagem social – pessoas 
em relações. 29 

 

Ainda de acordo com Bartalini (2013) Eckbo já tinha a visão da ecologia na sua 

forma de encarar a Arquitetura da Paisagem sem deixar de lado seu caráter 

artístico e transformador: 

[...] o paisagismo (landscape design), como a arte que dá expressão 
física direta às relações entre o homem [...] e a paisagem do mundo em 
que ele vive, não tem limites, exceto onde o homem deixa de transformar 
a paisagem.” (ECKBO, 1950, p. 31-32 Apud Bartalini 2013) 

 

Com a publicação Design with Nature, em 1969, Ian McHarg (1920-2001) se torna 

uma referência fundamental quando se fala nos aspectos que relacionam 

Ecologia e Arquitetura da Paisagem. Fundador do Departamento de Arquitetura da 

Paisagem, da Universidade da Pensilvânia, trouxe importantes contribuições e 

continua sendo até hoje um dos autores mais citados no campo disciplinar, 

trazendo uma visão nova em relação à valorização das estruturas ambientais 

existentes na paisagem e na maneira de projetar. 

 

Com amparo nesta nova abordagem, influenciada pela visão sistêmica e pela 

ecologia, surgem vários desdobramentos no campo disciplinar, tais como: o 

Urbanismo Ecológico, Ecologia da Paisagem, Planejamento Ambiental e Desenho 

Ambiental. Martha Schwartz afirma que o Urbanismo Ecológico traz a 

compreensão da paisagem a um campo ampliado. 

 

[...]paisagem em seu sentido mais amplo – a geologia, a topografia, as 
estruturas do solo, a fenomenologia e as ecologias vegetais e animais - 
mas também entender mais especificamente como ela funciona dentro 
da cidade. Estamos começando a compreender melhor os sistemas 
interligados que influenciam o uso, a governança, a economia e a 

                                                                        

29 ECKBO, 1964, p. 17 Apud Bartalini (2013) 
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estrutura social de uma sociedade que tem por base uma paisagem 
urbana específica. Assim como se dá com o estudo da ecologia, a menos 
que abracemos para valer todos esses sistemas – humanos e naturais -
, não seremos capazes de desenhar uma cidade para pessoas”. 30 

 

A paisagista Martha Schwartz cita o emprego de uma expressão muito comum em 

inglês que é o Landscape Urbanism, um Urbanismo Paisagístico mais enraizado 

na cultura e na sociedade do que na ciência e tecnologia. Reside aí uma 

preocupação em projetar lugares que as pessoas valorizem e a que elas possam 

se conectar emocionalmente. 

[...] sem conexão humana a um espaço ou cidade, nossos melhores 
esforços para criar ambientes sustentáveis não serão bem-sucedidos. 
Devemos criar grupos de usuários apegados aos lugares que 
construímos e reconhecer que a paisagem pública é um dos 
componentes mais frágeis de nossas cidades, e talvez o mais crítico; 
sem ela, nossos sistemas naturais e sociais não conseguem funcionar. 
”31 

 

No que diz respeito, mais especificamente ao Brasil, um nome é referência na 

Arquitetura da Paisagem e não poderíamos deixar de citá-lo: Roberto Burle Marx. 

A vida e a obra de Roberto Burle Marx abrem caminhos para uma nova visão da 

paisagem no Brasil. De acordo com Flávio Motta, no livro; Burle Marx e a nova visão 

da paisagem: “É ele o artista que defende e constrói seu meio, em amplas áreas de 

raro interesse e beleza, por onde a trajetória colonizadora deixou cicatrizes.”  Os 

projetos de Burle Marx são atualizados pelo viver moderno, explorando novas 

dimensões e experimentando, principalmente, aspectos multidisciplinares que 

trazem para o campo da Arquitetura da Paisagem a sabedoria de outras 

disciplinas como Ecologia, Biologia e Botânica entre outras. (MOTA, 1984) O autor 

Flavio Motta (1984) destaca ainda o lado artístico e humanista extremamente 

aflorado de Burle Marx: 

                                                                        

30 MOSTAFAVI E DOHERTY (org.) Urbanismo Ecológico. Barcelona Editorial Gustavo Gilli. 2014. Pg. 
542 
 
31  MOSTAFAVI E DOHERTY (org.) Urbanismo Ecológico. Barcelona Editorial Gustavo Gili.. 2014 
pg.542 
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Artista, realiza a paisagem com uma consciência histórica, acreditando 
que o homem acima de tudo, não é um ser predatório, mas um 
conhecedor do seu mundo e de sua sociedade. À natureza selvática ou 
modificada, ele dedica permanente atenção. Tem, por isso, um projeto de 
humanização, que dentro da realidade urbana se manifesta 
intensamente. Vê, à medida que as relações sociais se ampliam, 
enriquecer-se o conhecimento da natureza e a ocupação territorial 
alargar os seus limites. Assim, o novo se revela em condições objetivas, 
inclusive socialmente configuradas. As direções da obra de Burle Marx 
mostram exatamente isto – que a Arte Moderna, nos países de formação 
colonial, atingiu uma realidade irrefutável, decorrente dos impulsos 
emancipadores32 

 

 

Ao entrar em contato com o legado de Burle Marx, o pesquisador mais atento 

facilmente perceberá a sensibilidade presente em toda sua obra. Parecia não 

haver distinção ente Arte, Natureza e Arquitetura da Paisagem. Burle Marx estuda 

esses repertórios florais com a mesma sensibilidade do artista que acompanha 

todas as nuanças da luz solar sobre o colorido da vegetação, no plano das folhas, 

nas transparências das flores, nos volumes dos frutos, das massas floridas das 

montanhas. O papel de Roberto Burle Marx na Arquitetura da Paisagem, no Brasil, 

é imensurável. Sua visão sistêmica, sua proximidade com a Biologia e a Botânica, 

e, acima de tudo, a sensibilidade do seu trabalho ou, melhor dizendo, na sua arte. 

Todo seu trabalho está impregnado de interdisciplinaridade e de uma vontade de 

trazer os elementos da natureza para um lugar valorizado. Ele enxergava a 

Arquitetura da Paisagem como a maneira de conseguir integrar o homem à 

natureza, unindo seus conhecimentos de Estética, Botânica e Ecologia. De acordo 

com Abílio Guerra em Arquitetura e natureza (pensamento na América Latina): 

 Roberto Burle Marx percorreu caminhos variados, fez experiências 
diversas, mas sempre mantendo um valor originário – a de que o jardim 
é um artifício que deve reintegrar o homem à sua paisagem natural.33 

 

                                                                        

32 MOTTA, 1984 op.cit. 
33  Guerra, Abílio in Lúcio Costa Gregori Warchavchic e Roberto Burle marx – síntese entre 
arquitetura e natureza tropical – Arquitetura e natureza (pensamento da america latina) Romano 
Guerra ebook acessado em kindle cloud reader. 
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Flávio Motta (1984) ressalta, ainda, que os jardins de Burle Marx oferecem algo de 

envolvente, de inesperado, de suposto mistério e intimismo, não havendo 

nenhuma vegetação que pareça entregue ao acaso, mas sim cenários 

perceptíveis em suas sutilezas e especificidades, valorizando o todo ao mesmo 

tempo em que reaviva a individualidade, sempre utilizando plantas locais, em 

razão de a sua capacidade de ler a paisagem do lugar. 

 

Outro dos importantes nomes do paisagismo no Brasil, que merece destaque, é 

Fernando Chacel, com Paisagismo e Ecogênese, lançado em 2001. Chacel trabalha 

com o conceito de Ecogênese: “uma ação antrópica e parte integrante de uma 

paisagem cultural que utiliza, para recuperação dos seus componentes bióticos, 

associações e indivíduos próprios que compunham os ecossistemas originais.” 

(2002: 23). Também não podemos deixar de citar o trabalho de Rosa Grena Kliass, 

uma das grandes precursoras do paisagismo no Brasil. Seus projetos foram 

concretizados em várias cidades brasileiras como: Belém, Salvador, São Luís e, 

principalmente, em São Paulo, onde está a maioria de seus projetos. Também 

trouxe para a Arquitetura da Paisagem a questão dos valores humanos. Todos os 

seus projetos demostram, na prática, essa maneira gentil e atenta de aproximar 

as pessoas do lugar.  

 

A tese ora relatoriada sustenta a hipótese de que a experiência estética na 

paisagem pode nos revelar uma especial sensibilidade com os valores humanos, 

sem ser restritiva ou extremamente técnica. Inclui aspectos sensoriais e até 

sentimentais como produtores de tensão e, assim, fatores que influenciam na 

nossa interação com o ambiente e na produção e percepção do espaço livre 

público. 

 

Ao contrário do chamado senso comum, a Estética não é somente forma e 

aparência, é também a aparição perceptível da ideia; a sua forma é a configuração 

sensível e imaginativa. É necessário que o conteúdo, ao se tornar obra de arte, se 
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mostre ele mesmo capaz de uma transformação. Hegel afirma que a estética 

procura a racionalidade interior do real. A Arquitetura da Paisagem, encarada 

como arte, nos faz pensar que a intenção presente na intervenção paisagística, 

aqui encarada como técnica e arte, produz uma determinada estética, nos 

levando, assim, a indagar se poderia existir uma estética ecológica. (HUISMAN, 

1994) 

 

Uma “boa” paisagem... Como deve ser? Que atributos de caráter estético deve ter? 

Um atributo assume fundamental importância: uma sensação harmônica que só a 

paisagem plenamente viva em equilíbrio pode trazer, uma resultante da ordem 

que se manifesta no equilíbrio ecológico dos diversos fatores que nela atuam e na 

sua adequação. 34  Em outras palavras, a ideia que temos de uma boa paisagem 

passa obrigatoriamente por uma noção de equilíbrio ecológico, de vitalidade e de 

adequação entre forma e função. (MAGALHÃES, 2001) (LYNCH, 1981) 

 

No livro póstumo City Sense and City Design, organizado por Banerjee e 

Southworth e publicado pela primeira vez pelo MIT, em 1995, que contém os 

escritos de Lynch, encontramos algumas considerações sobre o termo estética: 

   

Estética, amenidade. Muitas considerações valiosas acerca da forma da 
cidade são agrupadas ao abrigo desses títulos. Já abordei os problemas 
decorrentes da possibilidade de os valores estéticos estarem 
divorciados de outros aspectos da vida. Além disso o termo transporta o 
pesado fardo dos significados que lhe estão associados, relíquias de 
velhos argumentos. Prefiro antes um termo como sentido, que tem um 
significado mais definido, que é mais diretamente definido em temos de 
forma ambiental e está livre de velhos fantasmas polêmicos. Ao 
contrário da estética – e ainda mais ao contrário de amenidade, que pode 
congregar tantas qualidades agradáveis – o sentido pode ser definido e 
testado e, contudo, mantém ligações claras aos valores humanos.” 35 

 

                                                                        

34 Mais tarde relacionaremos às Dimensões de Performance de Kevin Lynch 
35 City Sense and City Design, organizado por Banerjee e Southworth e publicado pela primeira vez 
pelo MIT em 1995. Pag. 348 
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Observa-se que o equilíbrio dos fatores que atuantes na paisagem é fundamental 

numa visão ecológica; que inclui aspectos ambientais, mentais e sociais. Os 

aspectos sociais e mentais, cada vez mais, são percebidos como profundamente 

relacionados à experiência estética e às sensibilidades. A Arquitetura da 

Paisagem pode ser também a arte que contribui para a apropriação e a 

experiência estética. Essa arte é capaz de subverter valores, de promover a 

vivência dos fluxos, quebrar velhos paradigmas. 

 

A estética trabalha tambémno campo das sensações e também da reflexão 

filosófica. Muitos conceitos que conhecemos como verdades estão em 

permanente mudança. O homem como ser-no-mundo, busca compreender e 

ordenar, de algum modo, a sua realidade perceptível; criar imagens, instituir 

significados. As imagens necessitam de formas e os significados reclamam 

conexões. A experiência estética que a paisagem propicia, ajuda a ativar essas 

conexões. A expressão estética mostra sua fundamental importância, 

especialmente quando nos referimos a paisagem. 

 

[...]as máquinas de desejo, as máquinas de criação estética, pela mesma 
razão que as máquinas científicas, remanejam constantemente nossas 
fronteiras cósmicas. Por essa razão, elas devem tomar um lugar 
eminente no interior dos Agenciamentos de subjetivação, eles mesmos 
chamado a substituir nossas velhas máquinas sociais, incapazes de 
seguir a eflorescência de revoluções maquínicas que fazem explodir 
nosso tempo por todos os lados. 36 

 

Uma visão ecológica ampliada implica novo paradigma estético. Para um novo 

paradigma estético é necessário transformar nossas percepções, dar espaço à 

vivência dos fluxos, procurar entender a paisagem. 

 
O novo paradigma estético tem implicações ético-políticas porque quem 
fala em criação, fala em responsabilidade da instância criadora em 

                                                                        

36 GUATTARI, 2012. Op cit. P. 65 

 



61 

 

relação à coisa criada, em inflexão de estados de coisas, em bifurcação 
para além de esquemas pré-estabelecidos e aqui, mais uma vez, em 
consideração do destino da alteridade em suas modalidades 
externas.”37 

 

 

De várias maneiras sentimos que o alcance dos espaços que observamos e 

vivenciamos vai além de suas estruturas visíveis e funcionais. A Arquitetura da 

Paisagem, por meio da experiência estética, atua diretamente em nossos 

aspectos mentais, cognitivos e afetivos. 

 

 

[...]porque o mundo que percebo arrasta ainda consigo minha 
corporeidade, porque minha percepção é impacto do mundo sobre mim, 
e influencia meus gestos sobre ele38 

 

 

Desde o momento em que temos consciência da necessidade de uma visão 

ampliada da Ecologia, englobando, não somente os aspectos ambientais, mas 

também os sociais e mentais, entendemos que a Arquitetura da Paisagem deve 

ser percebida e concebida nesse novo registro; primeiramente trabalhar a 

percepção, buscando um processo de ressingularização e, consequentemente, a 

concepção na chave do sensível, buscando conexões e possíveis agenciamentos.  

  

Sendo assim, consideramos a Arquitetura da Paisagem como um dos meios de 

manifestação da arte, podendo funcionar como agenciamento produtor de 

subjetividade. Ainda como arte e com todas as suas técnicas, é capaz de 

reorganizar nossas percepções, a maneira de ser, de cada qual de estar no 

mundo.  

                                                                        

37 Guattari, 2012. Op cit. P. 123 
38 Merleau- Ponty, Maurice. A prosa do Mundo. Cosac Naify. 2007. Pag. 224 
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A cada instante percebemos a paisagem sem problematizá-la ou refletir sobre 

ela.  Nem sempre estamos refletindo sobre os nossos atos e acerca do mundo. Às 

vezes, como a criança, percebemos antes de pensar. É importante que nossa 

percepção esteja carregada de sensibilidade. Foi a insistência no retorno ao 

território do sensível que nos aproximou do pensamento de Merleau - Ponty. Ao 

traçar um panorama do pensamento de Merleau-Ponty o autor Paulo Sérgio 

CARMO (2011) nos remete a esse mundo sensível, anterior ao pensamento 

reflexivo; o mundo vivido e não o mundo pensado que evite a separação do sujeito-

objeto. “[...] o mundo tal qual ele existe para o nosso corpo.” 

 

A abordagem fenomenológica do espaço e do corpo vivido mostra-nos seu caráter 

inseparável. De olhos bem fechados, somos habitados por sensações, memórias 

e emoções. Ao abrirmos os olhos, somos afetados pela paisagem, mas a paisagem 

só existe em concretude desde um olhar. Este também faz parte da invenção da 

paisagem, que reúne nossos sentidos e instintos; cultura e conhecimento. Para o 

geógrafo Milton Santos “[...]a paisagem é a dimensão da percepção, o que chega 

aos sentidos”. A paisagem é sensorial e necessita de um corpo sensível para 

existir.  

 

A paisagem é também um conceito fundamental na disciplina da Geografia e nos 

mostra valiosas contribuições. Milton Santos nos faz lembrar que: “Considerada 

em si mesma, a paisagem é apenas uma abstração, apesar de sua concretude 

como coisa material. Sua realidade é histórica e lhe advém da sua associação com 

o espaço social. O autor faz questão de frisar que paisagem e espaço não são 

sinônimos pois, A paisagem é um conjunto de formas que, num dado momento, 

exprime as heranças que representam as sucessivas relações localizadas entre 

homem e natureza. O espaço são as formas mais a vida que as anima (SANTOS, 

2002:103). Para compreensão da paisagem é fundamental compreender as 

questões sociais e culturais presentes nas relações que a determinam. 
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De acordo com Anne Cauquelin (2007) a paisagem é fruto de um longo e complexo 

aprendizado. Entendemos a paisagem como uma resultante.  A paisagem é 

transtemporal. O velho e o novo convivendo em uma construção transversal que 

se dissolve a cada segundo, de tal modo a paisagem está em constante 

transformação. Os conceitos direcionam o olhar e permitem reconhecer quando 

se encontra o que se está procurando. 

 

Não é possível haver ciência sem conceitos. Amarrações são necessárias para 

delimitar os campos e aprofundá-los, examinando a variação das coisas que as 

abrangem quando as definimos. A visão de mundo, que compreende esta pesquisa 

é constituída com suporte em um novo paradigma estético-ecológico, conceitos 

ampliados não estáticos. Os atributos estéticos são dinâmicos e se mostram de 

modo determinante na percepção da paisagem.  
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O artista polissêmico, polifônico, que o arquiteto e o urbanista devem se 
tornar, trabalha com uma matéria humana que não é universal, com 
projetos individuais e coletivos que evoluem cada vez mais rápido e cuja 
singularidade – inclusive estática – deve ser atualizada através de uma 
verdadeira maiêutica, implicando, em particular, procedimentos de 
análise institucional e de exploração das formas coletivas do 
inconsciente. Dessas condições, o projeto deve ser considerado em seu 
movimento, em sua dialética, Ele é chamado a se tornar uma cartografia 
multidimensional da produção de subjetividade, cujos operadores serão 
o arquiteto e o urbanista.39 

 

                                                                        

39 Guattari, 2012 op.cit. p.156 
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PARTE 2 – 

Conceitos 
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PERCEPÇÃO E SUBJETIVIDADE – ARQUITETURA DA PAISAGEM NO CAMPO 

AMPLIADO 

 

Nesse experimento perfilhamos conceitos que implicam abordagens filosóficas 

distintas em torno da paisagem, que trazem uma visão estética e ecológica 

ampliada, como é o caso da ecosofia de Guattari, que trataremos mais adiante. As 

teorias de Kevin Lynch contribuem para configurar certas percepções. Estas se 

relacionam a uma visão de mundo e abordagem que amplia os conhecimentos e 

teorias desenvolvidos no campo  disciplinar do Urbanismo. Nosso olhar se deixa 

contaminar por uma “[...]ecologia urbana dos sentidos”40. Nos deixamos envolver 

pelas ambiências. (THIBAUD, 2012) 

 

Variadas abordagens em Arquitetura da Paisagem podem ser catalisadoras, essa 

capacidade de percepção do ser em relação às forças e fluxos que estão pulsando. 

É algo intrínseco que, na qualidade seres vivos, jamais podemos perder. A estética 

está ligada a essa subjetividade e a essa inteligência. A experiência estética tem o 

potencial para descentralizar a consciência humana de uma perspectiva 

egocêntrica para uma mais biocêntrica e, portanto, alinhada à necessidade de 

uma percepção mais ecológica. (MEYER, 2008) 

 

Por via da Arquitetura da Paisagem projetamos intervenções no ambiente, 

imprimindo significância estética, harmonia e coerência; sensibilizando o olhar e 

a atuação humana. A experiência estética é capaz de produzir novos significados 

e conexões na paisagem. A arte e suas diversas manifestações funcionam como 

agenciamentos coletivos de enunciação. Pela paisagem, acessamos o sensível e 

libertamos antigos paradigmas. 

 

                                                                        

40 THIBAUD, Jean-Paul. A CIDADE ATRAVÉS DOS SENTIDOS. Cadernos PROARQ 18. Rio de Janeiro. 
2012 
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Entendendo que, do modo como vivemos e experimentamos, a cidade pode 

influenciar na produção de nossas subjetividades, tanto individual como 

coletivamente. Pensamos em como atuar no estudo da paisagem. A cidade é uma 

grande máquina produtora de subjetividades e, assim, a paisagem que 

vivenciamos também é percebida como produtora de subjetividades. 

 

Conscientemente, ou não, a paisagem nos interpela em muitos aspectos- 

funcional, histórico, afetivo, ativo ou reflexivo. Todas as elaborações humanas são 

máquinas enunciadoras, as quais produzem uma subjetividade parcial que se 

aglomera com outros agenciamentos de subjetivação. Essas máquinas 

enunciadoras manipulam, em nós, impulsos cognitivos e afetivos. (GUATTARI, 

2012) 

 

A subjetividade conectada com o corpo passa a constituir uma subjetividade 

coletiva no caso das cidades. Ao observar como as relações humanas podem 

favorecer a continuidade da vida, em toda sua potência e plenitude, entende-se 

que é fundamental o conhecimento do ecossistema no qual estamos envolvidos. 

 

De acordo com Franco (1984) Kevin Lynch oferece um dos primeiros trabalhos 

onde demonstra brilhantemente a dimensão psicológica da cidade e da paisagem, 

associada à concepção ecológica do oikos terrestre. As relações sujeito-objeto e 

homem-natureza foram profundamente alteradas pelo pensamento sistêmico 

em suas percepções e concepções. 

 

Para Lynch, no Capítulo Environmental Perception: Research and Public Policy, da 

obra póstuma City Sense and City Design, é fundamental compreender como as 

pessoas veem, e de que modo valorizam um determinado lugar. O autor ressalta a 

importância de conhecer um lugar e da percepção:  
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The aim was to clarify some vague notions about the visual quality of 
large enviroments, and particular to show that you can not evaluate a 
place, and should not plan for it, untill you know how its residentes see it 
and how they value it.41 

 

 

É na percepção que a verdade do existente, enquanto tal se mostra a nós como 

presença. Não duvidamos do percebido na percepção. 

 

 

Tais colocações evidenciam que as referências do pesquisador vão direcionar o 

olhar para atuar nas percepções. Por isso, definir visão de mundo, com base na 

ecologia, num sentido ampliado, é fundamental. Nosso substrato teórico tem 

fundamentos relacionados a Ecologia, Estética e Paisagem numa visão ecosófica. 

 

Por tudo, entendemos a importância da percepção. Como o pesquisador arquiteto 

vê o fenômeno, de maneira contextualizada, é importante para que possa pensar 

uma boa paisagem.  

 

De acordo com Paul Zumthor 42 : “A percepção é profundamente presença. 

Perceber lendo poesia é suscitar uma presença em mim.” De certa forma, 

pretendemos que a paisagem seja lida como poesia. Onde o observador 

pesquisador se deixa afetar por ela. Depois de nos deixarmos afetar pela 

paisagem e de perceber a sua poética, para Zumthor (2007) “[...] toda poesia 

atravessa, e integra mais ou menos imperfeitamente, a cadeia epistemológica 

sensação-percepção-conhecimento-domínio do mundo - a sensorialidade se 

                                                                        

41 O objetivo era esclarecer algumas noções vagas sobre a qualidade visual de grandes ambientes 
e, em particular, mostrar que se não pode avaliar um lugar, e não deve planejar para ele, até você 
saber como seus residentes o veem e como eles o valorizam. (tradução livre da autora) 

 
42 Zumthor, Paul. Performance, Recepção, Leitura. Cosac Naify. São Paulo. 2007. Pg. 79 
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conquista no sensível para permitir, em última instância, a busca do objeto. 

Nossos sentidos, na significação mais corporal da palavra, a visão, a audição, não 

são somente instrumentos de registro, são órgãos de conhecimento. Precisamos 

de elementos na paisagem que, além de atenderem as necessidades básicas, 

atinjam nossas sensibilidades. 

 

O alcance dos espaços e da paisagem vivida vai além de suas estruturas visíveis e 

funcionais. Funcionam como máquinas de sentido, de sensação; máquinas 

abstratas, funcionando o tempo todo, máquinas portadoras de universos 

incorporais que não são, todavia, universais, mas que podem trabalhar tanto no 

sentido de um esmagamento uniformizador quanto no de uma ressingularização 

libertadora da subjetividade individual e coletiva. (GUATTARI, 2012) 

 

Para Guattari (2011), como agenciamento, a categoria espaço é globalmente 

estetizada. A paisagem requer apropriação e subjetivação. As cidades e suas 

paisagens podem ser encaradas como agenciamentos coletivos de enunciação. “A 

potência estética de sentir, embora igual em direito às outras– potencias de 

pensar filosoficamente, de conhecer cientificamente, de agir politicamente-, 

talvez esteja em vias de ocupar uma posição privilegiada no seio dos 

agenciamentos coletivos de enunciação de nossa época.” 

 

Com efeito entendemos o Projeto da Paisagem com essa cartografia de muitas 

dimensões capazes de produzir subjetividades. São múltiplas as dimensões e 

sabemos que é uma tarefa impossível de alcançar. Por isso, como veremos a 

seguir, as dimensões de performance desenvolvidas por Lynch são uma tentativa 

organizada de apreender a paisagem e relacionar forma urbana e valores 

humanos. 

 

Não é mais um problema dentre outros; é o número um, o cruzamento 
das questões econômicas, sociais e culturais. A cidade produz o destino 
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da humanidade: suas promoções, assim como suas segregações, a 
formação de suas elites, o futuro da inovação social, da criação em todos 
os domínios. Constata-se, muito frequentemente, um desconhecimento 
desse aspecto global das problemáticas urbanas como meio de 
produção de subjetividade.43 

 

A cidade é um fenômeno urbano social e sistêmico, suas estruturas, fluxos e 

relações. A paisagem urbana que experimentamos, muitas vezes distraídos pelos 

fluxos e imagens velozes, é apontada como produtora e influenciadora de 

subjetividade. Guattari (1992) lança alguns importantes questionamentos para a 

arquitetura:  

 

Será que a arquitetura tem alguma relação com essa diacronia e essa 
polifonia dos espaços? Seria o domínio construído sempre unívoco de 
mão única? Evidentemente, qualquer construção é sempre 
sobredeterminada ao menos por um estilo, mesmo quando este estilo 
brilha por sua ausência.44 

 

As cidades e suas arquiteturas produzem uma subjetivação que se aglomera em 

várias camadas conforme percebemos e sentimos a paisagem. Um parque ou uma 

praça fornecem-nos outros discursos e manipulam em nós impulsos cognitivos e 

afetivos. Podemos estar conectados ou indiferentes aos lugares. 

 

Para a autora Suely Rolnik, também responsável pela tradução brasileira da obra 

As três ecologias de Guattari, coexistem experiências distintas de subjetividade. 

Vejamos pelo “afecto” e pela percepção. O afecto aqui em nada se relaciona com 

carinho ou bem querer; relaciona-se a ser afetado no sentido de ser perturbado 

ou tocado pela realidade circundante, pela paisagem, pela possibilidade, um 

germe de mundo que leva a uma transformação. A tensão entre essas duas 

experiências é o coração pulsante do processo de subjetivação. Para a autora, 

essa tensão convoca o desejo e funciona como um alarme para agir, uma ação 

                                                                        

43 Guattari, 1992. Pg. 153 
44 Guattari, 1992. Pg. 139 
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para recobrar o equilíbrio. Nesta pesquisa adotamos a visão da paisagem também 

como afecto. Como capaz de atuar nos processos de subjetivação. 

 

De acordo com o que veremos a seguir, Kevin Lynch nos apresenta o sentido como 

uma das cinco dimensões de performance abordadas em Good City Form (1980). “ 

O sentido para Lynch é “afectado pela natureza do controlo e pela adequação da 

forma de comportamento.” 

 

Nossos antigos espaços de referência são desmembrados por todos esses 

componentes de subjetividade social e mental que nos assediam, literalmente, 

por toda parte, criando referências desterritorializdas. 

 

As cidades são imensas máquinas produtoras de subjetividade individual e 

coletiva. O que conta para as cidades hoje é, menos os seus aspectos de 

infraestrutura, de comunicação e de serviço, do que o fato de engendrarem, por 

meio de equipamentos materiais e imateriais, a existência humana, sob todos os 

aspectos em que se queira considerá-las. “Daí a imensa importância de uma 

colaboração, de uma transdisciplinaridade entre os urbanistas, os arquitetos e 

todas as outras disciplinas das ciências sociais, das ciências humanas, das 

ciências ecológicas etc....”45 Assim, Guattari destaca o papel importante do campo 

disciplinar da Arquitetura e do Urbanismo, num projeto de ressignificação de 

estruturas, espaços, valores etc. 

 

A Teoria de Guattari aponta para o desenvolvimento das subjetividades individual 

e coletiva e de uma micropolítica com suporte nas sensibilidades. Guattari nos 

traz um grande ponto de contato com a Arquitetura da Paisagem, onde a Estética 

                                                                        

45 Guattari, 1992. Pg. 154 
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encontra a Ecologia. “É a relação da subjetividade com a sua exterioridade – seja 

ela social, animal, vegetal, cósmica – que encontra assim comprometida [...]” 46. 

Nossa subjetividade, achatada pelo capitalismo mundial integrado, tem, no 

espaço público e na paisagem, uma possibilidade de fruição, um lugar de encontro 

de consistências subjetivas. 

 

A paisagem depende da subjetividade humana, é uma elaboração civilizatória num 

determinado ambiente que é afetado e ao mesmo tempo que afeta as relações. A 

Ecologia é ambiental, social e mental. Encarada em sua totalidade, se relaciona 

profundamente com a paisagem. A Arquitetura da Paisagem, num registro 

ecológico ampliado, trabalha com essa totalidade e, além do material, abrange o 

social e o mental. A interação do homem e o seu ambiente, numa visão ecológica, 

tem uma potência transformadora capaz de criar ambiências e transformar a 

paisagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

46  GUATTARRI, Félix. As três ecologias. Tradução de Maria Cristina Bittencourt. Revisão da 
tradução de Suely Rolnik. 21 Ed. Campinas. SP. Papirus 2012. 59p. 
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POR QUE BOA FORMA DA PAISAGEM? 

 

É possível falar de uma boa forma da paisagem? Seria essa uma expressão pouco 

adequada? Ou poderia soar como uma questão naif? Nas palavras do próprio 

Lynch: uma questão ingênua47. É assim que Kevin Lynch inicia o seu prólogo de A 

boa forma da cidade (Good City Form) lançado originalmente em inglês em 1981 

pelo MIT Press. 

 

O trabalho de Lynch constitui referência fundamental para esta pesquisa, ao ponto 

de se permitir a utilização da expressão Good City Form em uma adaptação do 

termo cidade, para o vocábulo paisagem. De tal modo que, falar em boa forma da 

paisagem, significa tentar compreender como as dimensões de performance 

apontam para uma paisagem harmoniosa, agradável e conectada com as pessoas. 

Falar em uma boa paisagem é considerar a totalidade dos registros ecológicos 

que inclui o envolvimento e as relações humanas, além das modalidades de fluxos 

de matéria e energia. 

 

Uma das possibilidades que experimentamos aqui é adaptar a análise e a 

compreensão das dimensões de desempenho da cidade para a paisagem. A ideia 

é que as dimensões de performance nos ajudem a perceber as qualidades e as 

deficiências que podemos identificar na paisagem. A teoria surge como forma de 

delinear uma experiência metodológica para compreensão da complexidade da 

paisagem. 

 

Todo trabalho de Kevin Lynch relaciona-se com a percepção das pessoas. A 

conexão entre a forma da cidade e os valores humanos no curso da história foi 

                                                                        

47 A Naive Question” no original em inglês. 
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uma de suas grandes questões, que sempre está presente em seus escritos. É a 

preocupação com os aspectos sensoriais, mentais e de relações humanas que 

nos aproxima das teorias desenvolvidas por Kevin Lynch. E, de vários modos, 

entendemos também que são esses pontos que aproximam suas ideias do 

pensamento ecosófico de Guattari. Na passagem a seguir o autor ressalta a 

importância do sensível e da perspectiva interior da pessoa para a qualidade de 

um ambiente: 

 

Um ambiente deve ser valorizado de acordo com o modo como é 
individualmente experimentado e de acordo com qualidades como a 
abertura, a legibilidade, o significado, a educação e o prazer sensorial. 
Esta é a perspectiva do interior do indivíduo.48 

 

Relacionamos o conceito de ecosofia de Guattari com as teorias propostas por 

Kevin Lynch, pois entendemos que Dimensões de Performance incluem 

componentes subjetivos e simbólicos que relacionam valores humanos e formas 

urbanas. 

 

Um de nossos objetivos é utilizar as dimensões de performance desenvolvidas 

por Lynch, de maneira que nos permitam perceber e avaliar as nossas paisagens, 

considerando os princípios ecológicos (ecosóficos), sem esquecer os aspectos 

ligados à estética e às sensibilidades. A cidade é vista por ele como um 

ecossistema capaz de aprendizado e mudança progressiva: 

 

Às características familiares do ecossistema da diversidade, da 
interdependência, do contexto, da história, da regeneração, da 
estabilidade dinâmica e do processamento cíclico, temos de 
acrescentar algumas características como os valores, a cultura, a 
tomada de consciência, a mudança progressiva (ou regressiva), a 

                                                                        

48 Lynch 1988. op. cit. pag 344 
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invenção, a capacidade de aprendizagem, e a ligação entre experiência 
interior e ação exterior.49 

 

Essa possibilidade de tomada de consciência é algo que toca a pesquisa em 

relação às possibilidades da Arquitetura da Paisagem. A invenção e a capacidade 

de aprendizagem a que Lynch se refere podem ser encaradas com base no próprio 

projeto da paisagem ou, melhor ainda, o processo de projeto; onde está a invenção. 

A ligação entre experiência interior e ação exterior destacada por Lynch nos 

conecta à visão fenomenológica - viver a paisagem para compreender melhor; 

aprender com a paisagem. 

 

Em seus escritos sobre as dimensões de performance, Lynch traça interseções 

com a Ecologia, sempre com a preocupação de ir além; de romper com uma certa 

tecnocracia e acrescentar valores, culturas, invenção e aprendizagem; valores 

capazes de transformar o ecossistema. 

 

O trabalho de Lynch, como teórico estudioso da forma urbana, passou a ser 

mundialmente conhecido em 1961, com o livro The Image of the city, seu bestseller. 

Sem dúvida é sua publicação mais conhecida e editada em várias línguas. Uma 

pena que essa seja sua publicação mais difundida e por vezes a única comumente 

referenciada no meio acadêmico. Em A imagem da cidade, Lynch já demostra 

preocupação sobre como as pessoas percebem a cidade, no entanto, essa visão 

dos mapas cognitivos e dos elementos tinha uma abordagem muito mais “macro”, 

sem descer no nível de onde estão as pessoas na cidade. É comum, quando 

falamos de Kevin Lynch, que a primeira associação feita se relaciona aos 

elementos da cinfiguração urbana, definidos por ele em A imagem da Cidade (1961). 

Os marcos, pontos nodais, limites, bairros e caminhos são sempre lembrados. 

                                                                        

49 Lynch. 1988 op cit pag. 115 
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Mas o Ex-Aluno mais aplicado de Frank Loyd Wright estava apenas começando, 

seus livros e teorias rodariam o mundo, tendo sido traduzidos em várias línguas. 

 

Em uma rara entrevista para a Oxfam America, realizada em Boston, em março de 

1976, concedida à psicóloga Florence C. Ladd, da Harvard Graduate School of 

Design, Kevin Lynch faz severas autocriticas em relação à A Imagem da Cidade. 

Sobre os conceitos de bordas e nós, o autor comenta o seguinte:  

 
“KL: Bem, eles são perigosos. Como qualquer uma dessas coisas, você 
as usa como contadores e você não pensa em sua própria experiência, 
às vezes; mas eles conseguem ser palavras e coisas que você desenha 
em um mapa. O que eles esqueceram foi como você descobre como é 
para as pessoas que realmente vivem lá. 

 

 

Em outro trecho da entrevista, Lynch reafirma a importância de conhecer o lugar, 

de conversar com as pessoas do lugar: 

 

FLC: No momento – e faz muito tempo agora – o que esperou que o 
impacto real do livro seria? 
KL: Bem, eu estava absolutamente errado. Estou interessado 
principalmente na política de planejamento. Não me considero um 
cientista e esperava que estivesse fazendo um sistema pelo qual os 
planejadores pudessem começar a lidar com a experiência urbana, com 
a forma como sentia viver na cidade. Eu esperava que os planejadores 
pudessem fazer essa parte da política de planejamento. Em geral, eu 
diria, pelo menos, por um longo período que falhou. Não funcionou. Duas 
coisas aconteceram: primeiro houve a explosão de seguir a moda e os 
designers que foram treinados especialmente na arquitetura 
começaram a falar sobre marcos e nós e todas aquelas palavras 
extravagantes. O que eles realmente estavam fazendo, ainda estavam 
tentando projetar a cidade como um ótimo edifício, só que eles tinham 
um novo vocabulário para anexar peças, então eles estavam 
desenhando diagramas com nós e caminhos e tudo. Mas a parte que eles 
deixariam de falar é sobre conversar com as pessoas que moravam lá. 
O ponto inteiro do livro era levá-los a prestar atenção ao que foi 
completamente ignorado(...)50 

                                                                        

50 Tradução livre. 
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Fica bastante claro que, 15 anos depois, o autor já tinha questões que iam muito 

além das teorias lançadas em 1961, com The image of the city. E, principalmente, 

um senso crítico bastante aguçado em relação ao grande sucesso da publicação 

que, para ele, tinha muitos pontos a serem revistos. 

 

Para Banerjee e Southworth (2002), editores da obra póstuma, City sense and city 

design; Kevin Lynch foi certamente um dos que liderou o campo teórico do 

Desenho Ambiental do nosso tempo. Sua carreira produtiva foi dedicada à 

pesquisa, escrevendo, ensinando e prestando consultorias em desenho urbano e 

planejamento. Ele deixou um rico legado de ideias e insights sobre propósitos 

humanos e valores na forma construída, e possibilidades para projetos de 

ambientes humanos. Seus trabalhos publicados incluem sete livros em vida (oito 

incluindo um volume póstumo) e cerca de 25 artigos em jornal, além de seus 

escritos estarem em várias antologias editada por outros.51 

 

Foi em Good City Form, mais de 20 anos depois, que ele atingiu o auge. Uma obra 

monumental, se comparada ao seu livro mais conhecido. Nas suas 514 páginas, 

Good City Form discute a conformação da urbe com profundidade. O autor 

desenvolve teorias que giram em torno da percepção da cidade e suas 

modalidades. Não há rigidez, no entanto em seu pensamento. Há uma 

preocupação constante sobre como as pessoas atuam na paisagem. O autor 

                                                                        

51  Kevin Lynch (1918-1984) was the leading environmental design theorist of our time. His 
productive career was devoted to research, writing, and teaching, as well as consulting in the city 
design and planning. He has left behind a rich legacy of ideas and insights about human purposes 
and values in bui form, and possibilities for designing human enviroments. His published Works 
includes seven books (eight including a posthumous volume) and some twenty-five journals 
articles and essas written for various anthologies edited by others.”Banerjee and Southworth. 
Writings and projects of Kevin Lynch. MIT Press. 2002 
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suscita uma série de questionamentos.  Desenvolve, assim, sua teoria da boa 

forma da cidade com apoio em referências históricas e ecológicas acerca dos 

valores humanos e das formas urbanas, até chegar na proposição das dimensões 

de performance.  Lynch inicia seu tratado com uma simples pergunta: o que faz 

uma boa cidade? A qual ele responde evidenciando suas preocupações ecológicas 

que incluem o desenvolvimento humano. O autor ressalta que 

 

[...] é evidente que os valores estão implícitos nesse ponto de vista. Uma 
boa cidade mantém a continuidade dessa ecologia complexa, apesar de 
permitir uma mudança progressiva. O bem fundamental é o 
desenvolvimento contínuo do indivíduo.52 

 

 

A questão ambiental é levantada por Lynch em vários trechos de seus escritos, 

assinalando ser 

 
[…] é essencial uma mudança fundamental nas regras do jogo. A 
sociedade tem de efetuar uma mudança radical. Um problema 
ambiental representa a ocasião certa para motivar os outros para essa 
mudança radical.53 
 

 

Tal afirmação alinha-se ao pensamento de Guattari (1981) sobre a necessidade e a 

urgência em mudar as regras do jogo: 

 
Não haverá verdadeira resposta à crise ecológica a não ser em escala 
planetária e com a condição de que se opere uma autêntica revolução 
política, social e cultural reorientando os objetivos da produção de bens 
materiais e imateriais. Essa revolução deverá concernir, portanto, não 
só às relações de forças visíveis em grande escala mas também aos 
domínios moleculares de sensibilidade, de inteligência e de desejo. 54 

 

                                                                        

52 Lynch, 1988. Op.cit. pg.48 
53 Lynch, 1988. Op.cit. pg.48 
54 Guattari. 2012; op. cit 
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A aproximação desta pesquisa com as teorias desenvolvidas por Lynch nos 

permite a análise da paisagem, tendo as Dimensões de Performance como um 

pano de fundo. Quando nos reportamos a boa forma da paisagem estamos na 

verdade nos relacionando com as mesmas preocupações expressas por Lynch.  

 
As dimensões podem ajudar a organizar uma investigação intelectual, 
do mesmo modo que um estudo acerca da história de uma cidade, ou das 
relações entre as pessoas e o ambiente. Em termos práticos, podem ser 
usadas para avaliar as cidades existentes, mostrar em que locais a 
execução é pobre e onde deve ser melhorada.55 

 

Muitas vezes estamos em um determinado lugar e parece simples e intuitivo 

saber se estamos envolvidos em um ambiente agradável. Quando uma paisagem 

que não nos deixa indiferentes, somos levados a experiências, muitas vezes, sem 

nos dar conta de que elementos da paisagem são responsáveis por tais 

percepções e sensações. São vários aspectos envolvidos e muitas vezes essas 

variáveis não são consideradas. Portanto, desde essa visão ecológica e da 

preocupação com a percepção e os valores humanos encontramos interfaces da 

ideia de uma boa cidade desenvolvida por Lynch com a noção de ecosofia 

expressada por Guattari. 

 

Com amparo nessas reflexões, vários eixos se cruzam. Encontramos na teoria de 

Kevin Lynch uma abordagem sistêmica e, ao mesmo tempo. sensível à percepção 

e à vivência de quem utiliza o espaço livre público. As cinco dimensões de 

performance da paisagem - vitalidade, sentido, acesso, adequação e controle - 

apontam para a formulação de um método que nos permita analisar a paisagem 

de espaços livres públicos, com vistas a contribuir com a reflexão teórica, a 

pesquisa e a intervenção em Arquitetura da Paisagem. 

 

                                                                        

55 Lynch, 1981. Op. Cit. Pag. 301 
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Nossa hipótese também é a de que a obra de Kevin Lynch pode nos ajudar muito a 

analisar, decompondo aspectos subjetivos da paisagem urbana. Entendendo a 

paisagem como uma resultante de relações no ambiente em várias dimensões 

observamos que as dimensões de performance podem nos ser bastante úteis, 

diante do objeto multifacetado que é a paisagem. A análise das cinco dimensões 

de performance aguça o sentido e o olhar de quem busca ler. 

 

Um cenário físico vivo e integrado, capaz de produzir uma imagem bem definida 

que podemos entender como paisagem e que desempenha também um papel 

social. A paisagem pode oferecer matéria-prima para os símbolos e as 

reminiscências coletivas de comunicação de grupo. Neste ponto, fazemos 

associação direta ao pensamento de Guattari, introduzido no capítulo anterior, 

pois esse papel social está relacionado a uma ecologia social. E um dos desafios 

dessa ecologia social é o de reconstituir as relações humanas em todos os níveis.

  

 

Em Thibaud (2012), a percepção se aguça e o conceito de ambiência está na 

sensibilidade. Lynch também enxerga a cidade na chave do sensível. Esse afeto é 

gerado mediante as interações e identificações, muitas das quais, derivadas das 

performances em várias dimensões. O autor destaca a importância que a 

sensação de proximidade e equilíbrio com a natureza tem para nossa cultura. 

Destaca o fato de que essa relação homem e natureza sempre se refletiu na 

paisagem: “O afecto pela natureza e o desejo de proximidade relativamente a 

objetos naturais e vivos são sentimentos sustentados em todo mundo 

urbanizado.” (LYNCH, 1988:98) 
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DIMENSÕES DE PERFORMANCE56 E SUA APLICABILIDADE NA PERCEPÇÃO 

E ANÁLISE DA PAISAGEM 

 

Em suas considerações iniciais sobre as dimensões de performance78, Kevin 

Lynch nos aponta que a qualidade de um lugar decorre do efeito conjunto do 

espaço e da sociedade que o ocupa. Esse efeito é gerado pelo modo como, na 

condição de sociedade, nos relacionamos com nosso ambiente, observando os 

registros ambiental, social e mental das relações e interações humanas. 

Para serem gerais, as dimensões precisam ter qualidades importantes para a 

maioria. O que Lynch procura são conexões entre os valores humanos e a 

conformação física das cidades: 

A maioria das pessoas já viveu a experiência de estar num local especial 
e preza esse local (...) Existe um prazer enorme em sentir o mundo: o 
jogo da luz, a sensação e o odor do vento, os toques, os sons, as cores, as 
formas. Um local bom é acessível em todos os sentidos, torna visíveis as 
correntes do ar, cativa as percepções dos seus habitantes.57 
 

 

Esta pesquisa entende a paisagem como resultante das relações. As dimensões 

de performance nos fornecem um instrumento para leitura da paisagem, um jeito 

de ler e entender as diversas relações existentes quando observamos a paisagem 

como um ecossistema. 

 

Para Lynch, um conjunto das dimensões de performance, para ser um 

instrumento útil, deve ter as seguintes características:  

                                                                        

56  Utilizamos aqui o termo original Performance, palavra de origem inglesa mas que tem uma 
noção já assimilada na linguagem coloquial no nosso idioma relacionando- se à atuação; à 
presença de um sujeito; à arte, etc. Essa nos soa mais familiar do que a tradução: Dimensões de 
Execução da edição portuguesa. Durante a pesquisa, trabalhamos com o confronto entre a edição 
original e a edição portuguesa. Recorremos a expressão Dimensões de performance,  alternativa 
mais adequada à nossa linha de pensamento. 
 
57 LYNCH, Kevin. A boa forma da cidade. Lisboa. Edições 70. 1981. p.128 
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1. Características prioritariamente relacionadas com a forma espacial 
da cidade [...] tendo em conta certas afirmações muito gerais acerca da 
natureza dos seres humanos e das suas culturas; 
2. As características devem ser tão gerais quanto possível, ainda que 
conservem a sua ligação explícita a aspectos específicos da forma; 
3. Deve ser possível estabelecer uma ligação entre estas 
características e os objetivos e valores importantes de qualquer 
cultura, pelo menos através de uma cadeia de pressupostos razoáveis; 
4. O conjunto deve abranger todos os aspectos relevantes da forma do 
aglomerado populacional que sejam importantes para esses valores 
básicos; 
5. Essas características assumem a forma das dimensões de 
performance, nas quais diferentes grupos e situações diferentes (...). 
Por outras palavras, as dimensões de desempenho deverão ser úteis 
nos casos em que valores são diferentes ou estão em evolução; 
6. As localizações que respeitam estas dimensões devem ser 
identificáveis e mensuráveis, pelo menos no sentido de mais ou menos, 
utilizando os dados disponíveis. No entanto, estas dimensões podem ser 
complexas, de tal modo que as localizações nelas indicadas não 
necessitam de ser pontos isolados. Além do mais, dados ainda que 
conceitualmente disponíveis podem escapar-nos no momento atual; 
7. As características devem situar-se no mesmo nível de generalidade; 
8. Se possível, as características devem ser independentes umas das 
outras. Isto é, estabelecer um nível de concretização numa dimensão 
não deve implicar uma dimensão específica em outra dimensão. Se não 
conseguimos produzir dimensões descontaminadas desse gênero, 
podemos contentar-nos com menos, desde que as ligações cruzadas 
sejam explícitas. A avaliação da independência exige uma análise 
detalhada. 
9. Idealmente, as medidas nestas dimensões deveriam ser capazes de 
lidar com qualidades que se alteram com o tempo, formando um padrão 
alargado que pode ser valorizado no presente. No entanto, o mais certo 
é que as medidas lidem com as condições atuais, podendo incluir a 
mudança dos acontecimentos em direção ao futuro.58. 

 

Para Lynch, a cidade está em constante transformação e desenvolvimento, assim 

como observamos a paisagem nesta pesquisa, encarados os ecossistemas em 

constante transformação e desenvolvimento. O conceito de ecossistema, como já 

exprimimos, vem da Ecologia81. (ODUM apud LYNCH, 1981) 

 

                                                                        

58 Lynch, 1988. Op.cit. pg.112 
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Essa ideia de Ecologia é evidenciada por Lynch em seus escritos. Isso só reforça a 

ideia de que as teorias de Lynch estão impregnadas de um saber ecológico que 

reside na atenção dada à percepção, às sensações e aos valores humanos em seu 

trabalho. 

Todavia, a ideia da ecologia nos parece próxima de uma explicação, uma 
vez que um ecossistema é um conjunto de organismos num habitat, 
onde cada organismo se relaciona com outros da sua espécie, de outras 
espécies e com o cenário inorgânico.59 

 

Lynch ressalta a importância da relação de nossas capacidades mentais e 

afetivas com a conformação dos aglomerados populacionais, as cidades. 

 

Além das características familiares do ecossistema como diversidade, 
interdependência, contexto, história, regeneração, estabilidade 
dinâmica e processamento cíclico temos de acrescentar algumas 
outras: valores, cultura, tomada de consciência, mudança progressiva 
(ou regressiva), invenção, capacidade de aprendizagem e a ligação 
entre experiência interior e ação exterior. As imagens, os valores, a 
criação e o fluxo das informações desempenham um papel importante. 
Um bom aglomerado populacional é uma organização valorizada, 
conscientemente transformada e estabilizada.60 

 

Isso mostra que o entendimento de Lynch no concernente à visão sistêmica e à 

noção de ecossistema definida por Odum é acrescido de valores relacionados às 

subjetividades humanas, às imagens e à criação delas. Também observamos  a 

ideia de ligação e contextualização: 

 

Os elementos da paisagem estão ligados através de uma rede imensa e 
intrincada que pode ser compreendida como uma série de sistemas 
locais sobrepostos que fazem parte de um tecido sem margens. Cada 
parte tem uma história e um contexto, e essa história e contexto mudam 
à medida que nos deslocamos de uma parte para outra. Peculiarmente, 

                                                                        

59 Lynch, 1988. Op.cit. pg.112 

 
60 Lynch, 1988, op. Cit.  Pg.115 

 

 



87 

 

cada parte contém informações sobre o seu contexto local e, portanto, 
por extensão, sobre todo o conjunto. É evidente que os valores estão 
implícitos nesse ponto de vista. Uma boa cidade mantém a continuidade 
dessa ecologia complexa, apesar de permitir uma mudança 
progressiva.61 

 

Para Lynch, o bem fundamental é o desenvolvimento contínuo da pessoa ou do 

pequeno grupo e da sua cultura: um processo para se tornar mais complexo, mais 

ricamente interligado, mais competente, adquirindo e concretizando novos 

poderes – intelectuais, emocionais, sociais e físicos. Essa visão, nos parece, está 

em consonância com o pensamento de Guattari. Assim como o autor, também 

entendemos que a vida humana é um estado contínuo de transformação, de sorte 

que sua continuidade se baseia no crescimento e no desenvolvimento. Se o 

desenvolvimento é uma transformação no sentido de maior competência e da 

melhor ligação, então, um sentimento crescente de ligação ao ambiente no espaço 

e no tempo é um aspecto importante. 

 

Por isso o aglomerado populacional bom é aquele que melhora a 
continuidade de uma cultura e a sobrevivência de seu povo, o que 
aumenta o sentido de ligação no espaço e no tempo e permite ou 
encoraja o crescimento individual: desenvolvimento, na continuidade, 
através de abertura e ligação.[...] um bom aglomerado populacional é 
também aberto: acessível, descentralizado, diversificado, adaptável e 
tolerante à experiência [...] O conflito, a tensão e a incerteza não são 
excluídos, do mesmo modo que não são excluídas outras emoções tão 
humanas que andam a par da tensão, como o ódio e o medo. Mas 
certamente que o amor e o carinho tem de estar presentes.62 

 

Lynch acentua que as dimensões de performance por ele propostas não são 

dimensões singulares e apontam apenas para um conjunto de qualidades. Lynch 

propõe as cinco dimensões básicas: vitalidade, sentido, adequação, acesso e 

                                                                        

61 Lynch, 1988, op. Cit.  Pg.112 

 
62 Lynch, 1988, op. Cit. 116 
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controle. A seguir, vemos uma síntese das Dimensões de Performance descritas 

pelo próprio autor: 

 
1. Vitalidade: o grau em que a forma do aglomerado populacional suporta 
as funções vitais, os requisitos biológicos e as capacidades dos seres 
humanos – acima de tudo, como protege a sobrevivência da espécie. É 
um critério antropocêntrico, apesar de um dia podermos analisar como 
o ambiente suporta a vida de outras espécies, mesmo quando isso não 
contribui para a nossa própria sobrevivência. 
2. Sentido: o grau em que um aglomerado populacional pode ser 
entendido e mentalmente diferenciado e estruturado no tempo e no 
espaço pelos seus residentes, e o grau em que essa estrutura mental se 
liga com seus valores e conceitos – a correspondência entre o ambiente, 
e as nossas capacidades mentais e sensoriais e as nossas construções 
culturais. 
3. Adequação: o grau em que, num aglomerado populacional, a forma e a 
capacidade dos espaços, canais e equipamentos correspondem ao 
padrão e a quantidade de ações em que as pessoas normalmente se 
envolvem, ou que se querem envolver – ou seja, a adequação dos 
cenários comportamentais, nomeadamente a sua adaptabilidade a 
ações futuras. 
4. Acesso: a capacidade de alcançar outras pessoas, atividades, 
recursos, serviços, informações ou locais, incluindo a quantidade e a 
diversidade dos elementos que podem ser alcançados. 
5. Controle: o grau em que a utilização e o acesso a espaços e atividades, 
e a sua criação, reparação, modificação e gestão são controlados por 
aqueles que os usam e neles trabalham ou residem. 86 
Kevin Lynch acrescenta dois meta-critérios que para ele estão 
envolvidos em cada uma das dimensões básicas: eficiência e justiça 
6. Eficiência: o custo, em termos de outros elementos valorizados, da 
criação e manutenção do aglomerado populacional, para qualquer dos 
níveis de concretização das dimensões ambientais anteriormente 
listadas. 
7. Justiça: o modo como os benefícios e os custos ambientais se 
encontram distribuídos pelas pessoas, em conformidade com alguns 
princípios específicos como a igualdade, a necessidade, o valor 
intrínseco, a capacidade de pagamento, o esforço despendido e a 
contribuição pessoal, ou o poder. A justiça é o critério que equilibra os 
ganhos entre as pessoas, ao passo que a eficiência equilibra os ganhos 
entre diferentes valores. 
 

 

Vitalidade 

A dimensão da vitalidade está relacionada à saúde, à sobrevivência da espécie e a 

requisitos biológicos. Um ambiente é um bom habitat se servir de apoio à saúde e 

ao bom funcionamento biológico como um todo. Para Kevin Lynch os aspectos que 

definem a vitalidade dependem da natureza do ambiente e têm raízes nas 

características universais da Biologia humana. Algumas características 
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fundamentais do ambiente são indispensáveis ao bom funcionamento biológico e 

à sobrevivência. Nesse sentido uma boa paisagem é um ambiente adequado e 

propício para a vida, não somente da nossa espécie, mas também do ecossistema. 

O autor sugere três características fundamentais do ambiente: sustentação, 

segurança e consonância. 

 

A sustentação está relacionada ao suprimento e aos fluxos de matéria e energia. 

No mundo urbano isso também inclui os abastecimentos de água e energia; o 

tratamento dos resíduos sólidos etc. Tais fatores também influenciam 

diretamente a paisagem que vivenciamos. A segunda das características 

destacadas por Lynch é a segurança que se relaciona diretamente aos riscos que 

o ambiente pode ou não oferecer à vida. Obviamente, um ambiente mais seguro 

denota menos riscos à saúde e à vida, e o mesmo raciocínio se aplica 

perfeitamente quando tomamos como exemplo uma paisagem. Por último, nosso 

autor ressalta a consonância com a estrutura biológica do próprio ser humano e 

inclui aspectos sensoriais e de conforto ambiental. Os elementos que constituem 

a paisagem precisam estar em consonância com as necessidades humanas se 

intencionamos vitalidade. A altura dos degraus, as inclinações, e outras formas... 

a sombra e a ventilação. A presença de elementos nocivos ao bom funcionamento 

biológico pode indicar baixa vitalidade, ou ausência de vitalidade. 

 

Notamos que a visão sistêmica permeia todo o trabalho de Lynch:  

 
O interesse humano na saúde de toda comunidade ecológica pode 
justificar-se com o fato de dependermos de toda a cadeia da vida e de 
podermos sofrer se essa cadeia se desintegrar. Deste modo, a 
estabilidade relativa do sistema ecológico local deve ser uma medida 
com alguma importância para nós.63 

 

                                                                        

63 Lynch, 1981:125 
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Sentido 

O sentido é para Lynch a clareza como determinado espaço pode ser apreendido e 

identificado. O autor também destaca a facilidade como  seus elementos podem 

ser ligados a outros acontecimentos e locais numa representação coerente do 

tempo e do espaço, e o modo como essa representação pode ser ligada a conceitos 

e valores não espaciais. A correspondência entre o ambiente, as nossas 

capacidades mentais e sensoriais e as nossas elaborações culturais, a união 

entre o ambiente e os processos humanos de percepção e cognição; construção 

social, ambiental e mental se pensamos em sentido amplo. (LYNCH, 1981) 

 

O sentido depende da forma e da qualidade espaciais, mas também da cultura, do 

temperamento, do estatuto, da experiência, do objetivo e do observador. Seu jeito 

mais simples é a identidade, o nível em que uma pessoa consegue reconhecer um 

local.  

A maioria das pessoas já viveu a experiência de estar num local muito 
espacial e preza esse local e lamenta a privação habitual a que fica 
sujeita quando se afasta dele. Existe um prazer enorme em sentir o 
mundo: o jogo da luz, a sensação e o odor do vento, os toques, os sons, as 
cores, as formas. Um local bom é acessível a todos os sentidos, torna 
visíveis as correntes do ar, cativa a percepção dos seus habitantes.  64 

 

O sentido pode, assim, ser aplicável como uma forma de analisar a paisagem. A 

identidade de uma paisagem pode ser medida em termos grosseiros através de 

testes simples de reconhecimento, memória e descrição:  

 

[...] pode-se pedir às pessoas que reconheçam fotografias ou outras 
representações e que recordem os locais em termos verbais ou 
gráficos.65 

 

                                                                        

64 Lynch, 1981. Op.cit. pg.158 

 
65 Lynch, 1981. Op.cit. pg.158 
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Para Lynch, entretanto os testes devem ser complementados com descrições que 

identifiquem e descrevam os locais e acontecimentos recordados, fornecendo 

uma base, juntamente com uma compreensão da cultura e da experiência dos 

entrevistados, permitindo análises das razões favoráveis ao grau de identidade 

encontrado. O autor nos lembra que não se pode confiar somente na descrição do 

terreno, pois um importante elemento na interação que dá origem a sensibilidade 

está na percepção das pessoas que realmente habitam o local. A identificação  das 

pessoas é o modo mais simples de entender o sentido. 

 

A identidade e a estrutura são aspectos que nos permitem reconhecer e 

padronizar o espaço. Existem algumas qualidades que nos ajudam a ligar a 

paisagem às características de nossas vidas. Um dos aspectos apontados é a 

congruência, que é a correspondência formal da estrutura ambiental com a 

estrutura não espacial. Segundo Lynch, outro fator preponderante pode ser a 

transparência dos fluxos e processos, pois, “[...]transmitem um sentido de vida em 

qualquer aglomerado populacional e, com congruência, são a base perceptual 

directa de significados mais profundos.” 89 

 

Gostamos de ver os movimentos do Sol, a mudança das plantas e o movimento das 

pessoas. Quanto mais visíveis os processos na paisagem, mais possibilidades de 

as pessoas se identificarem. 

 

Outra característica importante lembrada por Lynch é o fato de que a paisagem 

urbana é um meio de comunicação entre as pessoas, que conversam através da 

paisagem por meio de símbolos explícitos e implícitos. 

 

Adequação 

Relaciona-se ao modo como o padrão espacial corresponde ao comportamento. 

A capacidade dos espaços, os canais e equipamentos correspondem ao padrão e 
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à quantidade de ações em que as pessoas normalmente se envolvem em um 

determinado espaço. Há correspondência entre ações e formas na paisagem. Um 

local bem adaptado é aquele em que função e forma estão bem adequadas, uma a 

outra. (LYNCH, 1981) 

 

O significado da adequação também pode variar de acordo com as expectativas, 

as culturas e subjetividades. O termo adequação está vagamente ligado a palavras 

comuns, como conforto, satisfação e eficiência. Tal como acontece com a saúde, é 

mais fácil identificar a inadequação na sua ausência ou deficiência. A inadequação 

é algo fácil de se identificar. Nesse sentido, as paisagens residuais se prestam 

como ótimo objeto de estudo. Elas refletem abandono e ausência. Não são 

convidativas ao estar, espaços de algum modo inadequados. O que falta? Quais os 

principais problemas? Como as pessoas se sentem em relação a esses lugares? 

A adequação tem a vínculo com o local e o comportamento real ou, quando muito, 

com o comportamento consciente desejado. O observador tem que ser atento e ter 

uma empatia pelos valores e experiências de vida daqueles que observa para 

perceber as nuances da adequação. 

 

Para Lynch (1981) os locais podem ser modificados para se adequarem aos 

comportamentos. Por sua vez os comportamentos, muitas vezes, se alteram 

pelas condições encontradas em um determinado ambiente. Essa adequação 

relaciona-se com o desenho e a forma da paisagem e com os comportamentos. A 

Arquitetura da Paisagem deve, portanto, criar cenários e promover, assim, maior 

número de interações. Um parque pode servir para jogos competitivos e estar 

inadequado para brincadeiras mais lúdicas e infantis, portanto o desenho deve 

levar em conta a variedade de uso e as regras de tolerância. Podem ser criadas 

situações propícias a experiências intencionais.   

 

A Arquitetura da Paisagem proporciona, por exemplo, áreas de sombra e de sol e 

os espaços podem ser adaptados à diversidade de necessidades humanas.  Áreas 
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sombreadas e mobiliário adequado contribuem para essa dimensão e para o 

agenciamento e permanência das pessoas, concorrendo para ampliar a 

capacidade de alcançar mais pessoas, atividades, recursos e serviços, 

informações ou locais, incluindo a quantidade e a diversidade dos elementos que 

podem ser alcançados. “Os locais são modificados para se adequarem aos 

comportamentos e os comportamentos são alterados para se adequarem a um 

local.” 66 

 

Precisamos inventar novos modos de interagir com a paisagem, e o primeiro 

passo é estar aberto a uma leitura urbana mais ampla. Para Lynch: “os programas 

ambientais deveriam portanto se preocupar também em inventar cenários de 

comportamento, inovações na interação conjunta comportamento e cenário.” 

 

Podemos dizer que uma boa adaptação é quando forma e função estão adequados, 

atendem a certas necessidades com conforto e satisfação. Os locais devem ser 

adequados ao que queremos fazer, o que pode parecer um tanto óbvio. O que no 

entanto queremos fazer? A paisagem, muitas vezes, sugere possibilidades, mas, 

estas dependem, principalmente, da perspectiva interior de cada um, bem como 

de uma subjetividade individual e coletiva. 

 

Para Lynch, um dos meios mais eficientes de análise é a observação do 

comportamento das pessoas na paisagem. “A empatia e um olhar perspicaz são 

as melhores ferrametas analíticas, e um sentido íntimo da cultura é o suporte 

necessário.”67 

                                                                        

66 Lynch. 1981. Op.cit. 145 
 
67 Lynch. 1981. Op.cit. 176 
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Acesso 

 
“[...] encontramos uma crescente necessidade de acesso a paisagens 
específicas, devido às suas qualidades sensoriais, ao seu significado 
simbólico ou às oportunidades que oferecem para atividades 
recreativas e contemplativas. “68 

 

A dimensão do acesso também está relacionada com o grau de mobilidade no 

espaço urbano. Os espaços livres públicos são áreas estratégicas e devem 

oferecer acesso a todos e a qualquer um. Precisamos ter acessos a outras 

pessoas, atividades e lugares; Lynch ressalta que: “As pessoas também 

pretendem ter acesso a locais – a abrigos, a espaços abertos, ou mesmo a zonas 

abandonadas, a centros e locais simbólicos, a belos ambientes naturais.” 

 

Outro aspecto também destacado por Lynch é: “[...]pretendemos ter acesso à 

informação. Hoje em dia transformou-se num requisito fundamental. Desde há 

muito tempo que era uma necessidade fundamental para certas actividades (...)” 

na época em que Lynch escrevia Good City Form  ainda não havia a rede mundial 

de computadores, mas com certeza, desde seus escritos, podemos concluir o 

quanto o autor considerava o acesso à informação um bem valioso e certamente 

diria que hoje se tornou ainda mais importante. Para Lynch, “[...]o acesso à 

informação pode ser uma chave emergente para a qualidade do ambiente.”69 

 

Ao analisarmos uma paisagem com relação ao acesso, estaremos também 

fazendo uma análise do entorno. Se há linhas de ônibus, de trem ou de metrô 

                                                                        

68 Lynch. 1981. Op.cit. 180 

 
69 Lynch. 1981. Op.cit. 181 
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disponíveis, como são as calçadas de acesso, se a entrada é visível; se os acessos 

estão desimpedidos, e se o acesso ocorre democraticamente na paisagem. 

 

A dimensão do acesso pode ser melhorada, na própria área em questão, em 

muitos aspectos: rampas, calçadas, tipos de piso. Até mesmo a comunicação 

visual pode contribuir na dimensão de acesso. Por exemplo, ser mais acessível, 

com piso tátil ou com informações em braille, que pode facilitar o acesso de 

deficientes visuais. É importante lembrar entretanto que a dimensão do acesso 

também precisa ser observada no entorno, como já exprimimos.  

 

No caso de recursos naturais e estruturas ambientais, como rios e riachos, é 

importante que as pessoas possam ter acesso ao recurso natural, à àgua e à 

vegetação. Elas também precisam ter acesso a locais sombreados e lugares para 

sentar, de modo que possam desfrutar plenamente da paisagem. 

 

Nesta altura, é importante relembrar que todas as dimensões de performance 

estão interligadas e que cada uma delas pode influenciar a outra (exatamente 

como acontece na teoria dos ecossistemas). A dimensão do acesso pode ser 

estratégica para o aumento do sentido, por exemplo, até mesmo o acesso visual é 

importante. O modo como o acesso é distribuído também é importante, a justiça e 

a igualdade de acesso entre pessoas de vários grupos da população influenciarão 

diretamente na dimensão do controle. 

 

Controle 

“O homem é um animal territorial: utiliza o espaço para gerir os seus intercâmbios 

pessoais e reivindica direitos sobre o território para preservar recursos. (...) os 
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controles espaciais têm fortes consequências psicológicas: sentimentos de 

ansiedade, satisfação, orgulho ou submissão.”70  

 

É certo que espaço e comportamento precisam ser regulados. O homem é um 

animal territorial e o espaço sempre foi um objeto em disputa e de poder, inclusive 

para obter e conservar recursos dentro do sistema. Nós somos acostumados a 

uma maneira particular de controle: os espaços privados e público, na maioria das 

vezes, são fáceis de distinguir. 

 

O controle do espaço tem consideráveis consequências sensoriais e psicológicas. 

Isso se evidencia ainda mais em países em desenvolvimento, onde a desigualdade 

social aparece como um fator gerador de uma série de problemas relacionados. 

Pôr via da dimensão do controle, pode-se criar sensação de segurança ou 

insegurança, satisfação, orgulho ou submissão. (LYNCH, 1981) 

 

A dimensão do controle é abordada complexamente explorando vários pontos de 

vista. O controle relaciona-se com o direito de presença, direito de uso, direito a 

apropriação, direito a modificação e a disposição. Nesse ponto, a formação dos 

gestores locais é de grande importância para o controle do espaço. Os espaços 

podem ser reformulados para criar oportunidades da gestão local. 

 

Outro fator importante para Lynch é a maneira como as pessoas compreendem o 

sistema de controle. Essa definição ajuda a evitar conflitos e melhora a 

legibilidade do espaço.  A dimensão do controle está diretamente associada a 

relação entre comportamento humano e espaço. O comportamento muda em 

função do ambiente. Usamos o espaço de várias maneiras para gerenciar o 

                                                                        

70 Lynch, 1981. Op.cit. pag.195 
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intercâmbio pessoal e afirmar os direitos sobre o território; para destruir ou 

conservar. Estamos acostumados a uma modalidade particular de controle do 

espaço, a propriedade legalmente definida. O autor ressalta, no entanto que 

muitas vezes, os controles informais sobrepõem-se aos controles legais. 

(LYNCH, 1981) 

 

O primeiro direito espacial é o de presença; o direito de estar em um local. No 

espaço, privado isso pode significar também o direito de excluir outras pessoas, 

mas, no espaço público, é diferente pois todos têm o direito de estar. 

 

Lynch destaca o fato de que, na dimensão controle, o direito de uso e de ação se 

expressam como importantes. Também é relevante o fato de podermos usar 

livremente um local sem nos apropriarmos dele, algo que acontece quando vamos 

ao parque ou à praia por exemplo. O autor também destaca: direito da apropriação, 

direito de modificação e o direito de disposição. Pensamos entretanto, esses 

direitos como uma coisa só, apesar de serem tecnicamente separáveis. O controle 

pode ser explícito ou bastante sutil, pode ser legal ou ilegal e ser, inclusive, flexível 

e informal.  

 

Eis alguns questionamentos importantes, relacionados ao controle, propostos 

por Lynch: Quem pode estar aqui e quem são os excluídos? Será que existem 

ambiguidades e conflitos de controle? Controles informais ou ilegítimos? Quem 

pode modificar ou preservar o local? Será que há grupos excluídos do controle que 

poderiam ter legítimos interesses atuais ou futuros sobre esse mesmo controle? 

Os conceitos desenvolvidos são gerais e podem perfeitamente ser aplicados à 

dimensão de performance da paisagem, no nosso caso, especificamente, de 

espaços livres públicos. As dimensões de Lynch realçam de fato o que é possível 

separar, para, de certo modo, entender melhor e avaliar a situação. A proposta de 

Lynch é de que as cinco dimensões de performance e os dois metacritérios 
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possam ser medidas inclusivas do aglomerado populacional. Deverá ser 

observado que os grupos e pessoas valorizam aspectos diferentes: 

 
Os grupos e as pessoas tem de valorizar aspectos diferentes e atribuir a 
eles prioridades diferentes. Mas depois de os medir, um grupo 
específico, numa situação real, deve ser capaz de avaliar o que é 
relativamente bom no seu local e deve passar a ter a seu dispor as pistas 
necessárias para melhorar ou manter o que é bom. 71 

 

Lynch procura por meio da observação e da linguagem dar expressão a 

percepções sensoriais, físicas e emocionais do homem em sua relação com o 

espaço urbano. Propomos aqui é utilizar as dimensões de Lynch, exatamente, 

para obter pistas sobre quais características dos espaços livres públicos 

apontam para uma boa forma da paisagem. 

 

Ambiência e forma - Entrelaçando conceitos e dimensões de Performance96 na 

Paisagem 

 

Para falar a verdade, as ciências, as artes, as filosofias são igualmente 
criadoras, mesmo o que compete apenas a filosofar e criar conceitos no 
sentido estrito. Os conceitos não nos esperam totalmente feitos, como 
corpos celestes. Não há céu para os conceitos. Eles devem ser 
inventados, fabricados ou antes criados, e não seriam nada sem a 
assinatura daqueles que o criam.72 

 

A abordagem perceptiva propõe um método em que a nossa relação com as coisas 

seja mais autêntica, rearticulando o modo como a consciência se relaciona com as 

coisas, ressignificando a relação entre a consciência e as coisas. De certa modo, o 

conceito de ambiência também busca essa autenticidade, essa ressignificação 

das coisas... dos espaços habitados... espaços vividos. 

                                                                        

71 LYNCH, Kevin. Op. Cit. P.118 
 
72 DELEUZE e GUATTARI. O que é a filosofia? Editora 34. Rio de Janeiro. 1992. Pg.13 
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Muito se fala sobre ambiência. O interesse por esta representa essa interseção de 

saberes, em várias direções, que une filósofos, sociólogos, antropólogos, 

psicólogos, arquitetos e artistas. É crescente o interesse pelo ambiente sensorial 

dos espaços. Publicações recentes testemunham isso e focam-se cada vez mais 

na percepção, na paisagem, nas sensações, no corpo, nas ambiências e em outros 

termos diretamente relacionados às experiências comuns dos habitantes da 

cidade.  (THIBAUD, 2012) 

 

Ambiência é um termo carregado de significados e confere à entidade física do 

espaço, o status de entidade poética, sensorial e multidirecional. Ambiências são 

as atmosferas materiais e também morais que englobam as sensações térmicas, 

lumínicas e sonoras, mas também culturais e subjetivas que envolvem um 

determinado lugar e seus ocupantes.” 73 

 

O conceito de ambiência traz à tona uma poética. De acordo com Jean Paul 

Thibaud(2012) “Quando o espaço adquire atributos poéticos e sensoriais de forma 

multidirecional, estamos falando de ambiência.”99 Do ponto de vista da Estética 

todas as poéticas são válidas. É o estudo do fenômeno da imagem poética, quando 

esta emerge na consciência, como um produto direto do coração, da alma, do ser 

do homem tomado em sua atualidade. 100 

 

O conceito de ambiência é introduzido nesta altura de nossas reflexões. A 

ambiência, podemos dizer, é um desses conceitos que parte da sensibilidade e que 

considera o corpo sensível e ativo na paisagem. A ambiência também considera 

as culturas e as sensibilidades, mas nunca em um sentido estático. A ambiência é 

dinâmica. Para Jean-Paul Thibauld (2014), quando o espaço adquire atributos 

                                                                        

73 Thibaud, 2010. Op. Cit. 
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poéticos e sensoriais, estamos falando de ambiência. Para Barchelard:, a poesia é 

uma alma inaugurando uma forma.101 
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PARTE 3 - 
Leituras 
urbanas em 
Paisagens 
Residuais – 
estudos de 
caso 
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Essa parte trata das análises.  

Registramos aqui a contribuição de um método de análise da paisagem. Observa-

se que cada um dos estudos de caso não obedece exatamente, os mesmos 

procedimentos. Isso não acontece por acaso. A diferença nos procedimentos se 

dá pelo fato de que, nesta pesquisa, procuramos demostrar a formulação de um 

método. Delineamos uma metodologia de análise da paisagem que tem por base 

um olhar ecosófico.  Na leitura das paisagens utilizamos os conceitos 

desenvolvidos por Kevin Lynch em A boa forma da cidade, e, por via das dimensões 

de performance, procedemos a uma análise subjetiva.  

 

É importante salientar que nenhuma das leituras a seguir se exprime como um 

estudo conclusivo. Para cada um dos casos, esta tese denota uma amostragem ou 

uma possibilidade de leitura. A leitura urbana deve ser experimentada 

coletivamente. Para um estudo mais conclusivo que aponte inclusive soluções de 

projeto mais assertivas, observamos que é importante que existir a participação 

de, pelo menos, um grupo de pesquisa engajado, incluindo profissionais-

pesquisadores, e estudantes, bem como participação de pessoas e instituições da 

área de estudo. Um trabalho de leitura urbana, em geral, não deve ser feito 

individualmente, A participação das pessoas é fundamental 

 

Além das cartografias, passaremos a utilizar fotos e desenhos para representar 

as narrativas e percepções que vão surgindo. Para ter essa visão da altura do 

observador, é importante ressaltar que a maneira como o pesquisador se coloca 

em campo influenciará, certamente, as suas percepções. É nesse momento que 

precisamos de recursos subjetivos que ajudem a dar expressão as nossas 

sensações e percepções em relação a paisagem. Surge então a hipótese de que as 

cinco dimensões de performance desenvolvidas por Lynch poderiam ser 

extremamente úteis para analisar essas áreas que chamamos de paisagens 

residuais. 
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O CASO DO PARQUE DAS CORES DO ESCURO 

 

A primeira incursão em campo que já continha os germes iniciais ou as 

indagações fundamentais dessa tese, por assim dizer, foi o caso do Parque das 

Cores do Escuro; iniciando os primeiros questionamentos que motivaram nossa 

pesquisa. Localizada na cidade de São Paulo, área em questão é o que podemos 

chamar de uma típica paisagem residual, 

 

Apesar da denominação de “parque”, a área é na verdade um conjunto de espaços 

livres formado pelas sobras existentes entre as alças dos viadutos que compõem 

o “Complexo Viário João Jorge Saad” (também conhecido como Cebolinha). Ao 

todo são cinco viadutos concebidos para facilitar o acesso de veículos separados 

pela Avenida 23 de Maio. O complexo inclui também a ligação Sena Madureira 

Ibirapuera e a Passagem Inferior Dante Pazzanese. O Complexo Viário João Saad 

foi inaugurado em 2000 e as áreas livres resultantes da obra permaneceram sem 

um destino certo por cerca de três anos até que, em 2003 receberam a 

intervenção/ instalação artística de autoria da artista Amélia Toledo74. 

 

 
Figura 4 – Imagem do Complexo Viário Jorge João Saad, antes da intervenção. Fonte: 
http://www.planservi.com.br/Portfolio/Lists/Portfolio/DispCustom.aspx?ID=95 

 

                                                                        

74 A artista nasceu em São Paulo no ano de 1926, começou como artista autodidata. Frequentou o 
atelier de Anita Malfati e estudou com Yoshya Takaoka, que ela mesma considera um dos mestres 
em sua formação trazendo à tona a sensibilidade com a natureza. Atuando também como designer, 
trabalhou no escritório de Vilanova Artigas de 1943 a 1947. 
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Com o intuito de transformar o que era uma área residual da construção dos 

viadutos em uma área singular, a Prefeitura Municipal convidou a artista Amélia 

Toledo para propor uma intervenção na área. Denominado Parque das Cores do 

Escuro, o espaço recebe esse nome por ser formado, principalmente, por pedras 

de grandes dimensões, retiradas do subsolo, em uma referência às grandes 

esculturas de pedras coloridas que submergem das profundezas do escuro; de tal 

modo, como se, pela poética da artista, as pedras emergissem do subsolo 

trazendo suas cores. A imaginação materializada da artista cria contornos na 

paisagem. 

 

 
Figura 5 –foto de satélite indicando a localização da área de estudo. Fonte: Google Earth editado 
para a pesquisa. 

 

Acima a foto de satélite indicando a localização da área de estudo. Observamos em 

destaque a área verde do Parque do Ibirapuera. O interesse em conhecer o lugar 

surgiu do contato com o trabalho da artista Amélia Toledo. O universo poético no 
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qual transita a obra da artista aborda, sutil e delicadamente, a poesia e a 

materialidade dos elementos da natureza. O elemento mineral pedra aparece em 

sua obra por várias vezes, de várias maneiras sua poética está repleta de 

sensações e significados. 

 

Acionada pelo embate entre as forças humanas e as forças 
apresentadas pelos elementos, a Imaginação material instiga as mãos 
criadoras a uma investigação profunda das substâncias, materialidades 
que sustentam e geram as formas que rascunham os contornos das 
paisagens. Quem é capaz de despertar esta verdadeira ferramenta 
criativa vai além, ultrapassa a aparência e sai em busca de sua origem. 
O olho, então, repousa e já não ocupa o posto de órgão receptor e 
promotor de imagens, pois as que estão ao seu alcance já não se 
destacam no processo criador. 75 

 

 

Toda a ideia da intervenção parece bem condizente com a possibilidade de, por 

meio da experiência estética, agenciar as pessoas para um contato direto com a 

natureza, na paisagem, em meio ao caos do espaço urbano. O intento da 

intervenção da artista era propiciar um contato com as profundezas do solo, por 

via das imensas esculturas de pedra dispostas na área da intervenção com 

diferentes cores e formatos. Dispostas intencionalmente para se mostrarem na 

paisagem, para se apresentarem às pessoas como maneira de representação das 

forças da natureza e suas múltiplas possibilidades de conexão. A intervenção 

permite uma experiência estética que seria capaz de ativar as subjetividades, 

trazendo a experiência de um mundo sensível e conectado “com as profundezas 

da terra”; nas palavras da Artista.  

 

Amélia Toledo  sempre se mostrou, em toda a sua carreira, sensível em relação às 

questões sensoriais, do desenho, da natureza e dos processos construtivos. Nos 

anos 60 suas primeiras incursões pelo campo escultórico tinham raízes 

                                                                        

75 ALMEIDA (2010) 
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construtivistas, aproximando-se da Arquitetura. Nos anos de 1970, teve sua 

produção baseada na configuração da natureza. O caráter experimental e o 

interesse de recriar a paisagem são uma constante em seu trabalho, tendo 

sempre a intuição e a simplicidade afirmativa como características marcantes. O 

elemento mineral pedra foi sempre importante na vida e obra de Amélia Toledo. A 

Artista vê a arte como uma expressão positiva e sensível: 

 
Eu acho que mostrar a cor guardada no escuro da Terra para o habitante 
da cidade, ou do planeta inteiro, é uma proposta política, entende... 
Mostrar que o escuro guarda a cor que é da cor que ele é feito. E a Terra 
é feita inteira de cores por dentro.76 

 

A intervenção do Parque das Cores do Escuro tem essa intenção de chamar a 

atenção do habitante da cidade, de trazer à tona aspectos de Estética, de 

sensibilidade e da Ecologia em uma visão ampliada. Podemos dizer que a proposta 

de Amélia Toledo é consonante com à visão ecológica de Guattari em suas 

intenções de atingir os registros mental, social e ambiental. As intenções, 

entretanto, nem sempre se transformam no resultado desejado. Surgem alguns 

questionamentos:  Será que por meio da arte é possível transformar esse espaço 

residual do intrincado complexo de viadutos em uma ambiência agradável, em 

uma paisagem mais conectada com as pessoas? 

 

A vontade de entender melhor esse lugar surge com uma indagação: será que a 

intervenção na paisagem, aqui com um marcante caráter artístico - com a Estética 

e a Poética próprias do trabalho de Amélia Toledo - é capaz de tocar a percepção 

das pessoas e estabelecer conexões e afetos na relação com a paisagem?  

 

                                                                        

76 Depoimento da própria artista em Enciclopédia Itaú Cultural.  
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=3rIvq1NArFg 
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São imensos blocos de quartzo, granito, fucsitas, calcitas, magnesitas e outros 

minerais. As pedras são dispostas como esculturas que, emergidas do subsolo, 

trazem à tona as cores do escuro. As pedras estão ali para serem tocadas, 

acariciadas, observadas e vividas. Segundo a intenção da artista Amélia Toledo “O 

novo ambiente vai proporcionar à população espaços de contemplação e pontos 

de referência visual que despertem alegria e bem-estar.” Na imagem a seguir 

detalhe em verde obsidiana evidenciando as nuances de tonalidades e texturas na 

instalação de esculturas de pedra do Parque das Cores do Escuro.  
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Figura 6 Na imagem, detalhe da escultura de pedra no Parque das Cores do Escuro. Foto acervo da 
pesquisa. 
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Figura 7 Na imagem escultura de quartzo rosa. Foto acervo da pesquisa. 

 

 

Na imagem, podemos ver as nuanças do quartzo rosa refletindo os últimos raios 

de sol da tarde. Para a Artista, a pedra carrega também um significado holístico, 

ou sistêmico, que cumpre a função de aproximar o corpo da terra, proporcionando 

oportunidades de contato visual e tátil, uma experiência estética com o mineral 

concreto em sua dimensão sensível e visível.  

 

O projeto do Parque das Cores do Escuro está impregnado de uma atitude que é 

trazer para dentro da cidade o habitante e, ao mesmo tempo, uma consciência de 

que ele faz parte desse todo. Nas palavras de Amélia Toledo, “O cidadão 

contemporâneo esqueceu que está dentro da cidade, parece que ele é uma 

espécie à parte, uma abstração.” Assim, a intervenção busca uma aproximação 

entre o cidadão e a natureza da cidade. 
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Na visão fenomenológica, a arte pode ser capaz de ativar uma experiência 

consciente. De acordo com Merleau-Ponty, em A estrutura do Comportamento, 

“[...] as artes aumentam a consciência de como nossa experiência individual é 

inerente a um mundo mais amplo, do qual somos apenas parte. Ao nos tornar 

conscientes, a arte nos fornece material para podermos refletir. “(1965:176). 

 

As pedras na paisagem devem traduzir o gesto de trazer à luz esses blocos de 

matéria colorida, guardada no escuro das profundezas da Terra. A intenção da 

Artista, de passar essa mensagem para as pessoas, incluindo os pedestres e os 

transeuntes motorizados, parece-nos enfraquecida, quando vivenciamos a 

paisagem em suas múltiplas dimensões. Assim, com o intuito de compreender 

melhor essa paisagem, vamos a campo tendo em mente as cinco dimensões de 

performance. Essa breve análise deve nos fornecer algumas pistas sobre os 

motivos pelos quais, mesmo com uma intervenção artística de grande magnitude 

e repleta de boas intenções, a área continua tendo características de uma 

paisagem residual. 
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MAPA DE IMPLANTAÇÃO DA INTERVENÇÃO – PARQUE DAS CORES DO ESCURO 

 
Figura 8 – Imagem da implantação do Parque das Cores do Cores. Mapa elaborado pela pesquisa. 
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Breve ensaio analítico a partir das dimensões de performance 

 

Mesmo munidos de conhecimento prévio sobre a área, histórico, cartografia, 

macrolocalização etc., podemos dizer que nossa primeira visita de campo foi uma 

pequena aventura. Na chegada ao Parque das Cores do Escuro, constatamos o 

problema inicial: o quão difícil é o acesso à área. O “parque” encontra-se ilhado 

pelo sistema viário e sem quaisquer dispositivos que facilitem ou estimulem o 

acesso do pedestre. Não há faixa de pedestre sinalizada ou passarela que facilite 

a chegada, o que torna o simples fato de acessar o Parque das Cores do Escuro 

uma ação arriscada. 

 

Após vencer a dificuldade, que é a transposição da via, totalmente pensada para o 

transporte motorizado, consegue-se adentrar o espaço do Parque das Cores do 

Escuro. Encontramos as pedras e sentimos, primeiramente, vontade de tocá-las. 

Admiramos as nuanças suaves do quartzo rosa sob os raios solares. Esse 

encanto momentâneo, porém logo foi quebrado; após fazer algumas imagens, 

fomos abordados por uma moradora do local que parecia não estar contente com 

a presença de pesquisadores. Conversamos com Cleide, que não quis ser 

fotografada e nos falou que não seria seguro estar ali, dizendo haver outros 

moradores nos observando. Relacionamos esse comportamento à dimensão 

definida por Lynch como controle. Naquele momento, a mulher estava exercendo 

seu direito de presença.  
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Figura 9 Croqui com indicação de Usos e Sistema Viário no entorno do Parque das Cores do Escuro. 
Produzido pela Pesquisa. 
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Como observamos no mapa anterior, toda a ambiência do Parque das Cores do 

Escuro é influenciada pela sua situação. No mapa, fica bastante claro: a área 

parece estrangulada pelas alças dos viadutos do complexo sistema viário João 

Jorge Saad. Não há nenhum uso ou fachada ativa que tenha correspondência 

direta, o que cria uma ambiência de isolamento. Os automóveis passam em alta 

velocidade e a transposição das vias não é segura para os pedestres. 

 

Do ponto de vista ecosófico, o desequilíbrio é latente. O fluxo dos automóveis 

parece ser realmente a grande prioridade. É a prevalência da lógica “rodoviarista” 

que destruiu todo o lindo ambiente de várzea que serpenteava a da cidade. Afinal, 

para onde aponta a nossa bússola invisível? Qual o propósito de nossas 

construções e intervenções? Para que serve um “parque” que as pessoas mal 

conseguem acessar? Uma ecologia ambiental, social e mental aponta para 

manutenção da vida pela priorização do ser humano. 

 

Depois de transpor a barreira imposta pelo sistema viário, uma vez dentro do 

parque encontramos uma ambiência atraente pela existencia das árvores, a 

abertura proporcionada pelos gramados e principalmente pelas esculturas. 
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Figura 10 – Esculturas em quartzo rosa. Foto acervo da pesquisa. 

 

 

Na fotografia acima, vemos uma área onde as esculturas de quartzo parecem 

conversar entre si. Ao fundo divisamos uma das alças do viaduto A disposição e a 

formato das pedras convidam a sentir e observar. O sentir, no entanto, está 

carregado de significados e de informações recolhidas antes de realizar a visita 

de campo. Refletimos sobre como deve ser essa experiência para quem passa 

pela área sem estar munido de tais informações e sem saber como aqueles 

enormes pedaços de pedras foram parar ali debaixo do viaduto. 

 

Atingir os domínios da sensibilidade, muitas vezes, só é possível quando certas 

problemáticas de performance da paisagem estão resolvidas. Logo de início 

percebemos que a dificuldade de acesso enfraquece as outras dimensões, 

debilitando a proposta da intervenção artística. 

 



116 

 

Passemos para a análise da dimensão vitalidade. No caso do Parque das Cores do 

Escuro, a vitalidade está prejudicada em seus atributos mais básicos. Há pouca ou 

quase nenhuma vida visível. A restrição de acesso, e o fato de estar o ambiente 

“ilhado”, num espaço onde os veículos passam em alta velocidade, faz com que a 

travessia seja perigosa para o pedestre e aspectos fisiológicos e psicológicos são 

afetados negativamente. Como observamos no mapa indicativo não há usos que 

estimulem a vitalidade da praça. A iluminação na área também não contribui, o que 

torna o uso noturno inviável.  Outros aspectos diretamente ligados à vitalidade são 

importantes de serem destacados, como é o caso da vegetação presente na área, 

o que confere pontos positivos para a dimensão da vitalidade. Por outro lado, a 

presença de lixo no local revela aspectos negativos. Os resíduos estão 

diretamente relacionados à saúde e comprometem totalmente a dimensão da 

vitalidade.  

 

A adequação é uma dimensão que poderia ter uma performance mais satisfatória 

para um espaço denominado como Parque. Algumas superfícies receberam 

visivelmente um polimento específico e são agradáveis ao toque. Outras denotam 

uma disposição distanciada, dificultando uma boa ambiência. Para Ashihara 

(1982), o espaço exterior se constitui por meio do conjunto de relações que 

vinculam um objeto com o ser humano que o percebe. Essa correspondência se 

estabelece, primeiramente, pelo olhar, e, sucessivamente, os outros sentidos 

entram em cena: o tato, os cheiros, os sons e as vezes até os sabores. 

 

A adequação é uma dimensão bastante relacionada a elementos construtivos, 

mobiliário, conforto, elementos que favorecem o estar, o encontro e a 

contemplação. Elementos assim são importantes, pois as pessoas costumam 

utilizar as mais diversas maneiras de criar ambiências e conexões. 
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Figura 11 - Croqui elaborado pela autora, inspirado em Ashihara (1982) 

 

 

No desenho acima, pessoas conversam ao ar livre. Se observarmos, há elementos 

na paisagem que ajudam a criar proximidade. Uma toalha no chão, a posição das 

pedras, a vegetação. Os elementos na paisagem podem ser adequados para trazer 

proximidade ou distanciamento entre as pessoas. 

A Arquitetura da Paisagem trabalha com uma infinidade de possibilidades de 

desenhos para a transformação do lugar.  

 

 

Figura 12  Nessa área, embaixo do viaduto, as pedras estão bem adaptadas, dispostas e polidas 
Foto acervo da pesquisa. 
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Figura 13 - Na imagem, a área das pedras polidas sendo utilizada. Foto acervo da pesquisa. 

 

 

Na imagem acima, a área sendo utilizada, as formas das pedras chamam atenção 

por estarem adaptadas para sentar, deitar e tocar. Na área embaixo do viaduto, as 

pedras estão bem adaptadas, dispostas e polidas como em uma área de estar. 

Esse acabamento, no entanto, não é encontrado em outras áreas do “parque”. Não 

nos podemos esquecer de que a paisagem é feita de vários elementos e que é 

preciso compreendê-los para uma prática estética mais completa. Todos os 

elementos estão interligados, e, assim como em um ecossistema, qualquer 

alteração em um dos elementos afeta o todo. Principalmente, no entanto, não 

podemos esquecer o elemento humano. Além da breve análise, de acordo com as 

dimensões de performance, vamos a outra parte do trabalho que se refere à 

pesquisa qualitativa, o momento de vivenciar a paisagem e ouvir as pessoas, 

saber como se sentem em relação ao parque das Cores do Escuro. 
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Conseguir conversar com pessoas, no Parque das Cores do Escuro, não foi uma 

tarefa simples. Somente na terceira visita à área, desta vez num dia de domingo, 

conseguimos conversar com algumas pessoas. Cada um, com seu interesse 

específico, se relaciona na paisagem da maneira como mais lhe convém. Certo 

que é necessária uma maior abertura em relação aos elementos da paisagem e a 

maioria das pessoas parece não ter tempo a perder ali. A área é encarada como 

mero local de passagem. A ausência de elementos formais de desenho, que 

facilitem contatos visuais e comunicações, também contribui para que a arte no 

parque não seja apreendida como desejável O primeiro entrevistado estava 

passeando com seu cachorro, Tiago  contou que morava bem próximo e só 

frequentava a área por esse motivo, mas que estava ficando cada vez mais difícil, 

por questões de segurança, segundo ele: apesar de fazer uso frequente da área, 

não sabia que as pedras eram, também, obras de arte com o intuito de chamar 

atenção para questões estéticas e ecológicas. 

 

 
Figura 14  Homem passeia com cachorro sem notar a presença das esculturas no Parque das 
Cores do Escuro. Fonte: produzido pela pesquisa 
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Uma família, que atravessava o parque com um carrinho de bebê, nos conta que 

não haviam reparado nas pedras, estavam ali apenas de passagem e tiveram 

muita dificuldade de atravessar as vias de acesso. É evidente que a dimensão do 

acesso precisa ser repensada na paisagem. 

 

 
Figura 15 – Família cruzando o Parque das Cores do Escuro com carrinho de bebe. Foto acervo da 
pesquisa. 

 

O retorno é sempre importante no trabalho de campo. Talvez seja uma das 

primeiras lições para uma boa leitura urbana. Quanto mais se conhece a 

paisagem, mais ela se mostra. Em todas as visitas, tivemos sensações diferentes. 

No segundo momento, a sensação de medo e insegurança começou a ser 

substituída por um sentimento de conforto e familiaridade. 
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Uma garota que passeava com o seu cachorrinho também reforçou a ideia de local 

de passagem, disse já ter notado a presença das pedras, mas que sempre passava 

rápido por medo de ficar sozinha no local. 

 

 

                                                                  
Figura 16 - Uma garota com o seu cachorrinho. Foto acervo da pesquisa. 
Figura 17 - Grafite embaixo do viaduto.  Foto acervo da pesquisa. 
 

 

Na imagem abaixo vemos intervenções de artistas, muitas vezes anônimos, que 

interagem e deixam sua mensagem na paisagem. Observamos, frequentemente, 

que a arte na paisagem é uma poderosa maneira de criar relação. A arte na 

paisagem é também uma ferramenta de ativação das subjetividades. A dimensão 

e a proporção do objeto artístico são aspectos formais determinantes. Tudo isso 

está relacionado à dimensão sentido; sensações e sentimentos. Na imagem, o 

sentimento é um apelo um tanto desolador. 
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Abaixo vemos a imagem de um senhor que disse estar só de passagem, concordou 

em ser retratado e afirmou sentir uma boa energia no lugar. Na figura 18, um rapaz 

que passava de skate pela área do parque, disse que havia reparado nas pedras e 

tinha curiosidade de saber mais sobre elas. Isso evidencia que, embora as 

esculturas chamem atenção dos mais atentos à paisagem, faltam elementos que 

favoreçam a comunicação (sentido) e a permanência (adequação). 

 

 
Figura 18 -Homem contente com a paisagem. Foto acervo da pesquisa. 

 

 
Figura 19 – Rapaz com skate. Foto do acervo da pesquisa. 
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Com relação às dimensões de performance de Lynch, evidenciamos as 

considerações expressas na sequência. 

 

Vitalidade – essa dimensão é baixa na paisagem. Apesar de alguma vegetação, a 

disputa com o automóvel, para chegar, cria uma tensão desfavorável à vida. É 

como se as pessoas não se sentissem abrigadas e lessem o local como “local de 

passagem” ou “não seguro para ficar”. 

 

Sentido – o lugar não é compreendido mentalmente pelas pessoas. Apesar da 

possibilidade de aguçar as capacidades sensoriais, por meio das esculturas, essa 

potencialidade não é aproveitada, ou, talvez, seja aproveitada por um número 

muito pequeno de usuários, de modo que seriam necessárias medidas de desenho 

que favorecessem a fruição da paisagem, com suas esculturas e histórias de 

pedra. Trabalhar com a vegetação, estabelecendo filtros visuais e sonoros com 

relação aos carros, além de uma melhoria da comunicação visual, poderia surtir 

grandes melhorias nessa dimensão. 

 

Adequação – não podemos dizer que a forma e a capacidade dos espaços estão em 

uma boa relação nessa paisagem. Nossa sensação é de uma paisagem 

subutilizada, onde as pessoas passam sem perceber, ou viver, a experiência de 

uma paisagem com tais estímulos sensoriais. Enfim, não é todo dia que nos 

deparamos com pedaços gigantescos de quartzo rosa, mas as pessoas passam 

sem ao menos perceber que há esculturas ali. Não há mobiliário adequado que 

propicie o estar, faltam bancos, lixeiras e comunicação visual. Somente em uma 

área, embaixo do viaduto, as pedras recebem um tratamento especial, são 

esculpidas e polidas de modo a se adaptarem ao sentar ou deitar, por exemplo. 

Existem vários ajustes possíveis na adequação da forma. 
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Acesso – essa é a dimensão que de modo mais evidente prejudica todas a outras. 

A dificuldade de acesso do pedestre é a dimensão que mais merece a nossa 

atenção nesse caso. A instalação de um sinal para pedestres e a criação de 

passarelas suspensas poderiam ser opções viáveis para a melhoria dessa 

dimensão. 

 

Controle – o controle na paisagem se dá de várias maneiras, inclusive pela 

dimensão do acesso, pois o tráfego, ao tornar o lugar inacessível, está exercendo 

um tipo de controle, priorizando os automóveis em detrimento dos pedestres.  

Moradores em situação de vulnerabilidade social também tentam algum controle 

sobre o espaço. Em nenhum dos casos, observamos eficiência ou justiça, 

metacritérios definidos por Lynch. 

 

São considerações preliminares que, certamente, suscitam pontos importantes 

sobre nossas indagações iniciais. A possibilidade de análise com início na 

separação de distintos aspectos da paisagem, olhando através das dimensões de 

performance, se mostra, para nós, bastante rica. O que temos aqui é um breve 

ensaio que aponta no sentido de entender as relações determinantes para a 

paisagem. É importante alcançar estas relações para pensar a paisagem e as 

possibilidades de intervenção. Sabemos que essa compreensão nunca é total. 

Precisaríamos de um número maior de análises para ganhar consistência, corpo 

e uma maior representatividade e diversidade de opinião.  

 

Algumas observações, no entanto, podem ser feitas com apoio nas primeiras 

análises e visitas a campo. A primeira delas é que a intervenção não foi suficiente 

para que as pessoas se conectassem ao lugar, ou mesmo para que as obras de 

arte sejam percebidas.  
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Durante o exercício de observação podemos tecer algumas conclusões 

preliminares. A noção de um lugar de passagem foi a mais recorrente na maioria 

das conversas. Temos aqui uma intervenção artística, no entanto, está claro que 

não há um projeto de Arquitetura da Paisagem. Embora as esculturas tenham sido 

implantadas com o intuito de intervir na paisagem, positivamente, percebemos 

que todo esse investimento fica subutilizado e o espaço continua com 

características de uma paisagem residual. Não há um projeto de Arquitetura da 

Paisagem que atue em várias dimensões e seja capaz de estimular conexões 

entre as pessoas e o lugar.  

 

Notamos que o quadro abaixo pode variar bastante de acordo com as 

subjetividades. Por exemplo: marcamos a dimensão do sentido de modo positivo, 

isso se deve ao conhecimento prévio do projeto, das intenções da artista etc. 

Outras pessoas, entretanto podem perceber negativamente o desempenho dessa 

dimensão, pois não encontram sentido e conexão com os elementos da paisagem. 

 

  

VITALIDADE      

SENTIDO      

ADEQUAÇÃO      

ACESSO      

CONTROLE      

dimensões 

percepções 
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PAISAGENS RESIDUAIS NA BARRA FUNDA 

 

Nesse subcapítulo, analisamos quatro praças localizadas na Região da Barra 

Funda, na cidade de São Paulo. Essas áreas nos chamaram atenção por serem 

representativas do que percebemos como paisagens residuais. Observando a 

cartografia, concluímos que são originadas de sobras do desenho do sistema 

viário e ferroviário. A apropriação urbana que verificamos nessas áreas, fazem 

com que elas se enquadrem na noção de paisagens residuais, apresentadas no 

início deste trabalho. Procuramos entender um pouco do contexto histórico das 

áreas analisadas, no entanto, não há um momento exato na qual essas áreas de 

tornam residuais. É muito mais um processo de apropriação que não acontece e 

que procuramos entender por meio das dimensões de performance. Várias 

questões contribuem para um certo ar de abandono dessas áreas e a análise com 

base nas dimensões de performance nos fornecerá indicativos sobre as maiores 

deficiências acerca do que pode ser melhorado.  

 

Os espaços livres analisados são: Praça Dom Ernesto de Paula, Praça Antônio 

Candido de Camargo, Praça Olavo Bilac e Praça Nicolau de Moraes Barros (Parque 

Barra Funda). A proposta da pesquisa não é analisar o projeto das praças e sim 

fazer uma leitura da paisagem com base nas dimensões de performance. Assim a 

nossa leitura aponta para pontos subjetivos, mas que relacionam paisagem e 

forma urbana. Por meio das teorias de Kevin Lynch buscamos algumas 

explicações a respeito do que pode ser melhorado nas paisagens das áreas 

analisadas. 

 

O objetivo da pesquisa é demostrar que a paisagem reflete as relações e fluxos, 

como uma parte do ecossistema urbano. Estes contêm seus aspectos sociais, 

mentais e ecológicos em suas várias dimensões. As paisagens precisam ter 

vitalidade. Precisam ser acessíveis e adequadas aos comportamentos. Devem 
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existir elementos na paisagem que sejam facilitadores de conexão e sentido. As 

pessoas devem ter oportunidades para que o controle seja feito de maneira justa 

e eficiente. 

 

Não estamos a analisar o projeto da praça e sim a paisagem percebida. Nos casos 

estudados, as praças têm um desenho inexpressivo ou descuidado. Seria 

improdutivo analisar um projeto que se configura muito mais como uma ausência 

de projeto. Para Sun Alex, “ A maioria das praças contemporâneas encontra-se 

numa situação tão deplorável, que podem ser consideradas anti-sociais ou 

mesmo anti-praças.” (2008:126) 

 

O que mostramos na pesquisa é a amostragem de uma leitura. Acreditamos que a 

leitura deve ser feita por um número maior de pesquisadores como acontece em 

grupos de estudo e workshops. Também é desejável que existam participação e 

envolvimento da população local. 

 

A seguir mostramos um mapa da região com as praças destacadas em branco. 

Também vale ressaltar que, apesar da proximidade entre as praças, as áreas 

estudadas não compõem um sistema de espaços livres, pois áreas 

desconectadas onde prevalece o sistema viário. Os mapas, que se sucedem, 

retratam diferentes momentos históricos, compondo um panorama da formação 

do desenho urbano da região e dos fatores de localização das áreas estudadas. 
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MACROLOCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  

MAPA COM INDICAÇÃO DAS ÁREAS ESTUDADAS NA BARRA FUNDA 

 

 

 
Figura 20 Foto de Satélite com a marcação (contorno branco) das praças estudadas (da esquerda 
para direita): Praça Dom Ernesto de Paula, Praça Antônio Cândido de Camargo, Praça Nicolau de 
Moraes Barros e Praça Olavo Bilac. Fonte Google Earth editado pela pesquisa. 
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CARTOGRAFIA DE 1930 

 

 
Figura 21 – Mapa de 1930 (SARA Brasil) observamos que a única Praça que existia na época era a 
Praça Olavo Bilac. No local da Praça Dom Ernesto de Paula vemos um vazio sem denominação. No 
local da Praça Antônio Cândido de Camargo verifica-se algumas ocupações e no local da Praça 
Nicolau de Moraes Barros uma área contígua aos trilhos da Sorocabana. Fonte: 
http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br . Editado pela pesquisa 
 
 

http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/
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CARTOGRAFIA DE  1954 

 

 
Figura 22 – Mapeamento de 1954 VASP Cruzeiro – Nesse ano já haviam Praça Antônio Cândido de 
Camargo e Praça Olavo Bilac. O vazio da Praça Dom Ernesto de continua, porém não há 
denominação no mapa. Fonte: http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br . Editado pela pesquisa 

 

 

 

 

http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/
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CARTOGRAFIA DE 1988 

 

 

Figura 23 – Mapa de 1988 com destaque para a vegetação existente, as praças analisadas já 
existiam, com exceção da Praça Nicolau de Moraes Barros, até então uma área pertencente a 
CMTC, conforme observamos no mapa, a praça seria inaugurada somente nos anos 90. Fonte: 
GeoSampa editado para a pesquisa, 
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O início desse experimento metodológico de percepção e apreensão da paisagem 

nos espaços livres da Barra Funda começa no contexto da Pesquisa CulturaS e 

Cidade, desenvolvida na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

FAU/Mackenzie/SP, coordenada pela Prof.ª Maria Isabel Villac e também com a 

participação dos professores Volia Kato, Lizete Rubano e Lucas Ferh (e outros). A 

área de estudo selecionada pelo Grupo de Pesquisa CulturaS e Cidade fica numa 

região que compreende os bairros de: Barra Funda, Campos Elíseos e Santa 

Cecília.Como podemos observar no mapa a seguir temos um destaque em 

vermelho para a área de estudo definida. Na linha amarela está o limite da Barra 

Funda, de acordo com a fonte GeoSampa. A linha azul demarca o limite da Barra 

Funda de acordo com o Google Maps. É dentro desses limites que localizamos um 

pequeno conjunto de espaços livres pelos quais nos sentimos convocados a 

iniciar esta jornada. Explorar possibilidades de leituras urbanas é também 

explorar possibilidades de leituras, diálogo e intervenção na paisagem, 

 
Figura 24 – Mapa mostrando os limites da Pesquisa CulturaS e Cidade e=(em vermelho) 
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O primeiro procedimento da nossa metodologia foi uma caminhada na região. 

Propomos uma “deriva”, termo que utilizamos em uma referência ao trabalho da 

Internacional Situacionista77, também referenciado no trabalho de Careri, com os 

stalkers,  na publicação Walkscapes, o caminhar como prática estética. O termo 

foi utilizado principalmente por ser uma caminhada sem um destino predefinido. 

Além de estarmos abertos a sentir as ambiências, caminhando e percebendo a 

paisagem sem um destino definido, fomos identificando as particularidades e 

potencialidades da paisagem do lugar. Foi daí, das derivas na Barra Funda, que 

iniciamos nosso trabalho de leitura urbana; identificando as praças que se 

encaixam nas características do que denominamos de paisagens residuais e 

dando início às nossas análises. 

 

Como disse Walter Benjamin: “[...] para se perder na cidade, como alguém se perde 

em uma floresta, é preciso instrução”. Durante as visitas de campo, que 

denominamos derivas 78  estávamos de posse da cartografia da área. Para “se 

perder” com instrução, um Caderno de Levantamentos é fundamental, 

 

 

 

 

 

                                                                        

77 Movimento, fundado em 1956, liderado pelo filósofo Guy Debord que já vinha produzindo estudos 
na psico-geografia. São os responsáveis pela Teoria da Deriva que de acordo com Debord: “uma ou 
várias pessoas que se lançam à deriva renunciam, durante um tempo mais ou menos longo, os 
motivos para deslocar-se ou atuar normalmente em suas relações, trabalhos e entretenimentos 
próprios de si, para deixar-se levar pelas solicitações do terreno e os encontros que a ele 
corresponde. A parte aleatória é menos determinante do que se crê: no ponto de vista da deriva, 
existe um relevo psicogeográfico nas cidades, com correntes constantes, pontos fixos e multidões 
que fazem de difícil acesso à saída de certas zonas”. Fonte: 
http://colunastortas.com.br/2014/05/08/internacional-situacionista-uma-pequena-grandiosa-
historia/ 
78  O termo deriva é uma referência a teoria desenvolvida pela Internacional Situacionista, de 
Constant e Guy Debord entre outros. A deriva se define como um “comportamento ‘lúdico-
construtivo’; ligada a uma percepção-concepção do espaço urbano enquanto labirinto: espaço a 
‘decifrar’ (como decifrando um texto com características secretas) e a descobrir pela experiência 
direta.” (New Babylon, Constant -Art et Utopie, p. 14) 
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Figura 25- Imagem do caderno de Levantamentos com as derivas marcadas e a identificação das 
paisagens residuais a serem analisadas. 
 

 

Após as primeiras derivas, surgiram alguns temas relacionados a trechos mais 

específicos da área de estudo. Observamos que a Rua Lopes Chaves aparece, de 

maneira recorrente, associada a contrastes de tempos e essa materialidade da 

cidade nas fachadas, calçadas, divisão dos lotes. Observamos que, nos espaços 

livres, o aspecto de abandono contribui para afastar a maioria das pessoas do 

local, que passam rapidamente. 

 

Posteriormente, foi necessário voltar às áreas de estudo, tendo como objetivo 

ampliar a percepção a respeito de alguns espaços livres visitados nas derivas. 
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Portanto, é sempre necessário o retorno à área. Esse retorno, na verdade, é 

importante pois, a paisagem, bem como a nossa percepção, está em constante 

transformação. Talvez essa seja uma das próximas lições que devemos registrar 

das nossas experiências: é preciso retornar à área de estudo, é preciso estar na 

área de estudo. É preciso viver a paisagem. 

 

A necessidade de voltar a esses lugares, que nos chamaram atenção, e 

compreender melhor a área de estudo, com base no substrato teórico 

desenvolvido na tese, era latente. Assim, procedemos a novas visitas de campo 

para observar a paisagem e conversar com as pessoas.  

 

A seguir, as praças analisadas na Barra Funda aparecem na seguinte ordem: 

Praça Dom Ernesto de Paula, Praça Antônio Candido de Camargo, Praça Olavo 

Bilac e Praça Nicolau de Moraes Barros Filho. 
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Praça Dom Ernesto de Paula 

Com um perímetro aproximado de 117 metros e uma área aproximada de 748 m², é 

um espaço vegetado com dimensões reduzidas, com grande desnível. A Praça 

Dom Ernesto de Paula está ali, desde os anos 1930, como um vazio, conforme 

vimos nos mapas anteriores. 

 

A área poderia ser classificada como uma pequena mancha verde no entorno 

acinzentado. Com uma inclinação bastante acentuada, a praça conta com uma 

rampa na área central e uma escadaria na lateral, o que cria uma ambiência que 

poderia ser bastante agradável. A relação-sujeito corpo, no entanto só acontece 

quando há apropriação e as pessoas não param na Praça Dom Ernesto de Paula. 

Essa ausência de apropriação é determinante para que a área se enquadre na 

noção de paisagem residual estabelecida nesta pesquisa. Da maneira como 

percebemos, a paisagem, há deficiências claras para o desenvolvimento de uma 

ecologia ambiental, social e mental.  

 

Nas figuras a seguir, vemos a Igreja de São Geraldo e uma predominância de uso 

residencial unifamiliar, com alguns edifícios multifamiliares e comércios no andar 

térreo., fica localizada entre a Rua das Perdizes, Rua do Lavradio e ao Sul a 

Avenida General Olímpio da Silveira, juntamente com o elevado Costa e Silva 

(Minhocão), que também compõe a paisagem de maneiramarcante. 
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Figura 26 – Localização Praça Dom Ernesto na região. Produzido pela pesquisa. 
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Figura 27 – Mapa Foto aérea com a localização da praça. Uma pequena mancha verde no entorno 
acinzentado. Fonte Google Earth 

 

 

 

 
Figura 28 Mapa ilustrativo da implantação da Praça Dom Ernesto de Paula.  

 

No desenho temos uma vista da Praça Dom Ernesto de Paula. A área nos chama 

atenção por ser um ponto verde, em meio à densa ocupação cinzenta e ao 
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movimento dos carros em cima e embaixo do viaduto: De tamanho reduzido, a 

praça funciona como mero local de passagem. O lugar possui bastante cobertura 

vegetal, com árvores de grande porte, e é bastante inclinado. Há uma rampa que 

atravessa a praça e, no extremo norte, uma escadaria com 23 degraus compõe a 

ambiência e cria um recinto que poderia ser interessante. A proximidade com o 

Parque Minhocão acrescenta ao nosso olhar, sobre a praça, uma nova perspectiva 

de conexão. A seguir passaremos à análise das dimensões de performance. 
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Figura 29 – Croqui ilustrativo da diversidade de usos na Praça Dom Ernesto de Paula. Produzido 
pela pesquisa. 

 

 

 



146 

 

 

 

Vitalidade 

Apesar de bastante vegetada, contrastando com entorno acinzentado, a praça não 

denota uma boa vitalidade. A vegetação parece desordenada e malcuidada. A 

visão que temos não transmite uma sensação de tranquilidade, segurança ou 

consonância, características que, para Lynch, estão ligadas à vitalidade. O olfato 

também é frequentemente solicitado de modo negativo, pois em várias visitas 

verificamos odores que revelam que o local é usado para despejo de resíduos. O 

problema do lixo e dos resíduos sólidos, em geral se relaciona aos fluxos e à 

vitalidade.  

A praça tem todas as características de um local de passagem. A área é cortada 

por uma rampa central. Na lateral, um pequeno largo e uma escadaria pouco 

atraente (como vemos na imagem a seguir) que conta com 23 degraus, vencendo 

o desnível que leva da Rua Lavradio até a Rua das Perdizes, um recinto 

interessante é criado desde essa conformação, mas a vitalidade é baixa e a 

sensação de abandono prevalece. 
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Figura 30 - Na foto um pequeno largo e a escadaria da Praça Dom Ernesto de Paula que leva até a 
Rua das Perdizes. Foto: acervo da pesquisa 
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Sentido 

 

Não há qualquer elemento na paisagem que ajude a diferenciá-la mentalmente. 

Não há arte, comunicação visual ou elemento simbólico, algo que estabeleça uma 

conexão com uma estrutura mental que se liga a valores e conceitos. Há pouca 

correspondência entre a paisagem e as nossas capacidades mentais e sensoriais. 

Apesar de ser um lugar histórico e com a sua denominação ligada a uma figura 

religiosa, não foram observadas conexões com a Igreja de São Geraldo, localizada 

nas proximidades.  

 

 
Figura 31 – Croqui da área da escadaria. Não há comunicação visual, com exceção das placas de 
trânsito. Faltam elementos que conectem as pessoas ao lugar.  Produzido pela pesquisa. 
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Adequação 

Observando um pouco a paisagem, é fácil perceber a característica de local de 

passagem. A forma e a capacidade dos elementos da paisagem, no entanto não 

favorecem a cenários comportamentais mais envolvidos. Quaisquer elementos 

que favoreçam a permanência, implantados de maneira adequada, certamente, 

surtiriam efeitos positivos e ajudariam na percepção de que aquele lugar é uma 

praça. Quando falamos de adequação, geralmente, associamos a elementos 

construtivos de mobiliário urbano, tais como totens, bancos, abrigos, iluminação, 

pavimentação etc. Na relação forma e função podemos dizer que não temos uma 

praça. Seria mais adequado dizer que ali existe uma rampa com dois canteiros 

laterais e uma escada ao lado.  

 

 
Figura 32 - Na imagem a rampa central da Praça Dom Ernesto de Paula. São poucas áreas planas, 
a vegetação é confusa e à noite o local se torna escuro e pouco atrativo. Foto acervo da pesquisa. 
 
 

Acesso 

Relativamente à dimensão acesso, destacamos a localização. A Praça está no 

caminho de muitas pessoas que circulam entre a Estação de Metrô Marechal e a 

Estação Barra Funda. Também há uma linha de ônibus que passa no local. Apesar 

de estar em uma boa localização, quando analisamos os passeios e a rampa 



150 

 

central, identificamos uma série de inadequações. Não existem os rebaixamentos 

necessários para garantir o acesso nas calçadas e a rampa no centro da praça 

está irregular. Impossível um cadeirante vencer a inclinação. As barreiras e a 

pavimentação também dificultam o acesso. 

 

 

 
Figura 33 – Vista da Praça Dom Ernesto de Paula a partir da Rua Lavradio. Fonte. Acervo da 
oesquisa 
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Figura 34 – No croqui acima vemos um corte esquemático ilustrativo do desnível da Praça Dom 
Ernesto de Paula..   Produzido pela pesquisa. 

 

No croqui acima (figura 35) vemos um corte esquemático ilustrativo do desnível 

existente na Praça Dom Ernesto de Paula. O desnível tem bastante potencial para 

a composição da paisagem. A vegetação precisa ser organizada para garantir 

visuais interessantes.  

 

Controle 

O abandono evidenciado pelo depósito de objetos, também são formas de se 

exercer o controle no espaço. A dimensão controle pode ser observada de vários 

modos. Os mais tradicionais são as distinções entre espaços públicos e privados. 

As casas próximas à praça têm mais chances de exercer um controle no espaço, 

no entanto, elas parecem fechar-se para o exterior.  Observamos alguns 

moradores de rua no local, frequentemente encontramos colchões velhos, 

papelão e lixo. O controle do local é uma necessidade. Quando é devidamente 

construído, proporciona segurança e benefícios psicológicos. Em primeiro lugar, 

devemos identificar os cenários comportamentais típicos e os principais sistemas 
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de comunicação. Quem são as pessoas que frequentam? Quais instituições e 

pessoas se importam com o lugar? 

 
Figura 35 – Croqui rampa central da Praça Dom Ernesto de Paula. Produzido pela pesquisa. 

 

Acima o croqui ilustrativo da ausência de controle, não há comunicação visual, a 

sensação é de um local com baixo controle, pois não há locais propícios à 

permanência. Sem a presença de pessoas, o controle não está em equilíbrio. Um 

morador de rua utiliza a mureta do jardim como banco, o que poderia ser descrito 

também como um exemplo de adaptação dos comportamentos às formas 

existentes. 
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Figura 36- No croqui acima a análise das dimensões de performance aponta para respostas de 
Projeto em Arquitetura da Paisagem. Produzido pela pesquisa. 
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Praça Antônio Cândido de Camargo. 

Por ser localizada no entroncamento das Avenida Gen. Olímpio da Silveira e Rua 

Mário de Andrade, tem como resultado deste traçado de ruas o formato triangular 

característico de “ferro de engomar”. É uma praça bem típica de área residual, 

Com perímetro aproximado de 117 metros e área perto de 748 m², pode ser 

considerada uma praça com dimensões reduzidas. De acordo com o que 

verificamos, nos mapas históricos, a Praça data dos anos de 1950. Claramente, 

pode-se observar que foi originada pela abertura da Rua Mário de Andrade, sem 

nenhum projeto que levasse em conta aspectos da arquitetura da paisagem. A 

Praça Antônio Cândido de Camargo é quase uma ‘anti-praça”, são passeios 

entrecortados que criam canteiros, como veremos a seguir. 

 

 
Figura 37 Localização da Praça Antônio Candido de Camargo na região. Produzido pela pesquiza 
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Figura 38– Foto aérea com destaque em verde apara a Praça Antônio Candido de Camargo. Fonte 
Google Mapas. 

 

 

 

 
Figura 39 Mapa ilustrativo da implantação da  Praça Antonio Candido de Camargo. De tamanho 
reduzido a praça funciona como mero local de passagem. 
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Figura 40 Mapa Praça Antonio Candido de Camargo e entorno. Produzido pela pesquisa 
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Vitalidade 

Não se pode dizer que não há pessoas no local, mas também não podemos dizer 

que há vitalidade. O fato é que as pessoas não param ali; e, na verdade, não há 

motivo algum para permanecer na Praça Antônio Cândido de Camargo. A não ser 

por duas árvores mais frondosas, não há nada nos elementos da paisagem que 

nos remeta à dimensão vitalidade. Em todas as visitas foram observados 

resíduos.  A ambiência não é envolvente, a praça não oferece elementos para 

estar e o lixo afasta as pessoas. 

 
Figura 41 - na imagem temos uma visão da Praça e o vaivém de pessoas no final de tarde. Do lado 
esquerdo vemos em perspectiva o Minhocão. Foto acervo da pesquisa. 
 

 

 

Sentido 

 Da igual maneira que a área anterior, na Praça Antônio Cândido 

Camargo, não há qualquer elemento na paisagem que ajude na construção de 

sentido. Não há elemento simbólico. nem mobiliário para sentar, ou bicicletário; 

algo que estabeleça uma conexão visual, funcional ou mental. Também podemos 
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dizer que há pouca correspondência entre a paisagem e as nossas capacidades 

mentais e sensoriais. 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 42 Croquis ilustrativo vista da praça Antônio Cândido de Camargo desde a rua Mario de 
Andrade. Produzido pela pesquisa 

 

Adequação 

Breve análise das relações entre forma e capacidade da paisagem revela que a 

ausência de quaisquer elementos que apoiem cenários comportamentais 

contribui para que seja um local de passagem. Mesmo com suas dimensões 

reduzidas, a praça poderia ser um lugar mais interessante e acolhedor para os 

que passam por ali. Não há, no entanto, elementos formais que favoreçam o uso. 

Na imagem a seguir, vemos um exemplo espontâneo e quase irônico de 

adequação. Um sofá usado foi colocado na Praça Antônio Candido de Camargo. 

Isso de certo modo representa um desejo das pessoas de que houvesse um 

mobiliário adequado na praça. 
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Figura 43 - Um sofá na Praça Antônio Candido de Camargo. Foto da autora acervo da pesquisa. 

 

 
Figura 44 – Croqui Praça Antônio Candido de Camargo 
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Acesso 

Embora esteja em local bastante acessível, há pouco interesse na Praça Antônio 

Cândido de Camargo. Mesmo sendo lugar de passagem, seria interessante para a 

dimensão de acesso que a paisagem favorecesse o encontro de pessoas. 

Recentemente foi colocado um piso tátil na região, facilitando o deslocamento dos 

deficientes visuais. O local também é estratégico por estar a apenas duas quadras 

da Casa de Mario Andrade. 

 

 
Figura 45 Imagem da Praça An tonio Candido de Camargo Vista desde o Minhocão. Fonte: acervo da 
pesquisa 

 



162 

 

 
Figura 46 – Corte esquemático sugere a possibilidade de conexão. Produzido pela pesquisa. 

 

 

 

 

 

Controle 

A Praça Antônio Cândido de Camargo, apesar de se caracterizar como um local de 

passagem, também pode ser um local de disputa territorial. O domínio espacial da 

praça é frequentemente concorrido por moradores de rua, que usam o espaço 

como  extensão da área já ocupada embaixo do Minhocão. 
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Figura 47 - Alguns objetos deixados demarcam o espaço de alguém. Foto da autora acervo da 
pesquisa 
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Praça Olavo Bilac 

Com cerca de 2400m² tem dimensões bem agradáveis para uma “pracinha de 

bairro”, fácil apropriação e manutenção, lugar de proximidade e encontro, 

podendo também proporcionar espaços de contemplação e respiro na agitação. 

A Praça Olavo Bilac data dos anos de 1930, como observamos no Mapa de 1930 

(SARA Brasil). Ela já fazia parte do conjunto de espaços livres da expansão do 

Centro de São Paulo, inicialmente um bairro de casas operárias, a Barra Funda 

tem sua ocupação bastante diversificada, como pudemos observar no Mapa de 

Uso e Ocupação do Solo atualizado. Na região do entorno da Praça Olavo Bilac, 

temos hoje uma ocupação marcante e predominante de edifícios multifamiliares 

verticalizados. que traz consigo uma alta densidade. Observamos, também, 

muitos comércios nos andares térreos bem como algumas instituições no 

entorno, o que também movimenta a região. 
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Figura 48 Localização Praça Olavo Bilac na região. Produzido pela pesquisa. 
 

 
Figura 49 Mapa foto de satélite Praça Olavo Bilac. Fonte Google Earth editado pela pesquisa 
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Figura 50 Mapa ilustrativo da implantação da Praça Olavo Bilac. Destaque para a presença da 
ciclovia. Fonte: produzido pela pesquisa.  

 

VITALIDADE  

Diferente dos lugares analisados anteriormente, a Praça Olavo Bilac tem uma 

vitalidade um pouco mais perceptível. Encontramos árvores frondosas e, apesar 

da grama malcuidada, a dimensão da vitalidade alcança parâmetros razoáveis. 

Encontramos um projeto muito interessante de Horta Urbana Comunitária.  
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Figura 51 – Croqui  indicando usos no local Praça Olavo Bilac. Produzido pela pesquisa. 
 

No croqui acima destacamos a diversidade de usos no entorno da Praça Olavo 

Bilac. Toda essa diversidade de usos favorece a dimensão da vitalidade. Há uma 

proximidade com as fachadas conferindo vitalidade à paisagem. O uso noturno 

fica prejudicado pois a Praça, é mal iluminada. Como veremos a seguir, garantir a 

diversidade também é uma premissa que permite um uso democrático e 

equilibrado permitindo um controle mais justo. 
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Figura 52 – Imagem Praça Olavo Bilac. Foto da autora acervo da pesquisa. 

 

Na paisagem da Praça Olavo Bilac, um homem descansa sob a sombra de uma 

árvore centenária; pessoas sentadas e outras apenas de passagem. No croqui 

abaixo, ilustramos outro momento cotidiano de vitalidade na paisagem da Praça 

Olavo Bilac, no fundo o detalhe dos tonéis utilizados no projeto de horta urbana que 

encontramos no local 

 

 
Figura 53 –Croqui Praça Olavo Bilac. Produzido pela pesquisa. 
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SENTIDO 

Não há muitos elementos na paisagem que estimulem a criação de sentido. Não se 

pode dizer que há um projeto, nem mesmo uma alusão ao ilustre poeta parnasiano 

Olavo Bilac, que poderia ser um elemento interessante para desenvolver a 

dimensão do sentido.  Ainda que, com dimensões modestas as árvores e a 

perspectiva de abertura são as  atrativo da praça. As pessoas se identificam e 

encontrar sentido nas árvores e na sensação de amplitude proporcionada pela 

perspectiva do espaço livre. 

 

 
Figura 54 - Imagem mostrando um ipê roxo florido localizado em um dos recortes da Praça na 
extremidade sudeste . Foto: Google Mapas 

 

 

 

 

 

 



171 

 

 

 

 

 

ACESSO 

A dimensão do acesso, na Praça Olavo Bilac, parece estar em equilíbrio. 

Verificamos que existe um ponto de ônibus, as calçadas são sinalizadas com piso 

tátil e as guias são rebaixadas, permitindo o deslocamento do cadeirante. Em uma 

das visitas de campo, pudemos comprovar que cadeirantes conseguem acessar 

inclusive o   interior da praça. Também registramos a existência da ciclovia, parada 

de ônibus e um fluxo constante e moderado de pedestres com livre acesso ao 

lugar  

 
Figura 55 Croqui da Praça Olavo Bilac vista a partir da Rua Barra Funda. Produzido pela pesquisa. 
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ADEQUAÇÃO 

Observamos níveis bastante razoáveis na dimensão adequação. Existem alguns 

bancos na praça, propiciando o estar. Os elementos de mobiliário atendem às 

necessidades básicas de comportamentos possíveis, em espaços livres públicos, 

no entanto, a sensação é de que os bancos poderiam ser confortáveis para sentar. 

Poderia haver um mobiliário mais generoso e convidativo; mesas adequadas para 

jogos ou conversas, lugares de estar.  

 

Figura 56 – No croqui acima ilustramos alguns dos equipamentos existentes: parada de ônibus, 
totem publicitário/ informativo, lixeiras banca de revistas ao fundo. A praça tem uma legibilidade 
razoável na maioria das dimensões. Produzido pela pesquisa. 
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Figura 57 -Croqui da Praça Olavo Bilac desde a Rua Brigadeiro Galvão. Produzido pela pesquisa. 
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No croqui imediatamente anterior, ilustramos uma das esquinas da Praça Olavo 

Bilac desde a Rua Brigadeiro Galvão. Todo perímetro da praça possui sinalização 

e piso tátil, no entanto, a pavimentação está danificada em alguns pontos isolados.  

CONTROLE 

A dimensão controle também é percebida positivamente nas nossas visitas de 

campo. Há uma banca de jornal e um projeto comunitário de hortas evidenciando 

a atuação em diversas modalidades; alguns bancos permitem que os moradores 

sentem e guardem a paisagem. Percebemos grupos diversificados exercendo o 

direito de presença, comprovando que o espaço está sendo utilizado de maneira 

democrática e equilibrada pelos grupos de pessoas. 

 

 
Figura 58 No croqui acima observamos algumas pessoas que aproveitam a sombra da árvore para 
uma rápida pausa. Os bancos sem encosto não favorecem um descanso mais demorado. Detalhe 
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de adaptação dos comportamentos às formas urbanas disponíveis: a guia de separação entre a 
área pavimentada e a grama se transforma em um apoio para o pé. Produzido pela pesquisa. 

 

 

                    
Figura nas fotos retratamos alguns dos personagens que fazem parte da paisagem cotidiana da 
Praça Olavo Bilac. Fotos da autora acervo da pesquisa, 
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Praça Nicolau de Moraes Barros Filho 

Com 12.501 m² e um perímetro de 465 metros lineares, a Praça Nicolau de Moraes 

Barros Filho, como podemos observar, é a maior das áreas estudadas no contexto 

da Barra Funda - o que é bastante surpreendente para um espaço livre público 

localizado no centro de São Paulo. A área, que conta mais de um hectare, em uma 

região densa e carente de espaços livres públicos, passa quase desapercebida. 

Uma área de baixa atuação institucional, onde percebemos a negligência do poder 

público e a baixa adesão da população. Se levarmos em conta o adensamento do 

entorno, podemos afirmar, após o trabalho de campo, que a área é pouco utilizada 

pela população. 

 
Figura 59 – Localização Praça Nicolau Moares de Barros Filho na região. Produzido pela pesquisa. 
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Figura 60 - Como podemos observar no mapa localização do Parque Barra Funda essa área fica 
localizada entre a rua do Bosque a as linhas de trem. Fonte: Google Earth Pro editado pela pesquisa 
 

 
Figura 61 – Mapa ilustrativo da implantação da Praça Nicolau de Moraes Barros. Produzidopela 
pesquisa, 
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Figura 62 – Croqui Parque Barra Funda com indicações de usos. Produzido pela pesquisa. 

 

 



180 

 

 

VITALIDADE 

 Muitos aspectos estão envolvidos na dimensão da vitalidade e Lynch nos aponta 

três características fundamentais do ambiente: sustentação, segurança e 

consonância. Todas as características contribuem com o bom funcionamento 

biológico, a saúde e a sobrevivência. A paisagem precisa ter algo de vital. Precisa 

ser um terreno adequado para a vida. 

 
Figura 63 - Na imagem do Parque Barra Funda, o mato crescido e os brinquedos quebrados 
revelam o descaso do poder público com a área, o controle não está acontecendo de forma 
eficiente. Apesar do verde a sensação é de pouca vitalidade, e isso se deve em parte, ao fato de não 
haverem pessoas no local. Também não há elementos evidentes na paisagem que solicitem 
nossas capacidades sensoriais criando sentido. 
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Para Lynch a sustentação é relacionada aos sistemas físicos; de abastecimento 

(energia, água, ar) e tratamento dos resíduos.  

 

“Alguns dos dispositivos espaciais utilizados para se alcançar este 
objectivo ideal são as terras de cultivo, as estufas, a conservação do 
solo, o aproveitamento das florestas os sistemas de esgotos, os poços, 
as minas de carvão, o controlo dos cursos de água, a ventilação dos 
interiores, os mercados de alimentos, os aquedutos, as latrinas e as 
disposições do local. “79 

 

Apesar de a vegetação parecer vicejante nas imagens, não é a esse tipo de 

vitalidade que Lynch se refere em seus escritos. O autor nos expressa 

claramente, que, “[...]um ambiente é um bom habitat se servir de apoio à saúde e 

ao bom funcionamento biológico do indivíduo e à sobrevivência da espécie”. 

Destaca, ainda, que “Muitos aspectos da saúde (e até mesmo a definição de saúde) 

dependem mais da estrutura social do que da estrutura ambiental.” Essa 

preocupação de Lynch com uma “estrutura social” importante, além de uma 

estrutura ambiental, coloca o autor em sintonia com o pensamento de Guattari: “O 

princípio particular à ecologia social diz respeito à promoção de um investimento 

afetivo e pragmático em grupos humanos de diversos tamanhos.” 

 

                                                                        

79 Lynch (1981) op.cit. pag 119 
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Figura 64 – Uma tentativa mal sucedida de separação dos resíduos sólidos lixeira que evidência o 
entrave dos fluxos, resíduos de acumulam e evidenciam a baixa atuação institucional e a ausência 
de uma boa gestão de resíduos e recursos. Esse entrave dos fluxos contribui negativamente para 
a dimensão vitalidade. Foto da autora acervo da pesquisa. 
 

A imagem reflete o entrave nos fluxos vitais. Os resíduos acumulados nos 

mostram que as coisas não estão funcionando bem. A dimensão da vitalidade está 

prejudicada na paisagem. Não é o tipo de local onde gostaríamos de nos sentar em 

frente ou mesmo estar próximo. Com base no entendimento de cada um dos 

conceitos, trabalhados no capítulo anterior, lançamos alguns questionamentos 

relacionados a cada uma das dimensões de performance: as funções vitais, 

requisitos biológicos e os fluxos, estão atuando com vistas a garantir vitalidade?  

A paisagem denota características relacionadas a saúde e limpeza? Em todas as 

vezes que visitamos a área, verificamos resíduos. A sujeira faz com que a área se 

torne pouco atrativa e com uma baixa vitalidade. Segue-se em uma breve análise 

das sensações que experimentamos na paisagem: ameaça à saúde, abandono e 

fracasso. Fracasso na gestão de resíduos e ameaça à saúde com um ambiente 

insalubre em razão do lixo e odores. Concluímos, então, que cada uma das 

questões colocadas anteriormente, relacionadas ao quesito vitalidade, foram 

respondidas negativamente. 



183 

 

Para Lynch, vitalidade está bastante ligada à saúde, que, para o autor, inclui a 

estrutura social. Isso aproxima também o pensamento de Lynch à ideia de uma 

Ecologia social desenvolvida por Guattari. De acordo com Lynch: 

Um ambiente é um bom habitat se servir de apoio à saúde e ao bom 
funcionamento biológico do indivíduo e à sobrevivência da espécie. A 
saúde é surpreendentemente difícil de definir. Muitos aspectos da saúde 
(e até mesmo a definição de saúde) dependem mais da estrutura social 
do que da estrutura ambiental.80 

 

 

É importante salientar, nessa altura da pesquisa, que as questões não se 

encerram por aí. A leitura das considerações expressas por Lynch, a respeito de 

cada uma das dimensões de performance, suscitam uma infinidade de 

questionamentos. De acordo com o grupo de pesquisa, novos aspectos podem ser 

suscitados e trabalhados. 

SENTIDO 

Relativamente à dimensão sentido, também lançamos alguns pontos de relevo 

para a pesquisa. Nesta altura, é importante destacar o vínculo da dimensão de 

performance, definida por Lynch como sentido, em inglês sense, com a ideia de 

ecologia mental, definida por Guattari.  A ideia de que só poderá haver uma 

ecologia se houver a identificação das pessoas com a paisagem e isso inclui o 

ambiente, entendemos a paisagem como resultado do que vemos e vivemos, bem 

como das relações entre pessoas e ambiente. 

 

 

 

                                                                        

80 Lynch, 1981 op. Cit pag. 119 
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A questão da ecologia mental pode surgir a todo momento, em todos os 
lugares, para além dos conjuntos bem constituídos na ordem individual 
ou coletiva. Para apreender esses fragmentos catalisadores de 

bifurcações existenciais.81 

 

Para Lynch o sentido está relacionado à percepção e ativação de potencialidades. 

Esta é a união entre a forma do ambiente e os processos humanos de 
percepção e de cognição. Demasiadas vezes mal definida e, portanto, 
omitida com alguns lamentos piedosos, esta qualidade está na base dos 
sentimentos pessoais acerca das cidades. Não pode ser analisada 
senão como interação entre a pessoa e o local. A percepção é um acto 
criativo e não uma recepção passiva.82 

 

 

Guattari também considera a percepção como um ato criativo. O autor ressalta 

que os modos de apreensão - seja pelo conceito, seja pelo afeto e pelo percepto - 

são, com efeito, absolutamente complementares. A apreensão de um fato 

psíquico é inseparável do Agenciamento de enunciação que lhe faz tomar corpo, 

como fato e como processo expressivo. A percepção depende da paisagem ao 

mesmo tempo em que é afetada por ela. (GUATTARI, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

81 Guattari, 2011 op.cit. pag.40 
82 Lynch, 1981. Op.cit pag. 127 
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Figura 65 - Na imagem podemos ver e sentir a presença e o sentido de identificação com o bairro 
Barra Funda e as poucas pessoas que frequentam a área. Foto da autora. 

 

O grafite no totem significa uma “tomada de posse”. Representa essa ativação de 

potencialidade. Ante a negligência do poder público para com a Praça Nicolau de 

Moraes Barros Filho, a própria população rebatiza a área de Parque Barra Funda, 

pois, como disse Lynch, a forma mais simples de sentido é a identidade, e as 

pessoas se identificam com referências já socialmente estabelecidas, como é o 

caso da ideia de pertencimento desde a vizinhança; o bairro é uma noção mais 

facilmente assimilada por fazer parte do cotidiano. Para a maioria das pessoas faz 

muito mais sentido assimilar e se identificar com a ideia de Parque Barra Funda do 

que com a denominação oficial Praça Nicolau de Moraes Barros Filho. A atmosfera 

de “parque do bairro”  predomina em relação à noção que temos de praça. Não há 

ali uma pracialidade83. A área não possui características de um espaço cívico de 

encontro. Toda ambiência tende muito mais a ser desenvolvida como um parque. 

                                                                        

83 “Pracialidades” são concretudes, existências que se situam no tempo-espaço, participando da 
construção e das metamorfoses da esfera da vida pública. (QUEIROGA, 2012). 
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A identidade e a estrutura são os aspectos da forma que nos permitem reconhecer 

e padronizar o espaço e o tempo por si próprios. (LYNCH, 1981) 

Lançamos algumas considerações; expressas em sequência. 

Apesar dos sinais claros de abandono por parte do poder público, há nos 

elementos da paisagem sinais claros de que a paisagem é compreendida mental e 

socialmente estruturada, ainda que esses processos aconteçam somente em 

pequena escala, restritos a pequenos grupos, em razão do adensamento da 

cidade e da pequena quantidade de espaços livres. 

Alguns elementos da paisagem estimulam certas capacidades e aspectos mais 

específicos. Observamos que o abandono ativou uma potencialidade, uma 

capacidade e a construção cultural da própria ideia do “Parque Barra Funda” 

A paisagem nos traz muito mais a sensação de intimidade e recolhimento, uma 

vocação para a contemplação, que é típica dos parques, e não muito característica 

das praças. Isso evidencia uma coerência na maneira como a população preferiu 

denominar a área que consta nos registros oficiais como Praça Nicolau de Moraes 

Barros. 

 

ADEQUAÇÃO 

Ação humana e configuração da paisagem, em inglês, fit,  é  o termo original usado 

por Lynch. Para o autor, esse termo está associado a noção de conforto e eficácia.  

Para alcançar a adequação são necessárias uma boa formação e uma boa 

construção. No caso do Parque Barra Funda, quando nos referimos a adequação, 

temos vários elementos específicos, aos quais podemos associar diretamente as 

questões ligadas a forma e função. Uma análise dos caminhos, tipo de 

pavimentação e vegetação; do mobiliário existente, dos espaços destinados a 

atividades específicas, como quadra de esportes e playground infantil. 
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“Os dispositivos mais úteis para aumentar a adequação têm mais a ver 
com a generalidade dos processos do que com generalidades da forma. 
A programação cuidadosa é o cerne da questão – uma formulação dos 
comportamentos e das características espaciais pretendidos, 
considerados como um conjunto integrado. A programação deve ser o 
primeiro passo na concepção de qualquer novo local e o primeiro na 
gestão de qualquer espaço antigo: “de que modo se pode comparar o que 
queremos que aconteça aqui com o que está realmente a acontecer?” 
Uma vez formulado de forma explícita, o programa não serve apenas de 
guia para a gestão do design, mas também como plano para o teste 
repetido ao local, para ver como funciona. “84 

 

 

 

 

 
Figura 66 - Na imagem área infantil com brinquedos quebrados.. Fonte:  Foto da autora/ acervo da 
pesquisa. 
 

Na imagem acima, nos chama a atenção a sensação de espaço aberto em meio a 

uma área adensada. Observamos, também, equipamentos que nos sugerem 

haver ali uma área destinada as crianças, mas poucos brinquedos ainda restam 

em meio ao mato crescido e resíduos soídos espalhados pelo local. A sensação de 

espaço aberto aguça os sentidos, mas faltam outros elementos. Os problemas de 

                                                                        

84 Lynch, 1981. Op.cit. pag 154 
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manutenção estão relacionados a controle. Sobre a imagem acima, algumas 

considerações relacionadas à adequação: 

Observamos uma paisagem que nos oferece um generoso espaço aberto, em 

meio ao adensamento e à verticalização do entorno. Os poucos brinquedos que 

restaram chamam atenção pela forma e cor, mas o estado de conservação que se 

observa, como um todo, revela a inadequação e a sensação de abandono que 

sentimos diante ante essa paisagem. 

Os cenários denotam sinais de degradação e abandono e há poucas pessoas no 

local, o que impossibilita uma análise comportamental mais detalhada. 

Analisamos que os cenários não estão adaptados nem propícios, pois os sinais de 

degradação afastam as pessoas do lugar. 

A configuração geral não está adequada a uma área de recreação infantil, não há 

piso adequado, os brinquedos estão quebrados, não há acessibilidade, sombra e 

mobiliário adequado. Baixo é o nível de adequação, no geral. Essa dimensão estará 

também afetada pelo controle. Como exprimimos inicialmente todas as 

dimensões estão interligadas. 

Na verdade, todas as indagações acima se exprimem relacionadas os mesmos 

aspectos. Segundo Lynch, podemos simplesmente observar as pessoas para 

aprender sobre adequação e podemos também fazer perguntas às pessoas do 

lugar. São basicamente dois métodos complementares. 

Observa-se que a falta de limpeza e vitalidade repele as pessoas do lugar e a 

paisagem entra em um círculo vicioso de abandono que só poderá ser rompido 

com uma efetiva participação da comunidade. As dimensões de performance se 

cruzam e se afetam. 
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Figura 67  Na Imagem um homem sentado no banco,:  Fonte: produzido pela pesquisa.  
 

Relativamente à adaptação entre forma e cenário comportamental, Wanderley 

gosta de parar no Parque para – segundo ele - pôr as ideias em ordem. Indagado 

sobre a sensação em relação ao lugar, menciona as palavras tristeza e abandono. 

Associamos esses sentimentos a baixa adequação e baixo sentido associados a 

ineficiência do controle na área. O homem encontra no parque um local para a 

contemplação, um espaço aberto para escapar das pressões diárias. A forma do 

banco sugere uma parada rápida já que não há encosto para uma pausa mais 

relaxada. Nesse caso poderíamos concluir que forma e função estão adequadas. 

O desenho não traz conforto. A função de sentar necessita de adaptações, como 

no caso do apoio improvisado para o pé, também impacta, ao ato de sentar, a 

ausência de encosto no mobiliário.   
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Figura 68 - Rapaz com cachorro no Parque Barra Funda..  Foto acervo da pesquisa. 

 

Vemos um exemplo de adaptação de elementos da forma a cenários 

comportamentais. A mureta que separa a área das quadras funciona como lugar 

de sentar, conversamos com Hugo que vai sempre ao local passear com seu 

cachorro. Em nossa conversa ele ressaltou que gosta do verde e sente 

necessidade de um espaço aberto.  Ele afirma que aprecia de passear ali, mas 

sente-se incomodado e fica triste ao ver lixo no local. 

Evidenciamos, mais uma vez, que os problemas de vitalidade influenciam na 

adequação do lugar. Os cenários apresentam-se de modo adaptável ao passeio 

com o cachorro. Faltam lixeiras e comunicação visual adequada para direcionar 

os resíduos. Não há adequação de forma e função pois não há lixeira, nem 

mobiliário , tampouco  comunicação visual adequados. 
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Figura 69 Mesas em concreto. Foto da autora. 

 

Vemos na imagem acima duas dimensões em situação de conflito na paisagem- 

adequação e vitalidade. É uma ótima área para um lanche ou um jogo de tabuleiro 

no fim de tarde, no entanto a quantidade de resíduos e a vegetação descuidada faz 

com que essa paisagem não seja nada convidativa. A questão do fluxo de resíduos, 

ou seja, de matéria e energia está ligada à dimensão da vitalidade. A existência de 

resíduos na paisagem cria uma ambiência desagradável, um ambiente 

inadequado à vida. Outro elemento de adequação importante seria uma 

pavimentação adequada na área onde está instalado o mobiliário urbano. 

 

O pensamento de Lynch também está conectado a uma visão fenomenológica. “O 

observador tem de ser rápido e ter uma empatia pelos valores e experiências de 

vida daqueles que observa. Desse modo, estas observações não podem ser 

neutras, “factuais”; já que são interpretações.” (1981: 146) Daí a importância de 

como analisamos o fenômeno, desde de determinada visão de mundo e dos 

princípios filosóficos, levados em conta pelo pesquisador.  
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Figura 70 Na imagens acima um exemplo de adaptação espontânea. Crianças adaptam a estrutura 
existente transformando- a em um brinquedo. Foto da autora 
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Figura 71 Croquis entrada da Praça Nicolau Moraes de Barros Filho. Produzido pela pesquisa, 

 

ACESSO 

A dimensão acesso também está relacionada à facilidade de chegar a uma 

determinada paisagem. Quando falamos de espaços livres públicos, podemos 

acrescentar, por exemplo, o direito ao acesso a outras pessoas, já que o espaço 

livre público é aquele do encontro. Além disso, ressaltamos, também, o acesso a 

outras atividades humanas, nesse caso específico, atividades relacionadas ao 

lazer, locais que as façam escapar um pouco das pressões do dia a dia. Acesso a 

belas paisagens e a locais contemplativos é importante para a saúde do habitante 

da urbe. 

As pessoas também pretendem ter acesso a locais – a abrigos, a 
espaços abertos, ou mesmo zonas abandonadas, a centro e locais 
simbólicos, a belos ambientes naturais. Nos países mais desenvolvidos, 
encontramos uma crescente preocupação com o acesso a paisagens 
especificas, devido às oportunidades que oferecem para actividades 
recreativas. As localizações residenciais no interior da cidade não só 
são afectadas por este critério, como também as famílias e as empresas 
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o usam para distinguir a cidade para onde pretendem mudar-se. Por 
este motivo, talvez optem por uma pequena cidade ou por uma zona 
rural em vez de uma grande cidade. As recentes e significativas 
mudanças na população deste país parecem ser fortemente 
condicionadas por este motivo especifico do acesso. 
Finalmente, pretendemos ter acesso à informação. Hoje em dia 
transformou-se num requisito fundamental. 85 

 

O transporte em todos os modais também é importante quando nos relatamos a 

acesso. Por isso é importante que haja transporte público, ciclovias e calçadas 

adequadas e sinalizadas que favoreçam o acesso ao maior número de habitantes. 

 
Figura 72 - Casal de namorados sentado no banco, Parque Barra Funda. Foto da autora. 

 

Conversamos com um casal que descansava em um dos bancos à sombra de uma 

árvore, Cristofer e Lucilene moram longe do Parque Barra Funda, mas, 

encontraram ali um lugar onde se pode parar e conversar um pouco. Eles 

afirmaram que ali seria o meio do caminho para o transporte público e 

                                                                        

85 Lynch, 1981. Op.cit pag. 180 
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mencionaram sensação de paz e tranquilidade no espaço, no entanto não 

deixaram de lamentar a situação de abandono. 

               
Figura 73 - Figura 74 – Nas imagens a mãe parece feliz em ter um lugar para levar o filho para 
brincar. Foto da Autora 

 

 

CONTROLE 

A dimensão do controle pode ser observada de várias maneiras. Uma vez no 

espaço público, outros tipos de controle poderão ocorrer. Lynch nos expressa que 

o controle é necessário e lança alguns questionamentos úteis. 

 

O controle do local é uma necessidade. Quando é devidamente construído 

proporciona benefícios psicológicos, está relacionado à ecologia mental e social 

de Guattari. Nem todo o poder público, no entanto deve ligar-se ao local. Existem 

duas formas de análise da dimensão do controle do local em qualquer aglomerado 

populacional. Em primeiro lugar, devem ser identificados os cenários 

comportamentais típicos e os principais sistemas de comunicação e, nos casos 
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prototípicos, há que se perguntar: quem é o proprietário deste local ou sistema? 

Será que existem conjuntos diversos de propriedades no seu interior? 

 

Objetos esquecidos exercem uma espécie de ocorrência visível, e um certo tipo de 

controle na paisagem. Esse controle se dá, nas imagens abaixo, por um rastro 

deixado na paisagem por objetos e resíduos.  

 
Figura 75 - Objetos deixados na paisagem ajudam a definir territórios e estabelecer um tipo 
negativo de controle sobre a paisagem. Muitas vezes sem saber ao porque as pessoas 
frequentemente evitam esse tipo de caminho na paisagem. Foto da autora. 
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Figura 76 – Resíduos deixados próximo ao banco de concreto. Foto acervo da pesquisa. 
 
 

Os resíduos na paisagem, além de estarem relacionados com a vitalidade, podem 

ser um jeito negativo de controle e até mesmo demarcação de território. O lixo 

repele as pessoas que gostariam de ali sentar. Ninguém gosta de sentar perto do 

lixo. Na imagem abaixo, procuramos nos abstrair da degradação e dos resíduos 

evidentes na paisagem e observamos a grade de proteção que tem por objetivo 

estabelecer um controle entre os diversos interesses e atividades possíveis no 

ambiente. O controle deve ser justo para que não haja conflito entre as distintas 

atividades realizadas, podendo jogar bola ou brincar com as crianças, passear 

com o cachorro ou apenas contemplar sem o risco de ser atingido por uma bola. 
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Figura 77 - Na imagem grade de proteção da quadra, um caminho e um banco.  Foto da autora. 

 

Na imagem a seguir, podemos ver os automóveis dentro da área do parque. A 

negligência enseja novas modalidadas de controle e uma cena inusitada na 

paisagem. Não há marca institucional ou mesmo apropriação satisfatória da 

população . A falta de controle encoraja o motorista a colocar o carro na área 

gramada. 

 

 
Figura 78 - Automóveis dentro da área do parque.. Foto da autora. 
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QUADRO-SÍNTESE DA ANÁLISE DAS CINCO DIMENSÕES DE 

PERFORMANCE/AMBIÊNCIA 

 

VITALIDADE      

SENTIDO      

ADEQUAÇÃO      

ACESSO      

CONTROLE      

percepções 

 

Estamos, mediante esseprocedimento metodológico de análise, associando 

imagens do objeto de estudo que se relacionam com as categorias definidas por 

Lynch. Nosso objetivo é decompor o fenômeno de modo a observar em que 

dimensões de performance se exprimem os principais problemas e 

potencialidades. O ideal é que as imagens sejam selecionadas e analisadas por um 

ou mais grupos de pessoas. 
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Dimensões de performance e ambiência no JARDIM SEM GOVERNO 

 

Conforme observamos, a Rua Lopes Chaves poderia funcionar como um eixo de 

ligação em virtude de sua posição estratégica. A proposta do passeio de Mário de 

Andrade seria o modo de ativar os sentidos, afirmando esse eixo. No fim da Rua 

Lopes Chaves encontramos uma paisagem inesperada que nos surpreendeu, um 

jardim organizado de forma independente pelos catadores de lixo que finalizam 

sua rota ali, no fim da rua, onde os resíduos são redistribuídos no mercado 

informal.  

 

A descoberta do jardim ocorreu em um desses momentos em que o pesquisador 

se lança no desconhecido. No nosso caso, nem tão desconhecido assim. No final 

da rua, o muro funciona como uma barreira, separa os trilhos do trem e impede a 

visão e o acesso ao Parque Barra Funda, que está logo ali. 

 

No fim da rua, aquele local escuro, aquela última quadra onde normalmente 

ninguém vai e que aparentemente não leva a lugar nenhum. Naquele lugar, uma 

paisagem poética se revelou aos nossos olhos. O jardim construído pelos 

catadores que trabalham no local.  Logo quisemos saber se havia algum 

responsável pelo jardim. Manoel afirma que é um trabalho de todos, afinal, 

segundo el,: “nós temos que organizar o local que a gente vive.”  
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Conhecer essa intervenção renova a nossa esperança de que sempre podemos 

melhorar a paisagem, por pior que seja as condições. Essa descoberta nos revela 

o quanto precisamos estar atentos às ambiências. Uma breve análise nos revela, 

também, que várias dimensões estão sendo ativadas com essa intervenção tão 

espontânea -. O Jardim sem Governo 

 

Vitalidade: inserção de novas espécies, aproveitamento de resíduos, já que tudo 

foi feito com material reciclado que iria parar no lixo.  Para Lynch: 

A saúde e o bom funcionamento podem ser sentidos e apreciados, e, no 
entanto, são difíceis de medir e de definir, especialmente quando se fala 
de saúde mental. A falta de saúde e a frustação são muito mais fáceis de 
identificar. Assim, as normas ambientais eficazes devem concentra-se 
provavelmente num limiar de factores a evitar e não num ideal. 
Tentamos alcançar níveis de riscos razoáveis e não a sua ausência total. 
Os critérios podem ser normalmente definidos como limites de 
tolerância e medidos como probabilidade de tensão, de doença de 
incapacidade reprodutiva ou de morte. Por vezes, os indivíduos 
procuram riscos para se testarem a si próprios e desfrutarem do perigo. 
A regra básica é a sobrevivência do grupo, seguida pelo bem-estar 
individual e pela oportunidade de usar e desenvolver as capacidades 
humanas inerentes.86 

 

Sentido: a intervenção revela a ligação daquelas pessoas com o lugar. Há uma 

mensagem forte ali. Precisamos estar abertos e atentos para compreende-la. De 

acordo com Lynch, 

Uma vez que o sentido é uma questão de conhecimento e de atitudes, os 
seus custos políticos e psicológicos indirectos podem ser elevados para 
determinados grupos. Por exemplo, apesar de ser mais frequentemente 
usado para manter o domínio social também pode ser utilizado para 

alargar a consciência revolucionária.87 

                                                                        

86 Lynch (1981) op.cit. pg. 121 

87 Lynch (1981) op.cit. pg. 140 
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Pode ser uma política pública explícita o aumento de certos tipos de sentido para 

determinados grupos de pessoas, medindo a concretização por meio de alguns 

dos testes. “objectivos” anteriormente mencionados. O sentido de um aglomerado 

populacional pode ser comparado com o de outro, para determinado grupo. As 

questões políticas devem revolver em torno da importância relativa da 

sensibilidade para outros fins, para quem necessita mais dele e para os limites 

que lhe devem ser impostos. A pluralidade de utilizadores em qualquer grande 

aglomerado populacional originará sempre problemas técnicos. Deste modo, a 

sensibilidade será mais fácil de alcançar em sociedades mais estáveis e 

homogéneas. É provável que seja importante, tanto em aglomerados 

populacionais ricos como pobres, uma vez que a percepção humana é uma 

constante, mas os meios para alcançar devem ser diferentes. Existe sempre o 

perigo de o sentido poder ser utilizado como um dispositivo para obter o domínio 

ou para fixar o status quo. 

 

Adequação: improviso e criatividade da adaptação dos elementos, as formas se 

adequam ao cenário comportamental. De acordo com Lynch (1981:147) “A 

adequação tem a ver como o local e com o comportamento real ou (...) com o 

comportamento conscientemente desejado.” Para Lynch (1981) a medida da 

adequação é o nível de congruência entre o comportamento diário, aberto e 

intencional e o ambiente espacial. A adequação pode ser alcançada por intermédio 

da modificação do local, do comportamento, ou de ambos. 

 

Controle: a intervenção representa uma modalidade de controle do espaço. Para 

Lynch (1981) as pessoas exercitam o controle sobre a paisagem, também sobre os 

volumes que acompanham as próprias pessoas, exatamente o caso do JARDIM 

SEM GOVERNO. O controle tem intensas consequências psicológicas: 

sentimentos de ansiedade, satisfação, orgulho ou submissão. A apropriação e a 

modificação do espaço estão associadas à dimensão controle. Em última análise 

a apropriação pressupõe algum modo de controle. 



203 

 

A ambiência criada é perceptível até para as pessoas com menor sensibilidade. A 

gentil intervenção soa como poesia. Podemos entender o conceito de ambiência 

sem pronunciar uma palavra, no olhar e no sentir. O próximo passo? Continuar a 

sonhar... projetar a paisagem. Uma ótima ideia que surge com suporte nas 

reflexões sobre acesso é a transposição da barreira do trem, a ligação com o 

Parque Barra Funda.  

 

 

 

 
Figura 79 Na imagem muro com grafite ao fundo , na lateral o “Jardim sem Governo”. Foto da autora. 

 

 

Na imagem, o muro, fim rua; destino dos carroceiros da região, o local onde é feita 

a triagem de resíduos informalmente. O muro como podemos observar recebeu 

um grafite que traz cor à paisagem; à esquerda, surge uma paisagem inesperada. 

Um espaço de delicadeza e gentileza urbana o JARDIM SEM GOVERNO. 
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Figura 80 Localização do JARDIM SEM GOVERNO na região. Produzido pela pesquisa. 
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Figura 81 Na imagem observamos os elementos e a composição que constitui o “Jardim sem 
Governo” construído pelos catadores que trabalham na região no final da Rua Lopes Chaves. Foto 
da autora. 

 

 

 
Figura 82 na imagem Paraíba e Manoel, representando os autores do “Jardim sem Governo”, que 
segundo eles é um trabalho coletivo, que faz com que eles sintam orgulho do lugar em que estão 
trabalhando. Foto da autora. 
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IDEIAS E REFLEXÕES A PARTIR DAS LEITURAS URBANAS EM PAISAGENS 

RESIDUAIS  

 

 

As cinco dimensões de performance podem ser uma ótima medida para se 

analisar as paisagens, quando entendemos que as particularidades são aspectos 

importantes, quando estamos abertos para perceber, com olhares diversos, 

identificando problemas mas, principalmente, potencialidades e o que precisa ser 

mantido, reforçado e ou melhorado. 

“Proponho que estas cinco dimensões e os dois meta-critérios sejam 
medidas inclusivas da qualidade de um aglomerado populacional. Os 
grupos e as pessoas têm de valorizar aspectos diferentes e atribuir-
lhes prioridades diferentes. Mas, depois de os medir, um grupo 
específico, numa situação real, deve ser capaz de avaliar o que é 
relativamente bom no seu local, e deve passar a ter ao seu dispor as 
pistas necessárias para melhorar ou manter o que é bom. Até 
determinado ponto, as cinco dimensões podem ser definidas, 
identificadas e aplicadas, e esta aplicação pode mesmo ser melhorada.” 

Observamos que, apesar de todos os problemas, na dimensão do sentido é onde 

mais se encontra potencialidade. As pessoas se comunicam por meio da 

paisagem e, assim, deixam seus rastros. Ativar a dimensão do sentido deve surtir 

efeitos que desencadeiem melhorias em todas as outras dimensões de 

performance. As maiores potencialidades são encontradas na dimensão sentido.  

 

As imagens, os valores, e a criação e o fluxo das informações desempenham um 

papel importante. Podem acontecer avanços, revoluções e catástrofes, e podem 

seguir-se novos caminhos. A aprendizagem e a cultura humanas 

desestabilizaram o sistema e talvez um dia outras espécies se juntem a este jogo 

de incertezas. (Lynch, 1981:114) 
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Este trabalho é encarado como obra aberta. Nossa hipótese é a de propiciar uma 

leitura da paisagem. O que é importante para a pesquisa é melhorar as condições 

de leitura da paisagem a partir das dimensões de performance e de uma visão de 

mundo que considera um olhar fenomenológico. Outro importante objetivo da 

nossa pesquisa é melhorar a sensibilidade do humano em relação à análise da 

paisagem: 

 

Também é possível aumentar a sensibilidade através da melhoria da 
capacidade humana de compreensão do ambiente e este é um aspecto 
menos considerado pelos designers, que normalmente são formados 
para se concentrarem nos elementos. É possível educar os utilizadores 
para que cuidem dos seus ambientes, aprendam mais acerca deles, 
saibam ordená-lo, compreendam a sua importância. A “educação 
ambiental” só agora saí dos campos e dos bosques para explorar as 
cidades em que vivemos. À medida que o faz toca em questões sociais, o 
que torna a sua tarefa mais perigosa e mais esperançosa.88  

 

Sugerimos a APLICAÇÃO de um método que possa ser APROPRIADO em outras 

situações de leitura da paisagem. A seguir, destacamos algumas etapas que 

apontam para a formulação de uma metodologia de análise: 

 

Das ETAPAS DA METODOLOGIA 

 

Definição do substrato teórico da pesquisa – Como eu enxergo o mundo? Definição 

dos conceitos e autores que contextualizam a pesquisa. A visão de mundo irá 

orientar as análises. 

Análise da cartografia da área de estudo 

Pesquisa histórica e iconográfica sobre a área de Estudo 

Derivas – trabalho de campo, o caminhar como prática estética (referência) 

                                                                        

88 Lynch, 1981.op.cit pag.143 



208 

 

Elaboração de Mapas Básicos de Análise Urbana 

  Mapa de uso do solo  

  Mapa de cheio e vazio 

  Mapa de arborização pública 

Ensaios fotográficos e desenhos 

Retorno à cartografia e recorte da área de estudo 

Retorno à área de estudo 

Análise de acordo com as dimensões de performance 

Retorno à área de estudo 

 

Quadro síntese dos problemas e potencialidades. Entendendo que os pontos 

levantados representam uma possibilidade entre inúmeras outras possíveis, 

saber a opinião das pessoas em relação a uma paisagem a partir de certos 

parâmetros ou categorias é bastante útil se queremos evoluir. Se queremos 

paisagens melhores, precisamos ouvir as pessoas. (Lynch, 1981) 

 

 

 

] 
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Com base nas Leituras Urbanas, realizadas com o cruzamento do substrato 

teórico e a experiência vivida na paisagem, surgem várias reflexões, outras 

abordagem e ideias instigantes que podem contribuir para uma boa forma da 

paisagem. 

Neste estudo de caso temos um pequeno conjunto de áreas verdes com potencial 

de implantação de um sistema interligado. Com a análise da cartografia e as 

visitas de campo, na área da Barra Funda, identificamos a Rua Lopes Chaves como 

um eixo importante. Nosso ponto de vista é ecosófico pois pensamos em como 

utilizar a rua como uma conexão na paisagem; uma conexão ambiental, social e 

mental. Ambiental pois a localização estratégica nos permitiria interligar o 

Parque Barra Funda (do outro lado do trilho do trem) e as pequenas áreas verdes 

que estudamos. Essa interligação seria a maneira de ativar diversas dimensões 

de performance. A valorização da rua como eixo de ligação também é uma 

estratégia social, pois a rua, junto com os espaços livres, é esse lugar do convívio 

e da sociabilidade. A rua traduz a paisagem cotidiana. A ativação da conexão 

ambiental e social também ativa a conexão mental e a identificação da pessoa com 

a paisagem. 

 

Desde a leitura das dimensões de performance de Lynch, destacamos que 

introduzir na paisagem elementos que ativem a dimensão sentido é essencial 

para dar início a um processo de apropriação e conexão com as áreas livres, pois 

a conexão com a paisagem também acontece especialmente no registro mental, 

que está intimamente relacionado com a dimensão sentido.  No que diz respeito à 

vitalidade, seria necessário um estudo mais aprofundado dos fluxos, como é o 

caso da rota dos catadores na Rua Lopes Chaves. Um trabalho social com os 

catadores seria de grande importância; como também Implantação de lixeiras 

adequadas em todos os espaços livres, bem como um projeto mais específico para 

vegetação. Com relação ao quesito adequação, relacionamos, mais facilmente, a 
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ausência de elementos projetados, como mobiliário urbano adequado e 

comunicação visual. Todas as áreas são carentes de equipamentos urbanos 

adequados. Relativamente à dimensão do acesso, podemos dizer que todas a 

áreas estão bem localizadas e que uma forma de potencializar essas 

características reforçando-a, é criar ligações visuais entre essas áreas. Por 

último, observamos a dimensão do controle; observamos que, muitas vezes, o 

controle é exercido informalmente pelo abandono, o qual pode criar territórios 

evitados ou ignorados pelas pessoas. Para que os próprios usuários exerçam o 

controle democraticamente é necessário que o uso aconteça com diversidade e 

que todas as outras dimensões estejam ativadas na paisagem. Já entendemos que 

está tudo interligado. A seguir, um mapa conceitual com algumas reflexões. 

 

 
Figura 83 Mapa conceitual ecosofia. Produzido pela pesquisa. 

 

ecosofia

experiência

estética enfraquecida 
paisagens sem projeto, 

indivudual/coletivo

a sensação de 
pertenciamento a um 
grupo é enfraquecida 

quando não há 
apropiraçlão

ecologia social

mundo sensível 

paisagens sem 
desenho sem 

arquitetura pouca ou 
nenhuma conexão 

cidade/natureza

os elementos bióticos 
exigem adaptação no 

ambiente urbano

ecologia ambiental

relação 

sujeito-corpo

só acontece quabdo há 
apropriação

arquitetura da 
paisagem

traz a paisagem a 
possibilidade de 

elentos que conectam 
pessoas e paisagem

subjetividade

agenciamentos 
potentes na paiagem 

urbana

ecologia mental
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Figura 84 Na imagem acima temos a foto aérea com o esquema gráfico representando a ideia da 
rua Lopes chaves como uma conexão ambiental social e mental 

 

Durante as derivas, nos deparamos, ainda, com a Morada do Coração Perdido. É a 

Casa onde viveu o poeta Mario de Andrade (1893-1945), um sobrado geminado em 

estilo eclético, do início do século XX, lindamente conservado, localizado na rua 

Lopes Chaves com rua Margarida. Mario de Andrade viveu ali de 1921 até a sua 

morte. No sobrado costumava receber seus amigos: Tarsila, Anita Malfatti, 

Oswald de Andrade, Menotti del Picchia entre outros intelectuais mentores da 

Semana de Arte Moderna de 1922. 
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Figura 85  Na imagem o interior da casa se reflete na fotografia antiga exposta na casa do coração 
perdido. Foto da autora. 

 

 

Ao imaginar Mário de Andrade passeando em um fim de tarde surgiu a ideia de 

levar a figura de Mario de Andrade até os espaços livres analisados. Introduzir, na 

paisagem, um elemento que gerasse interesse, estimulante de conexões 

subjetivas e de sentido, A ideia surgiu, principalmente, das reflexões acerca da 

dimensão de performance sentido. Todas as áreas analisadas apresentaram 

grande deficiência no quesito sentido. Não há elementos na paisagem que 

solicitem as capacidades mentais e sensoriais. A presença da casa do coração 

perdido, de modo tão estratégica nos solicitou evocar a figura de Mario de 

Andrade, abrindo a possibilidade de uma conexão cultural, ao mesmo tempo 

territorial e transtemporal. Uma intervenção artístico-urbanístico-literária, que 

tem por objetivo atrair o interesse das pessoas para as paisagens residuais, ativar 

a dimensão sentido, mexer com as subjetividades, atrair o olhar sensível e 

poético. 

 

Projeto: Mário de Andrade sai para passear  

 

Descrição: esculturas com o perfil de Mario de Andrade colocadas em locais 

estratégicos - Confecção de réplicas do perfil do poeta em chapa metálica 

semelhante ao que já existe atualmente na fachada da casa com uma dimensão 
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menor, próxima da escala humana. A ideia da colocação das réplicas nos espaços 

analisados é estratégica com o objetivo de ativar a dimensão do sentido e gerar 

interesse pela cultura mediante a figura de Mario de Andrade. 

 

Um desenvolvimento ainda maior poderia estar associado a um Plano de 

Arborização com a participação da popular. O Projeto poderia ser realizado na 

Oficina da Palavra, na Casa Mario de Andrade. A população poderia opinar na 

escolha do local e das espécies e, a cada novo conjunto de árvores plantadas seria 

instalada uma escultura com o perfil do Mario de Andrade em tamanho natural. 

Outra forma de estabelecer conexões e possibilitar outros níveis de interação 

seria uma a colocação de QR codes, com hiperlinks nas esculturas, no chão das 

praças, ou até mesmo nos postes. Estes hiperlinks levariam diretamente a um 

conteúdo poético, estabelecendo laços com o território e a cultura 

 

 

          
Figura 86 Detalhe do perfil de Mario de Andrade na lateral da fachada do sobrado. Foto da autora. 
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Na cartografia acima observamos a localização estratégica da Casa Mario de 

Andrade e a potencialidade de ligação das áreas livres. As linhas azuis 

representam rios invisíveis que foram canalizados e enterrados. À esquerda o 

Pacaembu e Anhaguera à direita. Os pontos em verde-escuro representam áreas 

livres. 
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Figura 87  Nas imagens o perfil do poeta Mário de Andrade é inserido na  paisagem da Praça Antonio 
Candido Camargo com o objetivo de ativar a dimensão do sentido, gerar interesse curiosidade e 
interação das pessoas.. Fonte: Produzido pela pesquisa. 
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Figura 88 – Perfil do Mário na Praça Antônio Cândido de Camargo. Fonte: Produzido pela pesquisa. 
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Figura 89 Perfil do Mário na Praça Dom Ernesto de Paula. Fonte: Produzido pela pesquisa. 
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Figura 90 Mario na Praça Olavo Bilac. Desenho. Desenho da autora. 
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Encerramos esse capítulo com um poema de Mário de Andrade. 

 

 

Quando eu morrer quero ficar,  

Não contem aos meus inimigos, 

Sepultado em minha cidade,  

Saudade.  

Meus pés enterrem na rua Aurora,  

No Paissandu deixem meu sexo,  

Na Lopes Chaves a cabeça  

Esqueçam.  

[...]89 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

89 Trecho de poema de Mario de Andrade em Lira Paulistana (1945) 
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PARTE 4 – 
Interação e 
aprendizado 
–  a modo de 
conclusão 
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DO APRENDIZADO DA EXPERIÊNCIA - LEITURAS URBANAS EM PAISAGENS 

RESIDUAIS  

 
 
 
 
 
Há uma universalidade no sentir – e é sobre ela que pousa a nossa 
identificação, a generalização do meu corpo, a percepção do outro.”90 

 

Observamos durante pesquisa que para perceber a paisagem é preciso mais do 

que estar aberto e atento. É necessário se permitir estar dentro da experiência. A 

experiência na paisagem não é somente corporal e afetiva, pois é também uma 

experiência de pensamento. Assim, a busca por meios que tornem a experiência 

mais eficiente e capaz de gerar as transformações de que precisamos, é um 

processo contínuo. 

 

Uma só visita de campo a uma área que se pretende estudar nunca será suficiente. 

Não só porque a paisagem muda e porque nós mudamos também... É preciso 

desenvolver uma relação com a paisagem. Nossa proposta de metodologia de 

leitura da paisagem, explorando ambiências e dimensões de performance, não 

pretende ser um método fechado, a ser seguido estritamente. Nossa ideia é 

desenvolver os processos de percepção e evoluir com base no compartilhamento 

das experiências, com um objetivo maior, que é o de sensibilizar o olhar. 

 

 

Precisamos de mapas oficiais e também criar cartografias próprias. Precisamos 

caminhar, derivar e divagar com um olhar, ao mesmo tempo, crítico e sensível. 

                                                                        

90 MERLEAU-PONTY. A Prosa do Mundo. CosacNaify. 2007 
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Buscamos nesta pesquisa partir de um olhar ecosófico; utilizar as dimensões de 

desempenho, desenvolvidas por Kevin Lynch, para proporcionar um olhar atento 

às ambiências e às sensibilidades que podem ser agenciadas mediante a 

experiência na paisagem, uma experiência que é ético-estética. Quando 

começamos a vivenciar a paisagem, por via desses pontos de contato, podemos 

iniciar uma micropolítica de relação corpo-cidade. O corpo, atento na cidade, 

avalia o estado vital do ambiente. 

 

Certamente é necessário destacar algumas questões de método que são 

importantes para o rigor do trabalho científico: as cartografias, o levantamento de 

dados, a pesquisa histórica e até mesmo as entrevistas com base na pesquisa 

qualitativa. Todas as informações podem ser utilizadas em favor de uma melhoria 

da paisagem. Explorar a percepção humana das dimensões de Performance para 

uma ecosofia urbana. Nosso ponto de vista é também micropolítico pois nos 

interessa ativar o que há de sensível. A Arte, assim como a Arquitetura, é invenção 

e carrega uma potência de criação e um saber capaz de criar conexões tão 

necessárias para a vida.  

A sobrevivência humana como espécie depende de adaptarmos nós 
mesmos e nossos assentamentos em um novo jeito de viver 
sustentável, dando forma a contextos que afirmem as conexões ar, 
terra, água, vida, uns aos outros, isso vai nos ajudar a sentir e entender 
essas conexões, paisagens que são funcionais, sustentáveis, cheias de 
sentido e arte. 91 

 

Queremos ampliar a capacidade de percepção. Abrir espaços e revelar potenciais 

de criação. Uma subjetividade que seja capaz de desencadear novas formas de 

sociabilidade. A maneira como vivenciamos altera aquela como percebemos e 

projetamos na paisagem. A partir da atuação do sujeito, criam-se as ambiências. 

                                                                        

91  SPIRN, (2011) Ecological Urbanism: A Framework For The Design Of Resilient Cities. 
Massachusetts Institute Of Technology. Tradução livre da Autora. 
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O que oferecemos nesta pesquisa é uma amostra; métodos e direcionamentos 

claros para o desenvolvimento de leituras urbanas em paisagens residuais que, 

certamente, serão de grande utilidade para trabalhar com estudantes do campo 

disciplinar, onde nos situamos, bem assim com a população local e demais 

interessados na paisagem. Entendemos que essa amostra precisa ser replicada, 

Para que a leitura urbana tenha valor, são necessários a participação e o 

envolvimento das pessoas. 

 

Em seus escritos, Lynch já ressaltava a importância da participação das pessoas 

nas decisões sobre a forma urbana e, também, sempre situou o aspecto do acesso 

à informação. De acordo com Banerjee (1995), antes de Kevin Lynch iniciar seu 

trabalho de análise visual, aparência e estética eram consideradas questões de 

julgamento e gosto pessoal – coisas para que os especialistas decidam, 

particularmente não acessível ao debate público. Consequentemente, questões 

de qualidade estética ligadas às paisagens, raramente influenciavam as políticas 

públicas. Lynch tentou mudar isso por meio de suas pesquisas. Ele queria trazer a 

forma e a qualidade visual para o domínio da discussão pública, fazia isso 

documentando as qualidades do ambiente cotidiano que são comumente 

experimentadas pelo público.  

 

Começamos a elaborar durante a pesquisa em utilizar uma ferramenta que 

facilitasse saber a opinião das pessoas sobre a paisagem, uma ferramenta que 

proporcionasse a participação de um número maior de pessoas e que ajudasse no 

envolvimento e posteriormente nas transformações necessárias. Atuar no 

registro onde as paisagens são imaginadas, desejadas. Não é ainda propor o 

desenho, mas inspirar a proposição do traço. Inspirar a imaginação e atuar nas 

subjetividades. Assim, surge um desenho novo onde o traço esteja carregado de 

intenção, de sentido e de vida em todas as dimensões. 
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Com suporte nas das reflexões proporcionadas pelo substrato teórico aplicado 

nos estudos de casosurgiu a ideia de desenvolvimento de um aplicativo que 

detalhamos a seguir. 
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INTERAÇÃO E CONEXÃO COM A PAISAGEM POR MEIO DO APLICATIVO 

LEITURAS URBANAS 

 

 

Uma das ideias que surgiram durante o processo de elaboração da tese foi o 

desenvolvimento de um aplicativo voltado para auxiliar leituras urbanas com 

base nas teorias desenvolvidas por Kevin Lynch. 

 

O aplicativo se destina a interessados em leitura da paisagem e pode ser uma 

ferramenta valiosa no que diz respeito a algo em que Kevin Lynch sempre esteve 

interessado: relação entre as formas urbanas e os valores humanos. Como as 

pessoas se sentem a respeito da paisagem. De acordo com Kevin Lynch, um grupo 

especifico, numa situação real, deve ser capaz de avaliar o que é relativamente 

bom no seu local, e deve passar a ter ao seu dispor as pistas necessárias para 

melhorar ou manter o que é bom. Até determinado ponto, as cinco dimensões 

podem ser definidas, identificadas e aplicadas, e esta aplicação pode mesmo ser 

melhorada. (LYNCH, 1981) 

 

O objetivo do aplicativo LEITURAS URBANAS é ampliar as possibilidades de leitura 

da paisagem para um número maior de pessoas; saber como estas se sentem a 

respeito de uma determinada paisagem, levando em consideração as categorias 

definidas pelas dimensões de performance.  

 

O aplicativo funciona de modosimples, com a inserção de fotos, assim como já 

acontece com aplicativos bastante populares como o Instagram, apenas para citar 

um exemplo. O usuário insere fotos da paisagem selecionada. A partir daí, é 

solicitado a dar a opinião utilizando as cinco dimensões de performance como 

categorias. Em cada uma das dimensões podem ser classificados também os 

metacritérios: eficiência e justiça. O usuário pode também compartilhar sua 
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localização pois o aplicativo utiliza as informações de localização por GPS 

interligado com a plataforma do GoogleMaps o que nos fornece um mapeamento 

instantâneo das imagens captadas. Uma vez indicada no mapa a localização  

precisa, o aplicativo mostra no mapa a localização de todas as fotos capturadas 

pelo usuário. 

 

 

Figura 91 ~Aplicativo Leituras Urbanas. Fonte: Produzido pela pesquisa 

 

Na imagem acima vemos a proposta visual da abertura do aplicativo Leituras 

Urbanas. Elaborado pela pesquisa. 

 

Para que o usuário possa fazer sua análise é necessário um contato prévio com a 

teoria que pode ser uma leitura mais aprofundada dos escritos de Lynch, mas que 

pode ser também provida através de textos resumidos fornecidos no próprio 

aplicativo. Isso tudo pode variar de acordo com a dinâmica do grupo. Digamos que 
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se queira trabalhar com um grande grupo de estudantes ou de moradores da área: 

seria interessante que houvesse um momento coletivo onde as bases teóricas 

pudessem ser passadas de maneira objetiva para que as pessoas pudessem ter 

uma noção prévia do trabalho de leitura urbana. A seguir vemos um exemplo do 

que poderia ser uma descrição prévia das dimensões de performance. 

 

 

   

                    
Figura 92 ~ Telas explicativas das dimensões de performance. Produzido pela pesquisa. 
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Figura 93 – Simulação do ambiente do aplicativo. Produzido pela pesquisa. 
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Figura 94 Imagens do ambiente gráfico do aplicativo. Produzido pela pesquisa. 

 

 

Nas imagens vemos o ambiente gráfico do aplicativo, onde o usuário opina dentro 

de cada uma das dimensões de performance. As expressões são modos bastante 

intuitivas de interação. A seguir algumas simulações de avaliação ambiente 

gráfico do aplicativo, 
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Figura 95 Simulações do ambiente gráfico com avaliações  do Parque Barra Funda. Produzido pela 
pesquisa. 
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Uma vez inseridos dados dos usuários no aplicativo, poderemos produzir um 

mapa dos locais e paisagens onde os participantes registraram o maior ou o 

menor índice de satisfação das pessoas em relação a cada uma das dimensões de 

performance. Utilizando essa ferramenta isso se torna uma tarefa simples. 

Poderemos, por exemplo, produzir mapas, mostrando as áreas onde há uma 

concentração de problemas, ou mesmo quais os pontos onde há maior nível de 

satisfação. Nas imagens a seguir vemos exemplos de dois mapas que podem ser 

gerados pelo aplicativo: à esquerda, podemos ver os pontos da área de estudo, 

onde temos a ocorrência de avaliações positivas e, à direta, dividimos a 

predominância de avaliações positivas, o que facilita bastante encontrar os 

pontos críticos da área de estudo.  
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Figura 96 – Simulação de mapas produzidos no ambiente gráfico do aplicativo. Produzido pela 
pesquisa 
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São várias as possibilidades de dinâmica possíveis para o uso do aplicativo 

Leituras Urbanas. Um grupo pode se encontrar previamente para discutir 

algumas estratégias e definir um roteiro, para que os usuários façam uma 

caminhada em áreas previamente selecionadas. Pode acontecer, também, de as 

pessoas não se conhecerem, não se encontrarem, de o encontro ocorrer somente 

no ambiente virtual.  

 

A caminhada pode ser feita coletiva ou individualmente. No caso de grupos de 

pesquisadores ou alunos de graduação, a caminhada feita coletivamente 

estabelece uma ligação entre os participantes, o que pode ser uma potencialidade 

para despertar as percepções e as sensações das pessoas em relação aos locais. 

O aplicativo sugere um olhar participante do estabelecimento das relações do 

observador na paisagem. Não se pode negar no mundo atual, a quantidade de 

assuntos e informações que nos impactam diariamente através da internet e que 

também atuam na produção de subjetividades. Hoje, um jeito de fazer uma coisa 

existir é colocá-la na internet. Parque Augusta e Parque Minhocão, por exemplo, 

apesar de não existirem oficialmente, estão em redes sociais que contam com 

milhares de seguidores. O sentido se constrói também no ambiente virtual, que faz 

parte do nosso tempo e de nossas vidas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E SETE COISAS IMPORTANTES PARA UMA BOA 

LEITURA URBANA 

 

A Arquitetura da Paisagem, como arte e técnica, carrega uma potência de criação 

e um saber. Entendemos que a intervenção na paisagem tem a capacidade de 

ativar conexões, uma subjetividade que seja capaz de desencadear novas 

sociabilidades. Em nossa maneira de ver o mundo, os conceitos e as teorias 

alteram a forma como percebemos a paisagem. Com a atuação do sujeito criam-

se as ambiências, e com a atuação no espaço, observam-se as dimensões de 

performance. 

 

A hipótese central é falar sobre a boa forma da paisagem como sendo além de 

possível, algo necessário. Quando reportamos de uma boa paisagem, estamos 

também fazendo referência a uma paisagem que é suporte para a vitalidade, que 

faz sentido para os cidadãos que conseguem se sentir seguros, o que, de algum 

modo, pressupõe certo controle do espaço. A boa paisagem é adequada às 

atividades humanas e cria possibilidades de encontro e sociabilidade.  

 

Não queremos nesta pesquisa, apontar o caminho certo ou a verdade. Uma 

maneira única de ver a paisagem não existe. Nossa proposta é a de fazer pensar, 

ampliar as percepções. Cada pessoa que observar ou experimentar uma 

paisagem trará também um pouco de si. Também não intentamos explicar a 

paisagem. Interessam nos questionamentos, processoe e relações que nos levam 

a lugares escondidos da paisagem,k uma busca para desmanchar uma visão 

obvia, por meio dessa busca. 

 

A paisagem não é apenas algo que vemos, é pois, resultado de um processo; está 

ligada diretamente à nossa apreensão, que também é um processo de 

pensamento. 



238 

 

 

A proposta desta tese é a de apontar para a construção de uma leitura urbana 

aberta. Não um método fechado, acabado; mas aponta para procedimentos e 

categorias que até mesmo no sentido pedagógico de apreender a paisagem nos 

parecem úteis. Com suporte no substrato teórico definido, com o pensamento 

alinhado à pesquisa qualitativa, segundo a visão fenomenológica, é assim que 

vamos ao campo. Os procedimentos analíticos indicam uma contribuição ao nosso 

modo de ver a paisagem. 

 

Interrogação, descrição e modalidades de análise. Efetuar uma pesquisa que 

assuma a concepção de realidade e de conhecimento fenomenológico e, mais do 

que isso, um olhar atento às ambiências e às sensibilidades que podem ser 

agenciadas mediante a experiência estética na paisagem é compreendê-la por 

intermédio desses pontos de contato. 

 

De acordo com Merleau-Ponty em A estrutura do Comportamento, as artes 

aumentam a consciência de como nossa experiência individual é inerente a um 

mundo mais amplo, do qual somos apenas parte. Ao nos tornar conscientes, a arte 

nos fornece material para podermos refletir (1965:176). A partir daí, podemos 

iniciar uma micropolítica na relação corpo cidade. A experiência desinteressada 

da natureza e a relação estética com a natureza são atitudes históricas e 

socialmente situadas. De modo mais geral, a paisagem é um artefato. E é esse 

fenômeno que estudamos. (BESSE, 2014) 

 

O observador tem de ser rápido e ter uma empatia pelos valores e 
experiências de vida daqueles que observa. Desse modo, estas 
observações não podem ser neutras, “factuais”; já são interpretações. 
(...) O segundo método consiste em fazer perguntas aos próprios 
utilizadores, cujo sentido de ajustamento de um local é a medida final da 
sua adequação. Pode ser-lhes solicitada uma apreciação: se o local 
funciona bem em função do que se tentar fazer nele? Que problemas e 
dificuldades se encontram no local? Mas concretamente, pode solicitar-
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se que recordem do que fizeram ontem num local e que problemas 
surgiram.92 

 

Relacionamos o conceito de ecosofia de Guattari com as Dimensões de 

Performance propostas por Kevin Lynch, entendendo que essa análise inclui 

componentes subjetivos e simbólicos, que relacionam valores humanos e formas 

urbanas. Essa proposta de abordagem metodológica vai em um sentido diferente 

da análise morfológica de elementos físicos, como ruas, parcelamentos e 

edifícios. Nosso esforço se encontra com as teorias de Kevin Lynch por suas 

preocupações e indagações acerca dos valores humanos e da configuração 

urbana:  

 

Por isso arrisco uma proposta geral: um local bom é aquele que, de 
algum modo adequado à pessoa e à sua cultura, consegue tornar essa 
pessoa consciente da sua comunidade, do seu passado, da teia da vida e 
do universo e do tempo e do espaço em que estes se integram. Estes 
símbolos são específicos da cultura em causa, mas também assentam 
em experiências da vida comum como o calor e o frio, o seco e o molhado, 
o escuro e o luminoso, o alto e o baixo, o grande e o pequeno, o vivo e o 
morto, o movimento e a quietude, o cuidado e a negligência, o limpo e o 
sujo, a liberdade e a restrição.93 

 

Assim, entendemos as paisagens que estudamos em eterna transformação. O que 

buscamos é usar positivamente essa capacidade de transformação de forma 

positiva. De forma que a paisagem atingirá uma boa vitalidade, como um suporte 

adequado para vida; que a paisagem seja acessível, possa refletir os diversos 

sentidos e as singularidades que lhe são inerentes. Como disse Guattari: “Nada 

está pronto. Tudo deve ser sempre retomado do zero, do ponto de emergência 

cósmica. Potência do eterno retorno do estado nascente.” 

 

                                                                        

92 Lynch, 1981. Op. Cit. Pag. 147 

 
93 Lynch, 1981. Op. Cit. Pag. 147 
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sete coisas importantes para uma boa leitura urbana 

 

A presença e a postura do pesquisador na área de estudo são aspectos 

importantes que influenciam na leitura urbana; é preciso estar atento às 

percepções e ambiências. Algumas perguntas úteis: o que queremos descobrir na 

área de estudo? Quem sou eu, pesquisador na área de estudo? Quais as sensações 

e os sentimentos percebidos em relação à área? É preciso principalmente 

conversar com as pessoas do lugar. 

É preciso fazer visitas de campo para conhecer a área e só única visita 

provavelmente, não será suficiente para um bom trabalho. 

 A cartografia oficial é importante, mas não é suficiente. Deve-se também criar 

mapas alternativos e elaborar uma cartografia própria, que enriquece a leitura e 

ajuda na apreensão, não se restringindo aos dados oficiais. 

Utilizar dispositivos de comunicação e aplicativos que facilitem a leitura e o 

envolvimento das pessoas com a paisagem pode ser uma ferramenta 

interessante atuando diretamente nas dimensões sentido e controle; 

Procurar saber sobre a história do lugar, artistas e figuras públicas importantes 

pode ajudar como ativadores da dimensão sentido entre outras. 

Desenhar sempre. O desenho é uma ótimaestratégia de pensar e apreender a 

paisagem;  

Colecionar plantas, fotos e outros elementos encontrados na paisagem. Esses 

elementos podem ser situados, indagados e suscitar questões interessantes. 
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Em última análise destacamos na conclusão desta pesquisa. as primeiras 

mudanças não acontecem na paisagem e sim nas mentalidades, mas ao mesmo 

tempo reconhecemos também que a mudança na paisagem é capaz de uma 

potência que é transformadora nas mentalidades. A vivência da paisagem está 

intrinsecamente ligada às subjetividades. Se queremos mudar a forma do nosso 

mundo, precisamos evoluir as mentalidades e subjetividades. Precisamos estar 

abertos e atentos para leituras urbanas mais sensíveis e eficientes. 
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