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RESUMO 

 

Esta pesquisa pretende contribuir para a reflexão sobre as influências das apropriações 

dos espaços públicos das favelas na emergência de uma Urbanidade Experiencial, em 

oposição à urbanidade normativa, vigente na maioria dos contextos urbanos 

contemporâneos. Ao investigar os processos socioespaciais determinantes nas 

configurações de urbanidade experiencial, esse estudo se deteve nos citadinos e nas 

apropriações (interações, situações e agentes) dos espaços públicos em Paraisópolis, 

para melhor identificar as práticas de “fazer cidade”, visando responder a seguinte 

questão: Qual o papel dos agentes (sociais e materiais), das interações cotidianas e das 

situações urbanas na emergência de regimes de urbanidades no cotidiano da favela de 

Paraisópolis, em São Paulo? Sob a égide da teoria fundamentada nos dados, da 

metodologia visual e da diagramatologia, buscou-se conhecer, de forma qualitativa, de 

que maneira os moradores de Paraisópolis interagem nos espaços públicos em uma 

perspectiva situacional e experiencial, explorando as influências de táticas urbanas no 

cotidiano, tomando como base um estudo de caso integrado por três unidades analíticas 

que possibilitaram examinar em profundidade três vias urbanas dessa favela de São 

Paulo, com apoio de mapeamento colaborativo, questionário e entrevistas com foto-

elicitação. Ao analisar essas práticas sociais, contribui-se para ampliar o pensamento 

sobre interações, situações e regimes de urbanidade em favelas, apresentando novas 

perspectivas para os estudos urbanos, concluindo que as apropriações dos espaços 

públicos das favelas, na esfera das práticas cotidianas dos moradores, contribuem para a 

configuração de contextos de urbanidade experiencial, na medida em que permitem a 

emergência de táticas urbanas (reativas e criativas) como condição para a superação dos 

conflitos sociais nesses territórios.  

 

Palavras-chave: Urbanidade Experiencial. Situações. Interações. Cotidiano. Paraisópolis. 

 



ABSTRACT 

 

This research contributes to the reflection on the influences of the appropriations of the 

favelas’ public spaces in the emergence of an Experiential Urbanity, as opposed to the 

normative urbanity, prevailing in most contemporary urban contexts. When 

investigating the determinants socio-spatial processes in the configurations of 

experiential urbanity, this study was detained in the city and the appropriations 

(interactions, situations and agents) in Paraisópolis’ public spaces, to better identify the 

practices of “making City”, aiming to answer the following question: What is the role of 

the agents (social and material), daily interactions and urban situations in the emergence 

of urbanity regimes in the daily life in São Paulo’s favela Paraisópolis? Below the support 

of the grounded theory, visual methodology and diagramatology, we required to know, 

in a qualitative way, how the Paraisópolis’ residents interact in public spaces in a 

situational and experiential perspective, exploring the influences of urban tactics in daily 

life, based on a case study integrated by three analytical units, that made it possible to 

examine in profundity three urban pathways of this São Paulo’s favela, with support of 

collaborative mapping, questionnaire and photo-elicitation’s interviews. By analyzing 

these social practices, it expands the thinking about interactions, situations and regimes 

of urbanity in favelas, presenting new perspectives for urban studies. Concluding that 

the appropriations of the favelas’ public spaces, in the sphere of residents' daily 

practices, contribute to the configuration of experiential urbanity contexts, as they allow 

the emergence of urban tactics (reactive and creative) as a condition for overcoming 

social conflicts in these territories. 

 

Keywords: Experiential Urbanity. Situations. Interactions. Everyday. Paraisópolis. 
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INTRODUÇÃO 

A condição urbana atual – fragmentação territorial, dispersão das fronteiras, 

fluidez das economias e individualismo exacerbado –, se reflete na apropriação dos 

espaços públicos, que pode contribuir tanto na valorização da experiência urbana, quanto 

na sua categórica negação (AUGÉ, 2010). A urbanização acelerada dos países latino-

americanos – a transformação das suas cidades em grandes aglomerados demográficos, o 

aumento da segregação social, o aumento da violência cotidiana, a corrupção dos sistemas 

políticos, entre outros fatores –, têm negligenciado o papel do espaço público como 

elemento articulador da vida coletiva na cidade (SERPA, 2007). Eis porque refletir 

criticamente sobre as práticas do espaço é fundamental para se compreender as 

dinâmicas socioespaciais nas favelas. Em consequência das mudanças nos padrões de 

mobilidade, os tipos, modos, frequências, velocidades e intensidade dos fluxos nas áreas 

urbanas contemporâneas se tornaram mais intensos, modificando profundamente os 

padrões de apropriação das ruas nas cidades. Dos impactos dessas mudanças na 

experiência do espaço público nas periferias das metrópoles contemporâneas emergem 

novos desafios para o projeto urbano. Assim, a ausência da definição de um paradigma 

que resolva as contradições inerentes à da urbanização das cidades em um contexto de 

sustentabilidade social continua a provocar dissensos no debate urbanístico 

contemporâneo. 

Pelo fato de defender um novo olhar sobre o estudo do cotidiano, Agier (2011), 

Giannini (2004), Heller (2000), Certeau (1994), Lefebvre (1991) e Goffman (1975), 

constituem as principais referências desta Tese, que propõe discutir o significado e a 

importância do cotidiano na emergência de uma Urbanidade Experiencial (contraposta a 

outra, de caráter normativo), como desdobramento das interações entre os citadinos, as 

atividades e os objetos urbanos nas mais diversas situações que ocorrem nas ruas de 

Paraisópolis. Se, de fato, o cotidiano é essa presença homogênea que, sobreposta ao 

público e privado, se colapsa em conjuntos de fragmentos de situações no espaço-tempo, 

estas, definidas pelas diversas modalidades de interações sociais nos espaços públicos das 

cdiades, configuram regimes de urbanidade experiencial nas vielas, ruas e avenidas da 

cidade. Regimes de urbanidade que não somente ocorrem no cotidiano, mas, sobretudo, 
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decorrem do cotidiano e perpassam as diversas escalas do habitar. É o que pretendemos 

demonstrar nesta Tese1. 

Ainda assim, urbanidade permanece um desses conceitos que se tornaram tão 

comuns que, de fato, tornou-se um termo padronizado, lugar-comum, que lembra a 

expressão blasé a que Simmel (2005) se refere quando descreve o comportamento dos 

citadinos nos centros urbanos. Será realmente a urbanidade simples concerto de 

comportamentos diante de estranhos nos espaços públicos? É uma questão que 

tentaremos aprofundar ao relacionar os principais temas desta pesquisa: interações 

sociais, situações do cotidiano e urbanidade experiencial2. Solà-Morales (2008, p. 147) 

afirma, ao defender uma abordagem material da urbanidade, que  

[...] urbanidade é articulação, complexidade e diferença. Articulação de pisos, 
pavimentos, estradas, itinerários, suportes, espaços vazios. Edifícios e atividades 
são como qualificações, mas no final eles são complementares à base urbana. Os 
materiais e as relações entre os materiais são o que conta: distâncias, rhytms, 
continuidades, sequências, conflitos. Espaço é socialmente compartilhado, sim, 
mas não só isso. Intensidade de uso e de participação no detalhe, a variedade das 
partes – quase o oposto da monumentalidade, exceto, talvez, quando se torna 
convencional, repetitivo, inofensivo (tradução nossa). 

Para muitos teóricos do urbanismo (seguindo a tradição filosófica hegemônica do 

ocidente), o cotidiano é o campo de ação da vida privada onde não se passa nada. O 

cotidiano pode ser abordado por várias perspectivas. Uma delas é considerá-lo a 

concretização do habitus por meio do contingenciamento das ações humanas – das trocas 

simbólicas –, associado ao que Bourdieu (1989) denomina campo de poder, no sentido 

em que é a concretização de certas interações e apropriações circunscritas em um espaço-

tempo constantemente atualizado. Chamamos a esta perspectiva de cotidianidade. Aqui, 

a leitura de Agier (2011) sobre as situações elementares do cotidiano é de especial 

importância para romper com o véu que encobre as redes de interações nos espaços 

públicos de Paraisópolis. Tais reflexões sobre o cotidiano nos/dos espaços públicos 

permitiram o desenvolvimento da lógica analítica que se pretende nesta pesquisa.  

                                                        
1 Esta tese de doutorado insere-se  nos projetos de pesquisa “ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS EM ÁREAS 
VULNERÁVEIS NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO: AS DIMENSÕES DA SUSTENTABILIDADE 
NAS INTERVENÇÕES PARA URBANIZAÇÃO” e “PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS 
PRECÁRIOS E ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL: AS DIMENSÕES DA SUSTENTABILIDADE”, de liderança 
da prof Angélica T. B. Alvim e financiados pelo Fundo Mackpesquisa (2018) e Edital Universal Cnpq 2018  
(período 2010-2021), respectivamente. 
2 Tratamos aqui de uma abordagem da experiência da urbanidade distinta daquela preconizada por 
Rheigantz (2007, 2011 e 2012). 
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Após refletir sobre os processos de homogeneização que a vida urbana tem sofrido 

na modernidade e suas correspondentes pressões na cotidianidade, Lefebvre (1991) 

aposta no cotidiano como gerador das virtualidades criativas capazes de reestabelecer as 

condições de apropriação da cidade como obra, resultante da atividade humana que a 

produz. O autor afirma que o cotidiano é o encadeamento concreto, dirigido e humilde de 

fragmentos de práticas no espaço-tempo. Paradoxalmente, é aquilo que não tem data: “é 

o insignificante (aparentemente); ele ocupa e preocupa e, no entanto, não tem 

necessidade de ser dito, é uma ética subjacente ao emprego do tempo, uma estética da 

decoração desse tempo empregado” (LEFEBVRE, 1991, p. 31). Não sendo mais possível 

sua apreensão como totalidade, a vida urbana se revela, antes de tudo, fragmentada e 

heterogênea, demandando uma análise do cotidiano orientada para concepções na 

microescala da experiência social. 

Os estudos sobre espaços públicos foram retomados desde fins dos anos 1950 em 

todas as suas dimensões – sociais, políticas, econômicas, ecológicas, urbanas e 

arquitetônicas –, organizados principalmente por arquitetos e urbanistas, na tentativa de 

restabelecer a cidade à coletividade, destituída da experiência urbana ao longo do 

processo de constituição das grandes aglomerações urbanas contemporâneas (ARANTES, 

1993). Eis porque, diversos grupos têm se mobilizado contra o desaparecimento do 

espaço público e defendido globalmente seu papel como o lugar para o exercício da 

cidadania, por meio da sua apropriação, do encontro com o outro, da ação coletiva entre 

indivíduos e do acesso à cidade (BORJA, 2003). 

Nesse contexto, o urbanismo do cotidiano se desenvolveu de modo difuso e 

espontâneo na década de 1960, nos países anglo-saxônicos, e se espalhou depressa pelos 

países europeus, diretamente relacionado aos movimentos ecológicos e a atuação direta 

das comunidades locais no direito de controle e vigilância dos sistemas de decisão 

relativos à gestão urbana. Kaliski (1999) explica, em sua descrição dos movimentos 

urbanos em prol da construção equitativa das cidades, que a tendência nas décadas de 

1950 e 1960, de equalizar projeto urbano com uma estrutura física que desse suporte às 

questões sociais, e não somente morfológicas, constituiu o centro das discussões e do 

planejamento urbano nas últimas quatro décadas. Um exemplo foi o grupo Team X, que, 

no início da década de 1950, defendeu a manutenção dos valores da convivialidade entre 

pedestres nas calçadas, nos debates entre arquitetos. Nesse sentido, a partir das 
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perspectivas, teorias, práticas, práxis e pedagogias conectadas com a premissa de se 

refletir sobre o fenômeno urbano no século XXI, pensa-se o futuro enquanto um território 

político, para a expansão do domínio da imaginação e da pluralidade, diante do qual o 

urbanismo insurgente interrompe a normalidade e contribui para revolucionar o senso 

comum (MIRAFTAB, 2016).  Destarte, é papel dos arquitetos e urbanistas incluir os 

moradores locais na produção de espaços públicos e, por conseguinte, na discussão sobre 

as relações entre as instituições, os especialistas e as lideranças locais, considerando as 

articulações de diferentes dimensões, como, por exemplo, o tempo, o espaço geográfico e 

o imaginário urbano.  

O interesse pelo espaço público fora das áreas centrais das cidades, em direção às 

áreas mais periféricas, em um momento em que se discute a perspectiva de um urbanismo 

mais humano pode indicar a superação de um modelo de planejamento funcionalista e 

desigualitário. No entanto, mesmo em face de uma vasta bibliografia sobre o assunto, 

ainda existem lacunas no entendimento das formas de apropriação dos espaços públicos 

localizados nas favelas, pois os planos de urbanização seguem, muitas vezes, teorias 

urbanísticas hegemônicas, que priorizam a cidade funcional em detrimento de uma 

perspectiva holística do espaço urbano. 

Nas favelas, em face dos processos peculiares de ocupação dos territórios, as redes 

de circulação viária foram se constituindo nos espaços públicos preferenciais de 

convivência social, sobrepondo a função inicial como meio de mobilidade urbana. Nesse 

contexto, Paraisópolis, a maior favela de São Paulo3, foi ocupada ao longo das últimas 

décadas principalmente por migrantes nordestinos que recriaram em seu território, em 

muitos sentidos, os vínculos territoriais ora efetivos nas localidades habitadas no 

Nordeste e abandonados por conta da mobilidade para o Sudeste do país. Bairro 

planejado sobre a área de uma antiga fazenda em 1922, contendo aproximadamente 

2.200 lotes, Paraisópolis foi objeto de especulação imobiliária e ocupações isoladas até 

meados dos anos 1960, quando os primeiros dos que seriam seus moradores 

permanentes ocuparam os terrenos e construíram seus barracos de madeira. 

Compreendendo isso, esta Tese explora as relações entre os moradores de Paraisópolis e 

seus espaços públicos – constituídos quase tão somente por ruas, calçadas e vielas –, sob 

                                                        
3 Cf.: IBGE, 2010. Para maiores informações, ver o ranking das maiores favelas de São Paulo no capítulo 2. 
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a perspectiva das práticas sociais que sintetizam a vida cotidiana como campo 

privilegiado das interações, das situações e dos contextos de urbanidade. 

A produção social do espaço nas favelas estabelece uma relação dialética com o 

processo avançado de segregação urbana da metrópole, diante do qual o acesso a serviços, 

atividades, informações e recursos diversos é objeto de agenciamentos restritivos, que 

exercem controle social sobre os moradores dos assentamentos precários, especialmente 

das favelas. De fato, a condição urbana das favelas brasileiras tem sido pautada por 

conflitos territoriais em diversas escalas, refletindo em contextos de precariedade nos 

espaços públicos e provocando a perda da experiência urbana na vida cotidiana dos seus 

habitantes. Adicionalmente, no imaginário urbano das metrópoles brasileiras, o convívio 

social nas ruas e praças das cidades, seja nas áreas centrais ou nas periferias, tem 

significado experiências relacionadas à insegurança, exclusão e segregação social, 

principalmente para crianças, mulheres e idosos. Mesmo diante desse cenário, as 

apropriações dos espaços públicos – táticas que emergem das interações contextuais 

entre agentes locais – têm construído redes de eventos que podem contribuir para a 

consolidação de certas dimensões de urbanidade nesses contextos. Ainda que 

indiretamente, a interpretação de Arendt (2007), da necessidade de espaços cívicos como 

condição para haver humanidade implica uma espacialização da correspondência entre a 

reflexão sobre a condição humana contemporânea e o arranjo social do espaço. A 

condição dos espaços públicos em Paraisópolis reflete essa dinâmica. Apesar de haver um 

grande número de redes de socialização, há escassez de equipamentos de lazer e cultura, 

de praças, de espaços livres, de áreas verdes e de arborização urbana; de modo geral, 

pode-se afirmar que as relações de convívio e lazer entre os moradores ocorrem nas ruas, 

becos e vielas. 

Objetivos, Temas e Questões da Pesquisa 

Esta Tese se dedica à discussão de quatro temas, complementares entre si, de 

modo a alcançar os objetivos propostos: interações críticas, integrações situacionais, 

regimes de urbanidade e urbanidade experiencial.  O referencial teórico apoiou-se, 

principalmente, na produção teórica de Certeau (1994), Lefebvre (2001), Lynch (1985), 

Carmona (2010a, 2010b), Crawford (1999) e Agier (2011), alinhando-se com os conceitos 

de apropriação, cotidiano e urbanidade. 
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Como objetivo principal, esta pesquisa teve por finalidade compreender o papel 

das interações sociais na articulação de situações cotidianas elementares e na emergência 

de regimes de urbanidade experiencial nas ruas de Paraisópolis. Ao explorar as 

influências das táticas emergentes (reativas e criativas) sobre os regimes de urbanidade, 

por meio da decodificação diagramática dessas práticas sociais, questionou-se o potencial 

de transformação dessas interações entre seres humanos e objetos nos territórios das 

periferias urbanas.  

Almejando alcançar o objetivo principal, foram definidos quatro objetivos 

específicos que constituíram temas tangenciais da pesquisa:  

1. Identificar as modalidades de interações entre os atores, objetos e 

atividades envolvidos nas apropriações dos espaços públicos de Paraisópolis.  

2. Examinar de que modo as diversas situações da vida urbana afetam os 

moradores, cooperando, assim, para a construção de significados no cotidiano.  

3. Estabelecer os parâmetros de distinção entre regimes urbanidade, por meio 

do uso de uma lógica indutiva-dedutiva com o apoio de ferramentas diagramáticas para a 

análise de eventos em contextos complexos. 

4. Articular os elementos constitutivos da urbanidade experiencial, definindo 

suas condições, parâmetros e expressões nos espaços públicos de Paraisópolis. 

Esses objetivos foram alcançados utilizando-se do método de análise urbana 

desenvolvido especialmente para este caso, capaz de explicar as influências das 

apropriações dos espaços públicos nas dinâmicas socioespaciais das favelas apoiando-se 

na pesquisa empírica – observação participante, entrevistas, questionários, mapeamento 

colaborativo –, e dados secundários, compostos por documentos diversos – relatórios 

estatísticos, livros, mapas e trabalhos acadêmicos publicados sobre a região. Tal método, 

uma vez consolidado, permite identificar e interpretar, no contexto urbano, por meio da 

microanálise e da macroanálise, os pontos de convergência da morfologia urbana, das 

apropriações e dos regimes de urbanidade.  

Ao pesquisar as apropriações de espaços públicos em Paraisópolis, São Paulo, 

pretendeu-se, acima de tudo, cooperar para o debate atual sobre planejamento urbano e 

o desenvolvimento local reorientando o foco para os espaços públicos e reposicionando, 

assim, os diversos níveis de análise e intervenção em favelas em uma lógica que priorizam 
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os interesses das coletividades locais. Assim, com o intuito de construir um referencial 

teórico que pudesse contribuir para o conhecimento no campo do urbanismo, 

propusemos à seguinte questão de pesquisa: 

De que modo as interações entre pessoas, objetos e atividades, inseridos nas 

situações cotidianas da vida urbana,  articulam o convívio social nos espaços públicos 

das favelas? 

Uma vez definido o contexto da pesquisa, a favela de Paraisópolis, em São Paulo, e 

a abordagem metodológica, buscou-se responder essa questão, dedicando-se à 

observação atenta da apropriação dos espaços públicos da favela de Paraisópolis pelos 

citadinos, na tentativa de esclarecer estratégias e táticas locais de produção social do 

espaço, utilizando um conjunto teórico, conceitual e metodológico coerente com a 

perspectiva do urbanismo do cotidiano.  

Ao propor uma discussão sobre as condições de apropriação (e reapropriação) de 

espaços públicos nas favelas e suas reflexões em intervenções urbanas, planos de 

desenvolvimento estratégico e políticas públicas de urbanização de assentamentos 

precários, é possível falar em urbanidade do cotidiano, apenas se considerarmos o 

cotidiano como condição crítica para a experiência urbana. Do contrário, haveríamos de 

concordar com a possibilidade de um cotidiano sem urbanidade, ou com a condição de 

desurbanidade, conforme definem alguns autores brasileiros4. No seguimento desta Tese 

pretende-se discutir as articulações de quatro processos interdependentes, resumidos 

nos quatro tópicos a seguir: 

a) As interações críticas geram táticas de praticantes decisivas na emergência de 

novas formas de urbanidade. Ao identificar as modalidades de interações entre 

os atores, objetos e atividades envolvidos nas apropriações dos espaços 

públicos de Paraisópolis, foi possível estabelecer as articulações mais críticas 

nas práticas relacionadas com as transformações urbanas na microescala. 

b) As integrações situacionais articulam os vínculos territoriais nas microrregiões 

urbanas. Ao examinar as modalidades de integração das diversas situações da 

                                                        
4 Cf.: Netto (2012), Krafta (2012), Rheigantz (2007, 2011 e 2012), Figueiredo (2012) e Cabral, Rossetto e 
Saboya (2016). 
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vida urbana no cotidiano dos moradores de Paraisópolis, cooperou-se para o 

entendimento do papel dos imaginários urbanos nas relações de vizinhança. 

c) Os regimes de urbanidade são fatos urbanos que redefinem a materialidade dos 

lugares. Ao estabelecer os parâmetros de distinção entre regimes de 

urbanidade, por meio da análise de eventos em contextos complexos, 

contribuímos para compreender as implicações da materialidade dos lugares 

na prevalência de certos regimes de urbanidade sobre outros. 

d) A urbanidade experiencial é a condição urbana que, emergente da apropriação 

das ruas, se expressa nos lugares de convívio das diferenças. Ao identificar os 

elementos constitutivos da urbanidade experiencial, bem como suas condições, 

parâmetros e expressões nos espaços públicos de Paraisópolis, foi possível 

evidenciar seu papel nas ações de transformação dos lugares em localidades de 

convívio com qualidade ambiental superior. 

De fato, esta pesquisa parte da premissa, para além de seus aspectos 

comportamentais, de que a urbanidade é uma condição resultante da apropriação (ou 

reapropriação) dos espaços públicos, envolvendo agentes (pessoas, objetos e atividades) 

e contextos espaciais multiescalares. Do mesmo modo que alguns autores defendem a 

primazia do cotidiano como ponto de partida para a filosofia, argumenta-se, nesse 

contexto, que o conceito de urbanidade também emerge da experiência urbana do/no 

cotidiano. Não se trata somente de confrontar regimes de urbanidade, mas de se defender 

que as apropriações dos espaços públicos das favelas, na esfera das práticas cotidianas 

dos moradores locais, contribuem para a configuração de regimes de urbanidade, na 

medida em que permitem a emergência de táticas urbanas (reativas e criativas) como 

condição para a superação dos conflitos urbanos nesses territórios. Pretendeu-se 

comprovar que as apropriações de espaços públicos em favelas podem ser explicitadas 

por meio das operações dos usuários – especialmente referentes às suas táticas reativas 

e criativas – qualificadas segundo categorias da experiência urbana que envolve leituras, 

percepções e interpretações da realidade local pelos próprios usuários. 

Metodologia 

Com o intuito de alcançar os objetivos e compreender as motivações e experiências 

dos atores-chave durante a pesquisa, bem como os impactos de suas ações, utilizou-se 



31 
 

métodos híbridos para explorar os múltiplos agentes, materiais e imateriais, e processos 

– interações sociais, situações da vida urbana, regimes de urbanidade e contextos urbanos 

–, e suas respectivas influências em cada caso analisado. Desse modo, em face da questão 

fundamental, dos objetivos propostos para esta pesquisa, da opção epistemológica 

adotada e da natureza dos fenômenos investigados, esta Tese adotou estratégias 

qualitativas de pesquisa, que opera por meio de inferências indutivas e dedutivas, no qual 

se conjugou três “movimentos” – a teoria fundamentada nos dados, a metodologia visual5 

e a diagramatologia6.  

A abordagem indutiva foi usada para a construção gradual do quadro conceitual, 

acompanhando a coleta dos dados por etapas, quando são analisados e usados para 

avaliar a hipótese inicial ou questão de pesquisa, em um processo em espiral, chegando 

ao ponto em que mais dados não acrescentam mais conhecimento (BANKS, 2009; 

CHARMAZ, 2009; STRAUSS e CORBIN, 1990). A abordagem dedutiva foi usada para 

derivar dos códigos iniciais, indutivos, as diretrizes conceituais ou hipóteses, a fim de 

coletar mais dados, reformulando a posição teórica à medida que a pesquisa revelava 

novos resultados.   

De modo a compreender como os moradores de favelas vivenciam suas 

experiências de apropriação de espaços públicos numa perspectiva simbólica e 

socialmente construída, propusemos uma estratégia metodológica para avaliar o papel 

das interações sociais na articulação dos elementos e dos contextos urbanos e seus 

respectivos desdobramentos, para articular a complexidade social e experiencial da vida 

urbana em uma práxis projetual.  

Seguindo um plano de trabalho que envolve a produção, a avaliação e a 

generalização das ideias, foi organizado um desenho da pesquisa para o aproveitamento 

dos dados qualitativos em uma série de ações em três estágios: a) coleta de dados, 

                                                        
5 A metodologia visual foi desenvolvida durante Estágio Doutoral em Bogotá, Colômbia, entre julho e 
dezembro de 2017, quando tivemos a oportunidade de realizar visitas guiadas por Ciudad Bolívar e 
caminhar pelas suas ruas com a companhia de alguns moradores que nos relatavam seus pontos de vista 
sobre a cidade. Foi nesse contexto que desenvolvemos o método Foto-Mapa (descrito no capítulo 3), que 
resultou em aproximadamente 80 entrevistas com foto-elicitação a moradores das periferias de Bogotá. 
Além disso, conversamos com especialistas sobre espaços públicos nas periferias de Bogotá, de modo a 
balizar nossa pesquisa tanto teórica quanto empiricamente. As duas atividades serão objeto de futuras 
publicações associadas com o tema desta Tese. 
6 Segundo Mitchell (1981), diagramatologia é um campo de investigação transdisciplinar que trata do 
pensamento diagramático, envolvendo filosofia, ciência e arte. Será definido em detalhes no capítulo 3. 
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utilizando a observação participante junto a grupos de adolescentes moradores de 

Paraisópolis em três fases distintas, o mapeamento colaborativo, o questionário e as 

entrevistas; b) codificação (aberta, axial e seletiva), realizada por meio de diagramas 

experienciais para avaliação das configurações locais de urbanidade, realizada sobre um 

conjunto de categorias que emergiram dos dados; e c) revisão teórica dos conceitos-chave 

– interação, cotidiano e urbanidade –, bem como articulação operacional destes conceitos 

com as categorias oriundas dos dados analisados, objetivando a discussão crítica dos 

fenômenos estudados. 

Adotou-se uma perspectiva interpretativa que reflete tanto os resultados 

analíticos como as escolhas teórico-metodológicas adotadas para o desenvolvimento da 

pesquisa de campo, que permitiu compreender que as periferias podem ser entendidas 

enquanto processos flutuantes, descontínuos e relacionais, rastreados durante a 

etnografia e construídas a partir da experiência dialógica, ou seja, levando em 

consideração aspectos relevantes para as interlocutoras da pesquisa.  

Estudos de Caso 

Diante da natureza contextual do objeto desta pesquisa – a favela de Paraisópolis7, 

na cidade de São Paulo –, o estudo de caso será o modelo epistemológico adotado. As 

aproximações sucessivas ao objeto possibilitaram destacar do contexto urbano, que é o 

estudo de caso principal, três estudos de caso interdependentes, dos quais emergiram 

questões específicas que foram comparadas posteriormente com os conceitos axiais, à luz 

das categorias analíticas construídas especialmente para esta pesquisa. Em Paraisópolis, 

tais questões específicas, relacionadas com as interações sociais, as situações elementares 

e os regimes de urbanidade do cotidiano, foram orientados às três vias urbanas locais 

mais lembradas pelos moradores em um questionário aplicado no início dos trabalhos de 

campo.  

Para atender aos objetivos propostos, conduziu-se um estudo de caso, utilizando 

ferramentas etnográficas a fim de se vivenciar o dia-a-dia dos moradores por meio de 

entrevistas em profundidade, questionários, mapeamento colaborativo e observações de 

                                                        
7 De modo a simplificar o entendimento do texto, ao invés de usar o termo favela de Paraisópolis, usaremos 
Paraisópolis sempre que nos referirmos à localidade de estudo de caso, exceto em casos específicos onde se 
fizer necessário. 
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campo, em três vias principais de Paraisópolis: a) Rua Pasquale Gallupi; b) Rua Melchior 

Giola; e c) Avenida Hebe Camargo. A definição dos casos seguiu três critérios: imaginário, 

localização, conexões. 

Estudos de caso podem ser entendidos como métodos de consolidação do 

conhecimento científico em determinado campo de estudo por meio de pesquisas 

empíricas que estejam articuladas com pressupostos teóricos reconhecidos. Ao mesmo 

tempo, o desenvolvimento de métodos científicos pode explorar a abordagem por estudos 

de caso na etapa de validação empírica, de modo a identificar, efetivamente, na realidade 

concreta do mundo, oportunidades cognitivas e falhas estruturais. Groat e Wang (2002) 

associam os métodos híbridos de pesquisa às abordagens de estudos de caso, ressaltando 

que as inferências resultantes dessas associações, que utilizam múltiplas fontes de dados 

e estratégias de análise, podem explorar de modo holístico a realidade concreta da vida 

urbana, nas suas configurações mais complexas. 

Yin (2015, p. 244) explica que o estudo de caso “investiga um fenômeno 

contemporâneo em profundidade e em seu contexto de mundo real”, defendendo que um 

estudo de caso exemplar deve seguir algumas diretrizes: a) ser significativo e completo; 

c) considerar as perspectivas contraditórias; e c) apresentar evidências suficientes. Além 

disso, esse autor afirma que esse tipo de pesquisa é adequado para produzir 

generalizações (apesar de argumentos contrários), enfatizando que estudos de casos 

únicos podem ser representativos de fenômenos mais amplos. Isso é possível porque a 

análise aprofundada exigida nesses casos permite o desenvolvimento de teorias 

substantivas que podem ser referendadas em outros estudos de caso, desde que sejam 

respeitadas condições intrínsecas dos métodos e dos contextos urbanos. 

Depreende-se, assim, do entendimento sobre o papel dos estudos de caso na 

emergência de novos conhecimentos, que tanto o estudo de caso único de Paraisópolis, 

como também os estudos vinculados das suas vias urbanas mais importantes, podem 

evidenciar, por meio de diferenças e similaridades, os efeitos dos lugares sobre o 

cotidiano. Como o estudo que Jacobs (1961) desenvolveu sobre a vitalidade urbana de 

Nova York, no qual foi analisada a dinâmica complexa de um contexto particular, 

utilizando diferentes métodos empíricos – observação participante, entrevista informal e 
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provas documentais –, para apoiar um argumento, e, finalmente, construiu uma teoria por 

meio do caso particular, com poder explanatório suficiente para a generalização.  

Estrutura da Tese 

Esta Tese está organizada em seis capítulos, sendo que no primeiro capítulo 

aborda-se o quadro teórico e conceitual; no segundo, a metodologia; no terceiro, o 

contexto espacial e social da pesquisa. Os capítulos quatro, cinco e seis se dedicam às 

análises das situações elementares, interações sociais e regimes de urbanidade do 

cotidiano em favelas. Por fim, apresentamos as considerações finais da tese. Cada capítulo 

examina subtemas específicos, guiados pelas questões complementares, que convergem 

para o tema central da tese, que trata da emergência de uma urbanidade experiencial em 

consequência da apropriação de espaços públicos em favelas.  

No primeiro capítulo são exploradas as teorias contemporâneas em torno dos 

principais conceitos desta Tese – cotidiano, urbanidade, interação e situação –, bem como 

suas associações com alguns conceitos tangenciais, não menos importantes para 

fundamentação da pesquisa – favela, espaço público, simultaneidade, corporeidade e 

proximidade. Essa discussão será conduzida de forma não linear em três momentos. 

Inicialmente, discutiremos três perspectivas dominantes sobre urbanidade, guiados por 

três pares de autores que complementam seus pensamentos sobre os temas. As 

discussões refletem as principais interpretações sobre urbanidade – simultaneidade, 

proximidade e corporeidade –, em seus aspectos discursivos e experienciais sob os pontos 

de vista de Crawford (1999), Kaliski (1999), Solà-Morales (2008), Mongin (2009) e Netto 

(2012). Todos dedicados em diferentes leituras do conceito de urbanidade na cidade 

contemporânea, cuja síntese de ideias apoiará uma releitura, atualizada, do conceito de 

urbanidade experiencial. Essa leitura será importante para realização das codificações e 

análises dos dados coletados na etapa empírica da pesquisa. Em seguida, o foco da 

discussão orientar-se-á para o cotidiano e suas configurações no espaço e no tempo, 

sinalizando que a paisagem8 cotidiana é impregnada de rotinas, cotidianidades, ainda que 

                                                        
8 Nos apoiamos na descrição de Santos (1985), que define que a paisagem é o resultado cumulativo da 
sobreposição de tempos históricos ao presente, como desdobramento de adaptações no espaço-tempo que 
se atualizam tanto localmente, quanto globalmente, em diversas velocidades e direções. 
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rupturas e transgressões possam romper os eventos contingenciais e cristalizar certas 

poéticas da experiência. 

Retoma-se, assim, o conceito de urbanidade, dessa vez deslocado e ampliado para 

absorver uma abordagem operativa que possibilite a leitura de micronarrativas nos 

espaços concretos da cidade. Da interpretação dos fragmentos de realidade emergem 

categorias analíticas e ferramentas de codificação dirigidas às informações sobre as 

apropriações das ruas, calçadas e vielas de Paraisópolis, capazes de apoiar a tese da 

urbanidade experiencial como porvir das interações no cotidiano. Neste momento, as 

interpretações de urbanidade expandem-se para regimes de urbanidade, categorias 

analíticas que se enquadram em um novo modo de ler as situações do cotidiano nas 

cidades informais (periferias das cidades; periferias urbanas). 

O segundo capítulo descreve a condição urbana em Paraisópolis, explorando os 

contextos políticos, históricos e culturais e seus conflitos com o Morumbi. Nesse sentido, 

as seções apresentam perspectivas ligeiramente deslocadas do território da favela de 

Paraisópolis, representando, respectivamente, seus aspectos físicos, perceptivos e 

discursivos, ao longo de um texto que se propõe investigar eventos cotidianos, mas sem 

perder de vista a conjuntura macroescalar e os movimentos precedentes que lhes dão 

forma, bem como os eventos resultantes das dinâmicas socioespaciais locais. Nesse 

sentido, as escalas da cidade, do bairro e da rua são sobrepostas aos vínculos territoriais 

(às condições de proximidade e aos ritmos do cotidiano), e articuladas com as descrições 

dos elementos urbanos, tendo como pano de fundo o processo de urbanização de 

Paraisópolis, iniciado há mais de 15 anos. A última seção apresenta os três estudos de 

casos, que emergiram de um questionário aplicado a 88 alunos do ensino médio –, nos 

quais serão caracterizadas as interações, situações e urbanidades resultantes das 

condições de conflito entre lugar e cotidiano que emergiram das codificações dos dados. 

Além disso, o texto explora as conexões entre estes espaços urbanos – três ruas e 

avenidas, vias de acesso, passagem e trânsito da vida cotidiana local –, com três eventos 

extraordinários que ocorrem no cotidiano de Paraisópolis.  

O capítulo três se debruça sobre as questões epistemológicas e metodológicas 

desta pesquisa, com a finalidade de tratar das ferramentas e técnicas adotadas 

especialmente para atender aos objetivos propostos para este estudo. Está dividido em 
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três partes, com enfoque na estratégia da pesquisa, nas premissas epistemológicas e nas 

suas condições empíricas. Inicialmente, serão discutidos os principais elementos da 

proposta epistemológica, que integrados, constituem o arcabouço metodológico da tese: 

a teoria fundamentada nos dados, que pretende expandir as potencialidades da etnografia 

ao nível de abstração necessárias para se construir categorias, conceitos e teorias 

substanciais; a metodologia visual, que se ocupa da contextualização da experiência 

vivida; e, por fim, a diagramatologia, que propõe o paradigma de racionalidade 

diagramática, quer dizer, um modo específico de pensar por diagramas. Na parte final 

serão apresentadas em detalhe as técnicas, ferramentas e materiais usados na pesquisa 

empírica: questionário aplicado a 88 estudantes de uma escola local, mapeamento 

colaborativo, realizado em com a participação de onze moradores locais, e entrevistas 

com foto-elicitação, realizadas a 44 participantes. As entrevistas foram realizadas durante 

caminhadas percorrendo as ruas de Paraisópolis, seguindo os três momentos da 

enunciação pedestre preconizada por Certeau (1994): a realização espacial do lugar; a 

apropriação territorial pelo pedestre; e a interação performática entre os atores. 

No quarto capítulo,  elabora-se uma descrição das principais situações elementares 

da vida urbana, como definidas por Agier (2011), identificadas nas ruas de Paraisópolis, 

com o apoio de dados do questionário e do mapeamento colaborativo. Além disso, os 

contextos de apropriação dos espaços públicos em favelas, marcados por convergências 

e divergências entre os citadinos, são examinados por meio de macroanálise, ou análise 

de macroescala, revelando impactos das relações de vizinhança nas situações avaliadas. 

No capítulo cinco são apresentadas as análises dos resultados referentes às 

entrevistas aplicadas aos moradores, comerciantes e transeuntes com apoio da técnica da 

foto-elicitação, cujos métodos utilizados nesta pesquisa foram o Foto-Fala e Foto-Mapa. 

Além disso, nesse capítulo são analisados os resultados das codificações (aberta, axial e 

seletiva), seguidos da identificação das modalidades das interações entre os diversos 

agentes da apropriação dos espaços públicos de Paraisópolis por meio da elaboração e 

interpretação de diagramas.  

A ferramenta diagramática desenvolvida como parte da pesquisa, demonstrou: a) 

ser capaz de decodificar as apropriações de espaços públicos em categorias analíticas que 

incluem os agentes, as interações e os contextos espaciais associados; b) esclarecer as 
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configurações de urbanidades que podem dar forma a novos territórios, processos e 

dimensões socioespaciais; c) identificar categorias específicas no informal que permite 

novas ferramentas de projeto urbano em assentamentos precários; e d) catalogar as 

táticas (reativas e criativas) que admitem estratégias de projeto alinhadas com as ações 

nos espaços da cidade. 

Finalmente, o capítulo seis será o espaço para a discussão final, para a 

reaproximação da teoria ao objeto, reunindo os fragmentos conceituais dispersos ao 

longo do texto, utilizando para isso as informações que emergiram dos modos de 

interação, das situações elementares do cotidiano e dos regimes de urbanidade, na 

tentativa de explicar o conceito de “urbanidade experiencial”. 
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Figura 1.1 – Diagrama da Estrutura da Tese. Fonte: Elaborado pelo autor. 
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CAPÍTULO 1 – POR UMA DEFINIÇÃO DA URBANIDADE 

Este capítulo aborda a condição urbana contemporânea da cidade informal, sob a 

perspectiva das apropriações cotidianas dos seus espaços públicos e da construção do 

conceito de “Urbanidade Experiencial”. Parte-se do pressuposto que as apropriações 

cotidianas e seu âmbito temporal de atuação, envolvem situações do cotidiano, que se 

entrelaçam ao contexto espacial da cidade, com destaque para os espaços públicos – ruas, 

avenidas, vielas e interstícios entre as edificações. Busca-se articular os principais temas 

relacionados aos aspectos situacionais e interacionais do cotidiano na cidade informal, 

convergindo para o conceito de urbanidade experiencial. Tais temas estão organizados 

em um processo de discussão teórica com dois objetivos: fundamentar as análises dos 

dados empíricos, heterogêneos na forma e no conteúdo e refletir sobre a condição urbana 

da cidade informal e o futuro dos seus espaços públicos. 

Na primeira seção, apresenta-se um grupo de autores9 que, embora reconheçam a 

matriz recursiva da cotidianidade, consideram a contingência não apenas constitutiva da 

vida cotidiana, dentro de seus limites temporais e espaciais, mas imprescindível para as 

diversas oportunidades de ruptura desses mesmos limites.  Essa abordagem permite 

entender certas situações cotidianas que rompem com as normas locais nos contextos de 

vida pública, bem como contribui para interpretar as dimensões conflitantes das 

sociabilidades que alteram a vida cotidiana contemporânea. 

A proposta da segunda seção é discutir o caráter relacional e situacional da cidade, 

bem como definir as principais modalidades de interações entre seus agentes (pessoas, 

objetos e atividades). Para isso, aponta-se algumas possibilidades teóricas e conceituais 

no intuito de 1) definir o papel das interações sociais nas apropriações dos espaços 

públicos em áreas de favelas; e 2) relacionar situações, interações  e agentes com base nas 

obras referenciais de autores das ciências sociais, tais como Simmel (2005), Certeau 

(1994), Hannerz (2015), Agier (2011) e Frúgoli Jr (2007). 

                                                        
9 Na Filosofia, Lefebvre (1947, 1961 e 1991), Heller (2000), Giannini (2004), Dosse (2013), Herceg (2014); 
na Sociologia, Goffman (1975), Certeau (1994), Bourdieu (1997), na Geografia, Damiani (1994), Seabra 
(2004) e Santos (2002). 
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Já a terceira seção, aborda o conceito de urbanidade – variando desde a proposição 

de padrões de composição urbana a códigos de conduta social entre os habitantes urbanos 

nos espaços públicos –, que propõe discutir as possíveis aplicações no estudo de espaços 

públicos nas periferias urbanas, com ênfase no que se denominou urbanidade 

experiencial. Objetivou-se, assim, por meio da revisão crítica do conceito de urbanidade, 

elaborar um quadro de atributos que possibilite operacionalizar métodos de análise 

urbana na microescala para sua aplicação em contextos de assentamentos precários. 

Método esse que pode se valer das relações entre os diversos campos da experiência 

urbana mediados pela ideia de urbanidade, como, por exemplo: a) as interações (políticas, 

sociais, materiais, individuais e temporais) entre os agentes locais (pessoas, atividades e 

objetos); b) os impactos dessas interações sobre os atributos da urbanidade em eventos 

do cotidiano; c) as configurações experienciais entre os agentes locais e os contextos 

urbanos; d) os efeitos desses contextos sobre os agentes locais; e) as contribuições dos 

atributos da urbanidade na composição material dos contextos urbanos em determinados 

eventos, cotidianos ou efêmeros. 

Finalmente, a última seção enfoca especificamente a “urbanidade experiencial”, 

inicialmente problematizando as comparações com a urbanidade normativa, situada no 

outro extremo de um mesmo continuum. Ambas compartilham de premissas da civilidade 

do convívio entre estranhos no espaço público, mas apenas a primeira é considerada na 

literatura vigente com um caráter emancipatório. Em um segundo momento, são 

apresentados três momentos da urbanidade experiencial, amparados pelo pensamento 

de três autores, essenciais para sua compreensão: Bourdieu (2008), quando fala dos 

efeitos de lugar; Lefebvre (2001), quando opõe a cidade como obra, o valor de uso e a 

ordem próxima à cidade como produto, ao valor de troca e à ordem distante; e Certeau 

(1994), quando trata das operações dos usuários: táticas ubíquas de praticantes contra 

estratégias centralizadas de produção do espaço urbano. Por fim, reflete-se se a 

urbanidade experiencial pode ser o efeito direto da apropriação dos espaços públicos 

pelas pessoas no cotidiano da cidade informal, ou se há outras condições catalizadoras. 

1.1 O COTIDIANO 

A temática do cotidiano está entre os mais indefinidos e ambíguos temas discutidos 

por diversas áreas de conhecimento, entre elas as Ciências Humanas e Sociais. Os estudos 
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sobre as realidades sociais, políticas e culturais que tratam do “cotidiano” tentam abarcá-

lo por óticas distintas e, muitas vezes, contraditórias. Assim, sem pretender realizar uma 

genealogia exaustiva das teorias do cotidiano, tarefa já realizada por outros autores, tais 

como Herceg (2014) e Highmore (2002), condensam-se aqui as principais abordagens das 

questões da rotina, da vida comum diária. Ainda, pretende-se evidenciar dois aspectos 

fundamentais do cotidiano: as cronologias, como efeito de circularidades e rupturas 

temporais e as topografias, descrevendo circularidades e rupturas das apropriações dos 

espaços públicos. 

1.1.1 O espaço-tempo do Cotidiano 

Embora a ideia de um espaço-tempo do cotidiano articulado com a filosofia possa 

parecer incoerente, Bourdieu (1989), Lefebvre (1991) e Certeau (1994) identificaram 

conceitos da vida cotidiana que fomentaram repositórios de significados urbanos. Esses 

três teóricos franceses, em contraste com Derrida e Foucault, insistiram na conexão entre 

teoria e práticas sociais, entre pensamento e experiência. Lefebvre foi o primeiro filósofo 

a insistir que o cotidiano, aparentemente trivial, na verdade, constitui a base de toda a 

experiência social e domínio da contestação política. O autor adverte, no entanto, que o 

cotidiano é de difícil decodificação devido a sua ambiguidade fundamental. 

A Filosofia do Cotidiano 

Na filosofia, uma parte da tradição da fenomenologia de Martin Heidegger se 

dedica ao estudo da vida cotidiana. Heidegger (2005, §9) em Ser e Tempo, fala da 

cotidianidade – referindo-se às situações mais comuns da vida – como a condição 

fundamental de existência do ser humano, ponto de partida para qualquer interpretação 

ontológica. Os conceitos e noções de cotidiano, cotidianidade, cotidianização, rotina, 

rotinização e dia-a-dia, permanecem fluidos, indefinidos, diante de múltiplas abordagens 

contemporâneas divergentes, especialmente na filosofia, na história, na sociologia, na 

geografia e na psicologia. Entre os diversos aspectos do cotidiano abordados por diversos 

grupos de intelectuais ao longo do século XX, alguns se destacam: a circularidade, a 

heterogeneidade, a banalidade, a normatividade, a narratividade, a conveniência e o 

desencantamento. 
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De fato, diante de diferentes matrizes teóricas, podem-se vislumbrar entre dois 

polos – o da cotidianidade e o da transgressividade – duas tendências principais que ora 

se aproximam de um polo, ora de outro. De um lado, aqueles que tendem a reafirmar o 

cotidiano como cenário inerte e passivo da vida social, campo da rotina, da cotidianidade, 

da regularidade, justificando as regularidades como base segura para o estudo da 

sociedade, especialmente Heidegger (2005), Lefebvre (1991) e Heller (2000). De outro 

lado, aqueles que defendem o cotidiano como um jogo de interações sociais10 – onde o 

contingencial, o efêmero e a transgressão se justificam como táticas de resistência e 

emancipação, entre os quais se pode citar Goffman (1975), Bourdieu (1997), Certeau 

(1994) e Giannini (2004), que, no contexto latino-americano, estuda o cotidiano sob a 

perspectiva da “arqueologia da experiência”. Nesse contexto, Ricoeur (2004, p. xi) afirma 

que 

[...] o que dá à cotidianidade seu caráter de rotina diária é que é ela se permite 
ser apreendida como dupla circularidade: circularidade topográfica, por um 
lado, configurada pelo trajeto que leva do domicílio ao trabalho, passando pela 
rua e que retorna, outra vez pela rua à casa. Circularidade temporal, por outro 
lado, homóloga à precedente, que consiste no retorno da semana e do domingo, 
repetição em que os tempos respectivos do repouso, do trabalho e das reuniões 
na via pública são organizados. É evidente que, em ambos os casos, é a rua, mais 
do que a casa, que oferece as profundidades mais desconhecidas, mais 
perturbadoras, porque é aí onde tudo pode acontecer (tradução nossa). 

A dupla circularidade da cotidianidade da qual Ricoeur (2004) fala, de caráter 

temporal e espacial, configura um circuito principal, formado por práticas sociais 

ordinárias e outro, alternativo, composto por fenômenos ocasionais ou rituais. Nesse 

último, as atividades, objetos e pessoas interagem nas mais variadas situações do espaço-

tempo do cotidiano em condições mais fluidas, instáveis e saturadas, enquanto que no 

circuito principal os agentes interagem em condições mais fixas, estáveis e estagnadas. 

Na tradição marxista, Henri Lefebvre e Agnes Heller, cada um a seu modo, 

desenvolveram estudos bastante peculiares sobre o cotidiano na sociedade moderna. 

Lefebvre, um dos primeiros intelectuais do século XX a elaborar uma crítica do cotidiano 

de forma sistemática, em uma tentativa de alinhar filosofia, sociologia e história, afirma 

que, diante da filosofia, a vida cotidiana apresenta-se como obra inacabada, não-filosófica. 

Essa falta de interesse ou propósito filosófico do cotidiano inspirou o autor em sua 

jornada intelectual para constituir uma filosofia do cotidiano e não simplesmente uma 

                                                        
10 O conceito de interação social será descrito na seção 1.2 deste capítulo. 
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filosofia no cotidiano, como outros estudiosos tentaram fazer. Diante disso, propôs uma 

análise do cotidiano a partir da filosofia, para mostrar “sua dualidade, sua decadência e 

fecundidade, sua miséria e riqueza” (LEFEBVRE, 1991, p. 18). Nas palavras do autor, o 

cotidiano seria uma projeção do espaço social, fundamentalmente ambíguo e difícil de 

decodificar pelos meios então dispostos pelas ciências humanas – estritamente 

quantitativos, numéricos, burocráticos e objetivos. 

Para ele, estamos todos imersos na vida cotidiana, colonizada pelo sistema de 

produção capitalista, em uma sequência infinita de ações repetitivas no espaço-tempo, 

postergando contra qualquer ameaça de mudança, sublimando ou romantizando seus 

efeitos na vida urbana contemporânea. Ainda, a própria recusa da cotidianidade coloca 

em questão o caráter fragmentado da vida cotidiana no mundo moderno, onde temas 

como cultura, Estado, técnica, práticas sociais e territorialidades devem ser objeto de um 

pensamento analítico e operacional orientado para compreender os fragmentos 

conceituais e materiais da cidade. 

O cotidiano também pode ser compreendido como lugar, heterogêneo e 

hierarquizado, de reprodução da individualidade humana, suporte fundamental das 

situações elementares da vida urbana. É o que defende Heller (2000), ao cunhar que a 

vida cotidiana absorve o ser humano por inteiro, afirmando que não há vida cotidiana sem 

espontaneidade, pragmatismo, economicismo, analogia, precedentes, juízo provisório, 

ultrageneralização, mimese e entonação. Entretanto, essas formas da vida cotidiana não 

podem se realizar de modo irrestrito, mas devem ser flexíveis, explícitas e abertas ao 

porvir das diversas interações entre os agentes urbanos. Caso contrário, se essas formas 

se cristalizam, impossibilitando margens de ação e reação, encontramo-nos diante da 

alienação da vida cotidiana. Em suas palavras,  

[...] o homem participa na vida cotidiana com todos os aspectos de sua 
individualidade, de sua personalidade. Nela, colocam-se em funcionamento 
todos os seus sentidos, todas as suas capacidades intelectuais, suas habilidades 
manipulativas, seus sentimentos, paixões, ideias, ideologias (HELLER, 2000, p. 
17).  

De influência histórica e psicanalítica, o trabalho de Michel de Certeau propõe 

descrever o cotidiano como campo de batalha, de modo a explorar as relações conflituosas 

entre uma maioria silenciosa e os centros de poder. Se Lefebvre (1991) considera a 

alienação da vida cotidiana uma condição invariável de sua própria inércia no espaço-



44 
 

tempo, Certeau (1994) prefere indicar uma forte tendência de possibilidades de 

transições da inércia à ação, da cotidianidade à transgressão por meio de micropolíticas. 

Assim, para esse autor, o que caracteriza o cotidiano é a possibilidade da apropriação 

criativa e transgressora em resposta às situações sociais do cotidiano originalmente 

normativas e opressoras. Apoiando-se nos conceitos de estratégia e tática, Certeau (1994) 

aborda as práticas sociais da vida cotidiana, em alguns momentos, transgressoras e 

perturbadoras da cotidianidade, como artes de fazer, astúcias sutis ou táticas de 

resistência. O autor distingue táticas e estratégias da seguinte maneira: 

Chamo de “estratégia” o cálculo das relações de forças que se torna possível a 
partir do momento em que um sujeito de querer e poder é isolável de um 
“ambiente”. Ela postula um lugar capaz de ser circunscrito como um próprio e, 
portanto, capaz de servir de base a uma gestão de suas relações com uma 
exterioridade distinta. A nacionalidade política, econômica ou científica foi 
construída segundo esse modelo estratégico. Denomino, ao contrário, “tática” 
um cálculo que não pode contar com um próprio, nem, portanto com uma 
fronteira que distingue o outro como totalidade visível. A tática só tem por lugar 
o do outro. Ela aí se insinua, fragmentariamente, sem apreendê-lo por inteiro, 
sem poder retê-lo à distância (CERTEAU, 1994, p. 45). 

Entre suas referências principais, é significante a presença dos conceitos de 

“poder” em Foucault (1987) um dos principais interlocutores de seu trabalho sobre a 

invenção do cotidiano. Respondendo a Foucault, o autor percebe a substituição contínua 

dos sistemas de controle totalizantes por retóricas pedestres de trajetórias que possuem 

uma estrutura mítica e popular, traduzindo uma história fragmentária cujas lacunas se 

confundem com as práticas sociais que ela simboliza. Nesse sentido, diante da constatação 

de uma rede de vigilância generalizada operacionalizada por meio de procedimentos 

técnicos minúsculos, Certeau (1994) argumenta que é urgente compreender o papel das 

práticas cotidianas, também minúsculas, nas interações das camadas populares com os 

mecanismos disciplinares centralizados. Sua sugestão é que, desse confronto, emergem 

modificações das estratégias capazes de transformar condições normativas em condições 

experienciais da vida urbana, que denominaremos preliminarmente de urbanidade 

experiencial11.  

                                                        
11 O conceito de urbanidade experiencial será trabalhado detalhadamente no item 1.4 deste capítulo. 
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O Urbanismo do Cotidiano 

Dois teóricos norte-americanos, Fraker (2007) e Kelbaugh (2007), ao discutir 

sobre o estado das teorias urbanas no início do século XXI, traçam algumas premissas para 

uma linha de pesquisa denominada “urbanismo do cotidiano”. Enquanto o primeiro autor 

apresenta os principais paradigmas – clássico, informal, vernacular, vanguarda, inventivo 

–, metodologias, resultados e questões improváveis, o segundo autor descreve as 

premissas do Urbanismo do Cotidiano – foco no espaço das atividades cotidianas de 

caráter público, nas esferas privativas da existência individual, na interpretação do espaço 

como um produto social, na valorização do espacial e do temporal em igualdade, nas 

práticas de contracultura, nas táticas insurgentes “arte do fraco” e nas transgressões 

urbanas. Concentra-se, ainda, nos modos de representação, nas pedagogias e no papel dos 

especialistas na produção do espaço urbano, tendo como principais referências teóricas 

Lefebvre (1991 e 2001) e Certeau (1994). 

No entanto, Chase, Crawford e Kaliski (1999) são os autores de um dos primeiros 

livros sobre urbanismo do cotidiano, com a intenção principal de elaborar uma discussão 

teórica mais consistente sobre o tema, mapeando os principais expoentes no contexto 

urbano norte-americano de fins do século XX. Apoiando-se na tese de John Kaliski, de que 

os urbanistas têm evitado olhar para a realidade concreta das cidades, na tentativa 

equivocada de reviver o passado, ou controlar o futuro, propõem o urbanismo do 

cotidiano como uma alternativa ao fracasso do espaço abstrato da cidade modernista.  

Crawford (1999) organizou uma publicação para responder à pergunta: “o que se 

entende por urbanismo do cotidiano?”. A autora afirma que essa expressão contribui para 

um reposicionamento teórico e prático no entendimento e aproximação à cidade. Assim, 

o urbanismo pode ser considerado um instrumento, altamente contestado, para 

tentativas de compreensão e intervenção nas cidades – territórios que carregam 

significados contraditórios, muitas vezes irreconciliáveis. O termo cotidiano, 

aparentemente relativo à experiência humana ordinária, encerra interpretações ainda 

mais controversas e complexas. 

Kaliski (1999), juntamente com um grupo de arquitetos interessados no 

urbanismo do cotidiano, parte da premissa que a cidade é, acima de tudo, resultada de 

forças que atuam sobre o cotidiano e que se realimentam das dinâmicas cotidianas 
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socialmente distribuídas. Ele questiona sobre a impossibilidade de se projetar uma cidade 

real. Usando o termo “cidade presenciada”, ou “cidade presente” o autor discute sobre o 

papel da experiência na construção da cidade pelos arquitetos e urbanistas. A cidade 

presente torna-se uma metáfora bastante forte que pode ser comparada às cidades 

invisíveis, mas não ausentes. 

O autor propõe, assim, uma cronologia12 que pretende delinear as primeiras 

tentativas de recuperar a função do cotidiano no projeto das cidades. Aparentemente, 

foram os membros do Team X que promoveram o primeiro movimento, no início dos anos 

1950, como forma de contestar e revisar os pressupostos funcionalistas da Carta de 

Atenas (1933). As tensões entre os princípios puristas e abstratos da arquitetura moderna 

e a dinâmica complexa e vívida das cidades concretas promoveram debates importantes 

e constituíram o principal dilema do urbanismo no século XX. 

Como contraponto às práticas vigentes de projeto urbano, de influência 

modernista, Kaliski (1999) apresenta a noção de “cidade presenciada”, articulada de 

forma mais direta com a experiência, em oposição à cidade abstrata, sobre a qual 

normalmente se debruçam os urbanistas, no intuito de se dedicar a modelos utópicos de 

cidades. Ao rejeitar fenômenos que consideram elusivos – efemeridade, cacofonia, 

multiplicidade e simultaneidade –, os especialistas em planejamento urbano 

desconsideram conceitos essenciais para entender a cidade em sua mutabilidade. O 

projeto urbano deve abarcar uma práxis que decodifique a cidade presenciada em toda 

sua complexidade, sob o risco de tornar-se irrelevante na construção do espaço urbano 

contemporâneo. 

No Brasil, alguns autores têm abordado a questão do cotidiano no campo da 

geografia humana, especificamente relacionando cotidiano, lugar e cidade (DAMIANI, 

1994; SEABRA, 2004; e SANTOS, 2002). Seabra (2004) elabora uma crítica da vida 

cotidiana segundo a perspectiva da produção social do espaço. Como consequência da 

urbanização generalizada da metrópole, articulações totalizadoras do espaço-tempo 

                                                        
12 Na sua busca por uma cronologia que indique uma mudança de direção no projeto urbano, Kaliski 
apresenta algumas referências sobre o tema no século XX: Le Corbusier (1935), Team X (1950), Victor Gruen 
(1950), Jane Jacobs (1961), Edmund Bacon (1950), Jonathan Barnett (1950), Alexander (1977), Kevin 
Lynch (1960, 1981), Denise Scott-Brown (1990), CNU (199), e Rem Koolhaas (1994). Polarizando a lista 
entre Le Corbusier e Rem Koolhaas, Kaliski demonstra bem o movimento pendular das teorias urbanas, 
talvez sobrepondo paradigmas, talvez expondo um núcleo comum entre as escolas e tendências. 
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sobrepõem-se à vida cotidiana, aglutinando e organizando, em diferentes níveis, “o 

particular e o geral, o singular e o universal, o abstrato e o corpóreo” (p. 181). Segundo a 

autora, as abordagens analíticas convergem em dois níveis, como explicados a seguir. 

O primeiro [nível] diz respeito às separações originárias que se instalam ao rés 
do cotidiano banal, a vida do dia-a-dia, onde ainda persistem tradições, hábitos e 
costumes, base e repertório de coisas do povo e de onde podem ser recolhidos 
saberes, habilidades que podem virar produtos e coisas. E, aquilo que não vira, 
permanece como resíduo, em relação ao movimento do mercado, podendo, por 
vezes, integrar o folclore. O segundo nível da análise procura correspondência 
entre os elementos do processo social da modernidade (reprodução capitalista 
da sociedade), implicados na mudança das formas de uso do tempo, em suas 
relações com a valorização do espaço porque permite aprofundar a temática da 
segregação socioespacial, chegando à formação dos territórios do urbano 
(SEABRA, 2004, p. 184). 

Sabemos que a vida cotidiana foi sendo configurada como um modo de vida na 

cidade em um processo definido por formas de emprego do tempo (formas cronológicas), 

que implicavam diretamente nas formas de uso do espaço (formas topográficas). Como 

resultado dessa oposição entre os modos de vida e os meios necessários para realizá-los, 

o tempo é, assim, fragmentado em momentos (descanso, lazer, trabalho, convívio 

familiar). A autora aponta dois níveis de integração da vida cotidiana à sociedade: o viver, 

que corresponde à dimensão objetiva das práticas, e o vivido, muito mais amplo, 

integrando a subjetividade, com suas formas retóricas e estéticas. 

A leitura crítica do cotidiano amplia o universo de análise das dinâmicas 

socioespaciais para as diversas interações entre as pessoas, objetos e atividades na escala 

local. Para Damiani (1994. p. 2), “relacionar cotidiano e lugar é envolver as relações 

próximas, ordinárias, singulares, à mundialidade”. Assim, de acordo com a autora, a vida 

cotidiana configura continuamente o lugar na sociedade global, incluindo o vivido e a 

subjetividade (emoções, hábitos e comportamentos). O cotidiano é a condição essencial 

para a realização do global no local e vice-versa. Do particular ao universal, realiza-se a 

passagem pelo cotidiano. Por fim, a autora conclui que na mesma medida em que há uma 

tendência de o lugar integrar-se à estrutura global, ao fixar-se no cotidiano, o cotidiano 

apresenta rupturas estruturais ao fixar-se no lugar. O lugar torna-se, assim, a origem das 

preocupações com o devir, que rompe com o tempo linear da cotidianidade.  

No entendimento de Santos (2002), a análise do cotidiano como categoria da 

existência e da experiência pode definir um novo significado de lugar na cidade 
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contemporânea, a partir de uma reflexão do mundo vivido sob a perspectiva da geografia 

humana, mediada pelas variáveis que se detêm sobre o tempo, a técnica, a ação e o objeto. 

Nessa nova perspectiva, a noção de lugar figura entre dois polos opostos, um objetivo e 

outro subjetivo. De um lado, há um quadro referencial pragmático do mundo, 

condicionado e objetivado de modo preciso por uma rede de ações oriundas das redes de 

poder. Do outro lado, o campo das subjetividades, das emoções humanas que, mediadas 

pela ação comunicativa, conduzem às mais diversas manifestações da criatividade. O 

alcance das tecnologias voltadas para a informação e a comunicação tem ampliado o 

escopo dessa polaridade, dando ênfase às ações cotidianas dos indivíduos em todos os 

aspectos da vida social, enriquecendo sua dimensão espacial, ao mesmo tempo em que o 

cotidiano se impõe como banalização do espaço-tempo. Nesse sentido, o autor reconhece 

que o lugar se atualiza do cotidiano. Não um cotidiano espacialmente unitário e 

temporalmente estratificado, mas um cotidiano fragmentado no espaço-tempo, onde a 

cooperação e o conflito são a base da vida em comum. No lugar-cotidiano, campo de ação 

dos mais diversos agentes, sociais e materiais, a vida social se individualiza e, “porque a 

contiguidade é criadora de comunhão, a política se territorializa, com o confronto entre 

organização e espontaneidade” (SANTOS, 2002, p. 322). 

Em uma perspectiva que ultrapassa o urbanismo do cotidiano na direção do 

urbanismo insurgente, Miraftab (2016), considera que há uma crise contemporânea na 

cidade, afetando o modo se pensar o urbano. Sugere, assim, a "prática insurgente" como 

uma abordagem de pensar e agir sobre a cidade, mediada pela imaginação e orientada 

pela urgência em descolonizar o futuro. A autora argumenta que o planejamento 

insurgente pode contribuir para um urbanismo humano. No entanto, reconhece que as 

condições para uma ruptura com o planejamento tradicional ainda são incógnitas. Em 

suas palavras, no momento histórico atual, "onde a inclusão é um álibi para a exclusão e 

normalização da dominação neocolonial, a falência do planejamento inclusivo liberal nos 

pressiona a repensar os parâmetros epistemológicos e ontológicos das teorizações e 

práticas de planejamento" (MIRAFTAB, 2016, p. 367). Em resposta a esse estado de coisas, 

as práticas insurgentes e o planejamento insurgente não se limitam às lutas por inclusão 

social representativa, mediada por especialistas ou políticos, mas pretendem a inclusão 

dos cidadãos e de suas ações sociais diretas, na qual os direitos das pessoas são reais e 

praticados. 
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1.1.2 Cronologias: Cotidianidades e Rupturas 

A Cotidianidade (e a Rotina) 

São as atividades regulares, recursivas, reincidentes, repetitivas, aquelas que 

tornam mais visíveis as unidades de tempo no cotidiano. As circularidades, linearidades, 

ritmos, temporalidades, rotina, a duração. A cotidianidade organiza, de modo rígido ou 

flexível, as semanas, os dias e as horas em atividades heterogêneas, centradas nos 

indivíduos. Concordamos com Lefebvre (1991) que não se trata, unicamente, de explorar 

o repetitivo, mas de verificar as virtualidades contidas nessa circularidade. O autor 

defende que a cidade tende a se transformar em obra mediante a produção do espaço 

urbano pelas apropriações das cidades (atividades criadoras da produção).  

Netto (2012) retoma, em sua discussão sobre urbanidade, as diversas 

temporalidades da duração (durée) bergsoniana13 que descrevem os tempos inerentes às 

experiências de diferentes atores que destacam tais diferenças. De um lado, as 

temporalidades circulares representam a cotidianidade, impregnada, em grande medida, 

das tarefas domésticas e das rotinas do trabalho, refletindo uma temporalidade mais 

rígida, mediada pela manipulação imediata e direta dos objetos e das técnicas. De outro 

lado, as temporalidades lineares representam as sobreposições de ritmos e espaços 

distintos, que emergem da fricção do tempo no espaço urbano. Sucintamente, a cidade 

aciona uma persistência do passado que, impregnada na sua materialidade, coexiste com 

o presente em uma forma híbrida de espaço-tempo. Nas palavras do autor, “o espaço 

urbano é uma memória ontológica de socialidades, temporalidades de ações e visões de 

mundo passadas” (NETTO, 2012, p. 40). 

As rupturas no espaço-tempo do cotidiano decorrem das fricções dos ritmos da 

circularidade e da linearidade, especialmente nas fronteiras entre os espaços públicos e 

privados. As influências dessas rupturas no circuito da cotidianidade são representadas 

pelas assimilações seletivas que são incorporadas no dia-a-dia das pessoas no espaço 

urbano, que inclui a casa, a rua e o mundo. A cotidianidade constitui uma estrutura 

composta por temporalidades e espacialidades alinhadas segundo dois circuitos 

                                                        
13 Netto procura, em seu texto sobre urbanidade, reconhecer os diferentes modos de experiência urbana 
explorando o conceito seu de durée de Bergson. 
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complementares que tendem ao equilíbrio diante dessas condições, como exemplificado 

pelo diagrama abaixo (figura 2.1). Pode-se refletir sobre esses dois circuitos a partir de 

cinco pontos: 1) a casa, a rua e o mundo, representando, respectivamente, o ambiente 

privado, o domínio público e o lugar dos segmentos híbridos, (público/privado), são seus 

elementos fundamentais; 2) a rua é a mediação estrutural entre a casa e o mundo; 3) a rua 

é o lugar preferencial das rupturas, voluntárias ou involuntárias, na vida cotidiana 

(acidentes, incidentes, transgressões, insurgências); 4) a ocasião que permite a ruptura 

da cotidianidade ocorre preferencialmente na rua e é, ao mesmo tempo, produto e 

processo dos acontecimentos com duração quase instantânea no espaço-tempo do 

cotidiano; 5) as táticas de praticantes, articuladas juntamente com as ocasiões, originam-

se no espaço público da rua e influenciam tanto a casa quanto o mundo. 

 
Figura 1.2 – Os dois circuitos do Cotidiano: Cotidianidade e Ruptura. Fonte: Elaborado pelo autor. 

Gurvitch (1964), por sua vez, desenvolveu uma tipologia dos tempos sociais para 

análise diacrônica e sincrônica das cronologias das sociabilidades urbanas. A tese 

principal desse autor é que formações sociais particulares compreendem um sentido 

específico de tempo, resultando numa classificação em oito padrões de tempo social e 

historicamente identificáveis. Algumas implicações: a) Diacronicamente. Cada realidade 

socioespacial está inserida em seu próprio sentido de tempo. Exemplos: 1968, tempo 

“explosivo”; 1930 – 1960, tempo “ilusório” do fordismo; início dos anos 1980, tempo 

“acelerado”; b) Sincronicamente. É possível aplicar o quadro em uma análise do tempo no 

mundo contemporâneo. Exemplos: academia, tempo “retardado”; greves, insurgências, 

tempos “errático” e “explosivo”. De acordo com o autor, não há uma linguagem 

independente, ou semiótica, do tempo e do espaço (ou do espaço-tempo). Assim, o tempo 
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e o espaço não podem ser compreendidos independentemente da ação social. O quadro 

abaixo detalha essas tipologias: 

Quadro 1.1 – Tipologia dos Tempos Sociais de Gurvitch (1964). 

Padrão Nível Forma Formações sociais 

Tempo 
Permanente 

Ecológico 

Tempo contínuo em que o 
passado é projetado no 
presente e no futuro; 
facilmente quantificável. 

Parentescos e agrupamentos 
por localidade 
(particularmente sociedades 
camponesas rurais e estruturas 
patriarcais). 

Tempo Ilusório 
Sociedade 
Organizada 

Duração longa e desacelerada 
mascarando crises e rupturas 
repentinas e inesperadas entre 
o passado e o presente. 

Grandes cidades e “públicos” 
políticos; sociedades 
carismáticas e teocráticas. 

Tempo Errático 

Papéis sociais, 
atitudes coletivas 
(padrões) e 
amálgamas 
técnicos 

Tempo de incerteza e de 
contingência acentuada em que 
o presente prevalece sobre o 
passado e o futuro. 

“públicos” não políticos 
(movimentos sociais e 
seguidores de padrões); classes 
em processo de formação. 

Tempo Cíclico Uniões Místicas 

Passado, presente e futuro 
projetados uns nos outros, 
acentuando a continuidade 
dentro da mudança; diminuição 
da contingência. 

Seguidores da astrologia; 
sociedades arcaicas em que 
prevalecem crenças 
mitológicas, místicas e mágicas. 

Tempo Retardado Símbolos Sociais 
O futuro se torna presente tão 
tarde que é superado assim que 
se cristaliza. 

A comunidade e os seus 
símbolos sociais; guildas, 
profissões, etc.; feudalismo. 

Tempo Alternado 
Regras, sinais, 
signos e conduta 
coletiva 

O passado e o futuro competem 
no presente; descontinuidade 
sem contingência. 

Grupos econômicos dinâmicos; 
épocas de transição 
(capitalismo incipiente). 

Tempo Acelerado 
(à frente de si 
mesmo) 

Ação e inovação 
transformadoras 
coletivas 

Descontinuidade, contingência: 
triunfo da mudança qualitativa; 
o futuro se torna presente. 

Capitalismo competitivo; 
especulação. 

Tempo Explosivo 
Fermento 
revolucionário e 
criação coletiva 

Presente e passado dissolvidos 
num futuro transcendente. 

Revoluções e transformações 
radicais de estruturas globais. 

Fonte: Desenvolvido pelo autor a partir de dados de Gurvitch (1964). 

DaMatta (1997), ao construir sua análise sobre a rua e a casa, dois espaços 

antagônicos da sociedade brasileira, nos dá uma ideia da complexa matriz espaço-

temporal que domina nossa realidade cotidiana. Assim, de acordo com o autor, a noção de 

duração e de passagem é possível porque o tempo é delimitado, regulado e preenchido 

por atividades que também demarcam espaços distintos, sincronicamente e 

diacronicamente. Ou seja, o espaço é constituído socialmente, como coisa concreta e 

material, no tempo, resultando em um processo de recombinação das interações sociais 

em função das reconfigurações do espaço-tempo na vida urbana. Assim, compreende-se 

que temporalidades e espacialidades distintas estão associadas a grupos sociais distintos 
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ou, pelo menos, a diferentes situações elementares da vida urbana. Concluindo, podemos 

avançar no argumento do autor de que tempo e espaço são, simultaneamente, construções 

e construtos da sociedade moderna, propondo que essas duas ontologias estruturam 

complexidades territoriais que tendem à integração ou à desagregação socioespacial. 

Considerando que o cotidiano é heterogêneo, os momentos de ruptura e 

transgressão da rotina enquadram certa homogeneidade no espaço-tempo, de modo a 

estabelecer uma comunicação mais efetiva nos espaços da casa e da rua. No entanto, 

DaMatta (1997), descreve um terceiro espaço, presente nas sociedades tradicionais que, 

organizado por uma temporalidade ritualística religiosa (o outro mundo), torna-se o 

mecanismo principal de junção da casa e da rua, justapondo formas opostas e 

complementares da vida social em uma tentativa de totalidade inclusiva. Para o autor, 

enquanto os ritos públicos, controlados pelo Estado ou pela Igreja, trasladam os eventos 

da rua para dentro de casa, os cerimoniais domésticos tradicionais (nascimentos, 

batismos, aniversários, casamentos e funerais) fazem o movimento inverso: “abrem a casa 

para a rua, transformando o espaço doméstico da moradia em algo público, área onde 

estranhos podem circular livremente” (DAMATTA, 1997, p. 62). 

Giannini (2004) afirma que a rotina do cotidiano é o que se passa quando não se 

passa nada. A circularidade dos movimentos ordinários do cotidiano traz à superfície os 

aspectos mais visíveis das práticas sociais. Tendo como ponto de partida a casa, a rotina 

domiciliar, individual ou coletiva, atravessa a rua em direção ao trabalho e às atividades 

externas à casa. A rotina é apenas uma das dimensões da vida cotidiana, ainda que seja o 

aspecto que apresente maior impacto na vida urbana, não é suficiente para defini-la em 

sua totalidade. Outras qualidades preenchem a temporalidade inerte e procrastinadora 

do cotidiano como possibilidades. Qualidades que encontram na rua “abertura” para se 

manifestar como transgressões. Em sua “arqueologia” do cotidiano, Giannini (2004) nos 

apresenta um fenômeno de natureza externa e circular – casa, rua, trabalho, rua, casa, 

continuamente, ad infinitum. A rua, rota e caminho, meio e limite da cotidianidade, 

superficialmente opaca, poderia servir de acesso a fenômenos não visíveis na superfície. 

Construída sobre um conjunto de leis, regras e normas, dando forma ao tecido urbano na 

condição de duas malhas sobrepostas, uma visível e outra invisível, a rua tem por 

princípio assegurar as conexões elementares entre origem e destino. Sua principal função 
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é garantir que a rotina se mantenha e evitar os imprevistos, com o apoio de todos os meios 

políticos, econômicos e sociais à disposição.  

O Fim de Semana 

O aumento do tempo livre na sociedade contemporânea remodelou a organização 

da semana permitindo a individualização do tempo no cotidiano. Mesmo com o advento 

das novas tecnologias de informação e comunicação – internet, redes sociais, jogos online, 

etc. –, o sábado e o domingo ainda permanecem como dias da semana voltados para o 

aproveitamento do tempo livre14 com atividades de lazer e recreação na cidade informal, 

sendo que o sábado seria dedicado, de preferência, ao lazer individual, enquanto o 

domingo continuaria sendo tradicionalmente ocupado por atividades junto aos 

familiares. Tal argumento pode ser comprovado a partir dos dados empíricos, resultantes 

da aplicação do questionário a adolescentes moradores de Paraisópolis. Ainda que 

algumas atividades entre vizinhos possam configurar trabalho, como no caso de mutirão 

para reformar ou construir uma casa, são realizadas no espírito de ajuda mútua que 

denotam os jogos e trabalhos de equipe. 

Esse fenômeno é particularmente importante tratando-se da apropriação do 

espaço urbano. Mayol (1997, p. 152) afirma que “o lazer do sábado tornou possível a 

apropriação do espaço urbano pelo desejo de um sujeito itinerante que, descobrindo-a na 

vitalidade de suas forças vivas, começou a amá-la porque afinal poderia reconhecer-se 

nela como consumidor e não mais apenas como produtor”. Assim, o desejo, por muito 

tempo recalcado, de vivenciar a cidade, se transformou em realidade com a liberação dos 

sábados para a maioria dos trabalhadores civis. Essa condição especial de espaço-tempo 

possibilitou, segundo o autor, o desencadeamento de uma série de minúsculos fatos 

sociais que demonstram a presença masculina nas ruas comerciais e nas lojas aos 

sábados. 

O Efêmero (O Ritual e a Transgressão) 

Mesmo concebida sob a égide da permanência, da rotina, da cotidianidade, a rua é 

o elemento urbano mais aberto a mudanças, transformações, evoluções. Carregada de 

                                                        
14 Para maiores ver Dumazedier (1994 e 2004). 
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simbolismos, muitas vezes funestos, ligados ao medo da multidão ou ao medo do 

isolamento, ao imprevisível, a rua é considerada por muitos um lugar perigoso. Se a rua, 

por ser aberta, tornou-se símbolo da condição de vulnerabilidade – do medo, da ameaça, 

do desastre, da insegurança, da agorafobia voluntária -, também, por ser aberta, a rua 

acolhe possibilidades de se construir narrativas que recuperem o sentido do convívio com 

o desconhecido, de encontrar atalhos, de se desviar dos caminhos, de se perder, de 

superar o medo do outro, de se expressar em público, de construir um lugar público e 

transgredir normas supostamente autoritárias. 

Giannini (2004) argumenta que o conceito de transgressão – seja da rotina pessoal, 

dos hábitos familiares, das normas trabalhistas, ou mesmo de estatutos ou leis – vincula-

se a certas disposições de estabelecimento da ordem do cotidiano. No entanto, esclarece 

que não se trata do senso comum, de conotação essencialmente negativa, que identifica a 

transgressão com o projeto de indivíduos de conquistar melhores condições de vida à 

custa da violação dos direitos de uma comunidade ou de seus integrantes. Quais 

disposições? De que modo se realizam tais transgressões? Quais as condições? Quais as 

características dessas transgressões? Giannini ressalta três pontos chaves: a) a conduta 

desviante tende a ocorrer em situações típicas e insignificantes do cotidiano, por meio de 

deslocamentos de gestos considerados civilizados; b) a transgressão tende a ser 

absorvida no espaço-tempo da cotidianidade, reintegrando-se na estrutura totalizante e 

adaptando-se ao cotidiano na forma de uma mudança de hábito; e c) a transgressão 

realiza-se como potência de resgate de uma subjetividade, de uma experiência 

fragmentada nos pequenos afazeres do cotidiano, essência do que Habermas (2000) 

chama de mundo da vida. 

Na tentativa de contribuir para superar a oposição binária do quadro conceitual 

sobre o cotidiano – formada pelos pares opostos de cotidianidade e transgressão –, 

reafirma-se o valor da ruptura na realização de certas práticas sociais geradoras de 

momentos de contestação e superação. Defende-se o papel dos “interstícios fugidios” no 

cotidiano, como contraponto aos momentos mais opressores e degradantes da 

cotidianidade. Essa perspectiva não deixa de ser heterodoxa, em um contexto em que 

predominam as visões recursivas de cotidiano. Pensar o cotidiano – na casa, na rua, no 

mundo –, é tentar dar visibilidade às “artes de fazer”, apropriações do espaço e do tempo, 
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reconhecendo, nas regularidades da vida social, momentos de ruptura que viabilizam 

novas poéticas do cotidiano.  

Destarte, as ideias de Giannini (2004) convergem para as atividades efêmeras que 

estruturam parte do cotidiano, mas que permanecem invisíveis, e inacessíveis, grande 

parte do tempo: festas, comemorações, rituais religiosos, culturais, políticos, artísticos e 

sociais. Tais transgressões resgatam da rotina tempos e espaços que se revelam em 

ocasiões especiais. Assim, o cotidiano, que é capaz de projetar uma reflexão sobre si 

mesmo, vislumbra a possibilidade da contingência como a força capaz de alterar a órbita 

dos objetos e ações para além da cotidianidade, contínua e silenciosa. 

1.1.3 Topografias: Lugares e Desvios 

Lugares Críticos 

O entendimento de lugar já ultrapassou há muito seu sentido locacional, mas ainda 

permanece o componente de localização, o arranjo de uma região com seu entorno15. Para 

nosso estudo, poderíamos considerar lugares, concomitantemente, como processos e 

produtos das relações entre as condições espaciais, as práticas socioculturais e as 

temporalidades do cotidiano. Tuan (1983, p. 14), por exemplo, afirma que "o lugar é uma 

classe especial de objeto [...] é um objeto no qual se pode morar". O autor condiciona a 

existência do lugar à experiência em diversas escalas, em um continuum que incluiria 

desde o interior da casa, chegando até a rua, ao bairro e à cidade, alcançando a região 

metropolitana. Nas suas palavras, a experiência “abrange maneiras através das quais uma 

pessoa conhece e constrói a realidade” (TUAN, 1983, p. 9). Envolve a capacidade do ser 

humano de sentir, perceber e conceber qualidades ambientais dos lugares. A vivência do 

mundo habilitaria os indivíduos para o aprendizado da experiência, pois a realidade 

complexa do mundo deve ser apreendida pelos sentidos (sensações), construída 

mentalmente (percepções) e traduzida em abstrações criativas (concepções). 

Uma premissa fundamental relacionada com o conceito de lugar é a de que nos 

relacionamos com o espaço e com os objetos dispostos no espaço, incluindo lugares, 

segundo padrões antropocêntricos, ou seja, o espaço e a experiência sobre/no espaço 

                                                        
15 Ver: Moore (2013); Agnew (2011); Tuan (1983); e Relph (1976). 
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estão relacionados com o sentido humano de competência e liberdade. Para Tuan (1983), 

humanização do espaço significa o conjunto de ações sociais materializadas na amplitude 

espacial, produzindo lugar. Em suas palavras, a necessidade humana de espaço e lugar se 

reflete no movimento dialético entre dependência e liberdade, constantemente. Pode-se 

partir da premissa que evento é o resultado de relações humanas no espaço que implicam 

interações entre pessoas, objetos e atividades em contextos espaciais os mais diversos. 

eventos seriam, assim, representações sociais do espaço vivido, no qual a forma social e a 

forma física seriam os modos de ação. 

Augé (2012) afirma que o lugar antropológico tem pelo menos três características 

comuns. Podem ser ao mesmo tempo identitários, relacionais e históricos: “as regras da 

residência, os guardiões da aldeia, os altares, as praças públicas, os recortes das terras 

correspondem para cada um a um conjunto de possibilidades, prescrições e proibições 

cujo conteúdo é, ao mesmo tempo, espacial e social” (p. 52). Desse modo, o autor define 

lugar como o jogo de relações socioespaciais interdependentes que ocorrem no espaço, 

em oposição aos não lugares, definidos por fluxos, nos quais o tempo é a estrutura que 

articula as relações.  

Em uma reflexão crítica sobre a arquitetura moderna, Arantes (1993) distingue 

com cautela a obsessão com a qual arquitetos e urbanistas entregaram-se, 

particularmente a partir de meados dos anos 1960, “a uma verdadeira obsessão pelo lugar 

público, em princípio o antídoto mais indicado para a patologia da cidade funcional” (p. 

97). Nesse contexto, arquitetos, urbanistas, geógrafos e filósofos começarão a desenvolver 

teorias do lugar, procurando conceber a cidade “de modo menos abstrato, sistêmico, 

autoritário e instrumental” (p. 123). 

Santos (1985) afirma que, por força de variáveis localizadas, determinado espaço 

se concretiza e adquire a especificidade de lugar, ou seja, um espaço se transforma em 

lugar sob o impacto funcional do meio ecológico (complexos territoriais), das firmas (que 

produzem bens, serviços e ideias), das instituições (que criam normas, ordens e 

legitimações), das infraestruturas (que constituem a expressão material e local do 

trabalho humano) e dos homens (que correspondem à força de trabalho capaz de 

modificar um espaço em lugar).  
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Sob o impacto dessas variáveis há, entre espaço e lugar, articulações críticas que 

demonstram instabilidades no espaço-tempo e permitem que os lugares atuem como 

mediadores entre o local e o global. Atuando simultaneamente como interfaces das 

tendências de oposição à localidade e à globalidade, os lugares seriam, assim, unidades de 

materialização das socialidades. Como afirma em outro contexto, o mesmo autor,  

[...] cada lugar, irrecusavelmente imerso numa comunhão com o mundo, torna-
se exponencialmente diferente dos demais. A uma maior globalidade, 
corresponde uma maior individualidade. É a esse fenômeno que G. Benko (1990, 
p. 65) denomina “glocalidade”, chamando a atenção para as dificuldades do seu 
tratamento teórico. Para apreender essa nova realidade do lugar, não basta 
adotar um tratamento localista, já que o mundo se encontra em toda parte 
(SANTOS, 2002, p. 314). 

Bourdieu (2008) aponta alguns caminhos para uma reflexão sobre urbanidade 

experiencial quando define a noção de “efeitos de lugar”. Para o autor, somente a análise 

rigorosa das relações entre as estruturas do espaço social e do espaço físico pode 

contribuir para romper com os erros inscritos no pensamento substancialista dos lugares. 

Segundo o autor, o lugar pode ser definido categoricamente como o ponto do espaço físico 

onde um agente se encontra situado, seja como localização, seja, sob um ponto de vista 

relacional, como posição, como graduação em uma ordem social. O lugar ocupado pode 

ser definido por suas dimensões geométricas, por seu efeito de densidade e pelas relações 

de proximidade e distância entre os habitantes da cidade. Como os agentes se 

caracterizam pelos lugares em que estão situados de maneira mais ou menos permanente 

(especialmente domicílio e trabalho), os lugares e os locais ocupados por um agente no 

espaço físico apropriado constituem excelentes indicadores de sua posição no espaço 

social. 

Uma das dimensões mais evidentes no conceito de lugar é a identidade, que, por 

sua vez, constitui a noção de cidadania, tratada por Gomes (2002) como expressão da 

vontade e da necessidade humana diante da tendência ao controle social por meio do 

sistema de produção do espaço urbano. O recuo da cidadania na cidade contemporânea, 

que o autor descreve como um processo de encolhimento socioespacial, pode ser 

evidenciado pelo modo como se multiplicam os espaços comuns – mas não públicos – de 

forma fragmentada e dispersa, sob o controle privatizado, direta ou indiretamente.  

A noção de cidadania encontra-se, assim, no âmago de uma dinâmica que coloca 

em xeque a possibilidade de configuração de lugares públicos, em um contexto de 
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supressão dos espaços públicos e dos diversos direitos relacionados à apropriação da 

cidade. O autor conclui que quatro processos podem indicar o recuo da cidadania: “a 

apropriação privada crescente dos espaços comuns; a progressão das identidades 

territoriais; o emuralhamento da vida social; e o crescimento das ilhas utópicas” (Gomes, 

2002, 176). O recuo da cidadania e do espaço público seriam, assim, efeitos colaterais das 

novas tecnologias de informação e comunicação na ampliação dos sistemas de vigilância, 

monitoramento e controle dos territórios urbanos. 

A Casa e a Rua 

Giannini (2004) dedica especial atenção ao papel da casa na vida cotidiana, 

essencialmente como lugar privilegiado da vida domiciliar, para onde se regressa, após o 

enfrentamento diário com o mundo, conformado por objetos, tempos e gestos familiares 

disponíveis aos desejos e necessidades próprias. Para Giannini (2004), o entorno 

imediato e familiar estabelecido pelos indivíduos, mediante a “reflexão domiciliar” 

permite a reintegração à realidade cotidiana, geradora tanto das circulares ordinárias 

como extraordinárias. A reflexão domiciliar da qual fala esse autor está ligada ao regresso 

a si na condição de um ser domiciliado, de alguém que habita um lugar próprio. O autor 

opõe a casa, símbolo da individualidade humana, de sua identidade, à rua, símbolo da 

universalidade e da sociabilidade (no sentido de uma interação com estranhos), 

concluindo que o ser humano é um amálgama de singulus e socius, condições conflitantes, 

necessariamente superadas nas condições propícias a uma urbanidade experiencial.  

Os objetos de uma casa dizem muito sobre seus habitantes, na ausência e na 

presença, na materialidade e nos usos. O habitat e o habitar se revelam na casa, espaço 

doméstico e lugar protegido, território por excelência dos gestos cotidianos sobre os quais 

se sobrepõem as possibilidades das “artes de fazer”, sendo um lugar próprio que garante 

aos moradores o direito de receber quem quiser no seu interior, movidos por uma 

soberania da ocupação. Se é verdade que que habitar significa deixar traços, 

principalmente nos espaços vividos do cotidiano, preenchidos com os objetos mais 

comuns e os usos mais prosaicos, Giard (1997) esclarece com precisão o modo como esses 

traços, indícios do cotidiano, emergem na organização dos interiores das casas. Nas 

palavras do autor, a organização da casa é composta pelo 
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[...] jogo das exclusões e das preferências, a disposição do mobiliário, a escolha 
dos materiais, a gama de formas e de cores, as fontes de luz, o reflexo de um 
espelho, um livro aberto, um jornal pelo chão, uma raquete, cinzeiros, a ordem e 
a desordem, o visível e o invisível, a harmonia e as discordâncias, a austeridade 
ou a elegância, o cuidado ou a negligência, o reino da convenção, toques de 
exotismo e mais ainda a maneira de organizar o espaço disponível, por exíguo 
que seja, e de distribuir nele as diferentes funções diárias (refeições, toalete, 
recepção, conversa, estudo, lazer, repouso). (GIARD, 1997, p. 204). 

À medida que os espaços públicos das cidades se tornam mais constrangedores, 

mais os espaços privados residenciais se valorizam como lugares próprios do conforto, da 

segurança e da sociabilidade cotidiana. Segundo Giard (1997), são territórios pessoais e 

privativos onde se inventam modos de fazer que se acomodam no cotidiano por força do 

hábito e da memória. A apropriação dos espaços públicos e privados é muito mais 

complexa e prolixa do que os objetos que preenchem tais espaços. No interior das 

habitações, os gestos indispensáveis aos ritmos do agir cotidiano se repetem 

indefinidamente no interior das casas, onde o corpo dispõe de um abrigo fechado aonde 

pode estirar-se, dormir, fugir do barulho, dos olhares, da presença de outras pessoas, 

garantir suas funções e seu entretenimento mais íntimo. 

A ideia do espaço como a articulação sincronizada de um sistema de objetos e um 

sistema de ações, da qual fala Santos (2002), pode ser útil para identificar na relação da 

casa com a rua o espaço privilegiado do cotidiano, tanto em seu aspecto de cotidianidade, 

como também de transgressão. Giard, de forma poética, elabora a metáfora de um jardim 

fechado povoado de sonhos que deve ser lugar de passagens, desvios e atalhos por onde 

se cruzam objetos, pessoas, palavras e ideias. Nas suas palavras “o espaço privado é aquela 

cidade ideal onde todos os passantes teriam rostos de amados, onde as ruas são familiares 

e seguras, onde a arquitetura interna pode ser modificada quase à vontade” (GIARD, 1997, 

p. 207). 

DaMatta (1997) estabelece uma visão original da organização espaço temporal da 

sociedade brasileira. Partindo do princípio de que não se pode interpretar como o espaço 

é concebido sem entender a sociedade com suas redes de relações sociais e valores, o 

autor argumenta que, no caso brasileiro, a casa, a rua e o “outro mundo” constituem os 

espaços e códigos heterogêneos que permitem a atualização da vida social. O autor coloca 

em oposição dois polos extremos do espaço-tempo, duas tendências excludentes, a casa e 

a rua, mediados por um terceiro código, místico e ritualista que ele denomina “outro 
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mundo”. Em relação às temporalidades, e suas durações, temos duas figuras, a 

circularidade e a linearidade. 

A temporalidade circular – componente estruturante de uma cotidianidade que se 

repete sempre ao deixar ou retornar à casa, ou na rotina ritualística dos encontros em 

família – se opõe à temporalidade linear,  “duração cumulativa, impessoal e histórica, que 

não dá nenhum direito à saudade ou à reversibilidade plena. Tempo da rua com seus 

movimentos desordenados e suas arruaças: às vezes tempo imoral de mudanças” 

(DAMATTA, 1997, p. 59).  

O autor chama atenção para o fato de que, no Brasil, o espaço público, e a rua em 

particular, é um objeto isolado socialmente, seja por representar o poder do Estado, da 

lei, seja pelo motivo contrário, pela insegurança geral. Isso abarca o sentido das práticas 

sociais urbanas e de suas temporalidades, que têm o espaço público como palco 

privilegiado de suas ações. Como isso se reflete no cotidiano? A publicização de alguns 

ambientes da casa não a torna coisa pública, apenas coloca em evidência as diferenças, as 

faixas de domínio, os limites. A oposição entre o espaço domiciliar – que se distingue pela 

tranquilidade, hospitalidade e pelo cuidado com os semelhantes – e do espaço da rua – da 

alteridade, do fluxo, do desconhecido – se faz no sentido de definir um local de segurança 

e outro, de vulnerabilidade e perigo. Essa oposição, entretanto, é composta por uma trama 

complexa de espaços e tempos, que guardam entre si uma relação dinâmica de 

comunicação, envolvendo aproximação e distanciamento, mediado, principalmente, pelos 

esquemas ritualísticos e monumentais que conciliam o público e o privado em ocasiões e 

espaços específicos: praças, adros, mercados, jardins, portos, janelas, cozinhas e varandas; 

celebrações religiosas, eventos políticos, festas, jogos e feiras. DaMatta (1997, p. 62) 

conclui que o sistema ritual brasileiro é um modo complexo de estabelecer uma relação 

permanente e forte entre a casa e a rua: “os ritos seriam aqui espaços para criar uma ética 

única em sistemas divididos por éticas dúplices ou tríplices”. 

O autor resgata os papéis desempenhados por esses espaços na sociedade 

brasileira, dando ênfase ao papel da casa e na sua oposição contrastante em relação à rua, 

por meio de relatos históricos e metáforas. Para ele, a casa é identificada como um espaço 

especial, onde “não existem indivíduos e todos são pessoas, isto é, todos que habitam uma 

casa brasileira se relacionam entre si por meio de laços de sangue, idade, sexo e vínculos 
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de hospitalidade e simpatia que permitem fazer da casa uma metáfora da própria 

sociedade brasileira” (DAMATTA, 1997, p. 53). Grande parte das regras, normas e 

restrições que compõem o cotidiano, das quais falam Heller (2000), Lefebvre (1991), 

Giannini (2004) e Herceg (2014), entre outros, são aí articuladas de forma quase 

ritualística, indicando limites que, ora ultrapassados, podem causar danos irreversíveis. 

Entretanto, como destaca DaMatta (1997), a oposição casa/rua (privado/público) 

é resultado de eventos complexos, envolvendo contextos dinâmicos e espaços relacionais. 

Casa e rua são apropriadas coletivamente, ou individualmente, contrariando princípios 

ortodoxos de organização da cidade, invertendo usos e funções estabelecidos a priori por 

leis ou costumes, dando origem a usos derrogatórios dos espaços públicos e privados. 

Assim, como a rua pode ser ocupada total ou parcialmente – de modo efêmero ou 

permanente – por categorias sociais que ali vivem como se estivessem em casa, a casa 

também possui áreas de caráter definitivamente público. O corredor, a circulação das 

casas, representa bem esse papel de rua interna na casa brasileira tradicional: “as portas 

que se abriam para ele eram como se fossem portas de rua, e as salas de visitas ou 

varandas, cozinhas e quintais eram como zonas da própria cidade: praças e subúrbios” 

(DAMATTA, 1997, p. 56). 

O Cotidiano na Cidade 

Lefebvre (2001) afirma que a cidade é uma mediação entre mediações. A rua é 

também um meio, um lugar, uma passagem. Para o autor, o direito à cidade é a realização 

de práticas sociais que permite conceber estratégias políticas e epistemológicas para 

compreensão da cidade, ao mesmo tempo totalidade e síntese, por meio de uma nova 

condição da filosofia, da arte e da ciência diante da reorientação humanista da sociedade 

ocidental. A cidade é, assim, a principal mediação entre as inúmeras condições de 

produção e consumo do espaço urbano que se constituem entre a ordem próxima, da 

experiência urbana na escala local, e a ordem distante, das estratégias codificadas nas 

instituições de poder. As contradições entre o valor de uso, efeito das interações 

experienciais no espaço, e o valor de troca, resultado da comoditização das relações 

sociais, evidenciam a crise da cidade e apontam para os limites teóricos e práticos do 

urbanismo. Em síntese, a tese principal de Lefebvre é que, em virtude da relação 

paradoxal entre os fenômenos conhecidos como a cidade e o urbano, ambos resultantes 
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de processos de industrialização e urbanização, o aumento das áreas urbanizadas não 

corresponde à melhoria da qualidade de vida na cidade e o valor de uso dos espaços 

urbanos tem sido suprimido pelo valor de troca.  

Consequentemente, essa condição implica na contradição e na sobreposição dos 

agentes urbanos (pessoas, objetos e atividades) na cidade moderna, resultando na 

exploração do valor de uso e do valor de troca segundo um processo que os considere em 

conjunto indissociável, pois apesar de distintos, são formas complementares na realidade 

concreta da condição urbana contemporânea. Lefebvre (2001, p. 134) diz, ainda, que o 

direito à cidade é a realização do “direito à liberdade, à individualização na socialização, 

ao habitat e ao habitar”, que implicam no direito à obra e no direito à apropriação. De 

modo oposto, a comoditização da cidade e a alienação urbana são dois efeitos e duas 

condições indissociáveis dos processos de urbanização contemporâneos, orientados e 

controlados majoritariamente pelos centros financeiros globalizados, configurando, 

assim, a primazia da ordem distante sobre a ordem próxima, afetando profundamente os 

níveis de urbanidade dos espaços públicos. Nesse sentido, o conceito de apropriação, que 

emerge da discussão desse autor sobre o cotidiano, é fundamental para o entendimento 

das articulações das duas esferas de produção da cidade (ordem próxima e ordem 

distante), dos agentes (pessoas, objetos e atividades) e das interações cotidianas nos 

contextos urbanos da cidade informal. 

A vida cotidiana, que nasce no lugar e o constitui, feita de fatos e situações 

ordinárias, compreende também o extraordinário, dando sentido à insignificância. Nesse 

sentido, Damiani (1994) relaciona cotidiano e lugar – relacionando as relações próximas, 

ordinárias, singulares, às relações distantes, extraordinárias e genéricas. Para a autora, 

ainda que provisoriamente, “o lugar é o mesmo que o mundo e o cotidiano o mesmo que 

a história” (DAMIANI, 1994, p. 3). Na maior parte do tempo, entretanto, mediados pela 

história e pela política, lugar e cotidiano tornam-se estranhos entre si, relegados às 

condições singulares microscópicas. O cotidiano apresenta sinais de rupturas mesmo 

quando integrado, concomitantemente, ao lugar e à estrutura global. Tais rupturas se 

originam no próprio lugar, quando as circularidades ordinárias são rompidas, emergindo 

desse rompimento novas circularidades alternativas. Assim, para a plena compreensão de 

uma dada situação no espaço-tempo do cotidiano, é necessário apreender suas relações 

intersubjetivas ao mesmo tempo que se considere seus aspectos objetivos. 



63 
 

A sequência “cotidianidade, rotina, rota, circuito” constitui uma homologia 

acertada para relacionar a circularidade do tempo à circularidade dos fluxos diários nos 

espaços das cidades, representados pelo fluxo casa > rua > trabalho > rua > casa, 

indefinidamente. Tanto Sennett (2014), como também Habermas (2014), entendem que 

a rua é o meio primário de comunicação cidadã entre o local e o global, entre a casa e o 

mundo. Santos (2002), apoiado em Bakhtin (1986), afirma que a arquitetura concreta do 

mundo atual dos atos realizados tem três momentos básicos na construção dos valores, 

através de um processo incessante de interação: o eu-para-mim-mesmo, o  outro-para-

mim e o eu-para-o-outro. A rua, ao comunicar os extremos (funcionais e localizados), 

comunica-se a si mesma, comunica a diferença mediatizada, pois se trata de um espaço 

aberto e comunicativo. Em si mesma, além de canal de comunicação, a rua permite o 

encontro entre afinidades eletivas segundo categorias normativas pré-estabelecidas. Em 

ocasiões específicas, permite também ultrapassar esses limites, pois a rua permanece 

como o principal território aberto, em oposição à casa e ao mundo.  

Nos limites externos da casa, o aspecto “micro” da vida cotidiana, começam os 

outros espaços: os vizinhos, a rua, o bairro, o distrito, a cidade, a metrópole, a perder-se 

em uma paisagem de labirintos intermináveis de avenidas, complexos viários e acessos 

ao componente oposto da cotidianidade: a vida produtiva, o trabalho, em síntese, a 

apropriação econômica do mundo exterior à vida domiciliar. Giannini (2004) denomina 

tempo laboral a essa disponibilização de si, alienação do tempo para o outro, geralmente 

mediatizada, em contraposição ao tempo festivo e domiciliar, de uma disponibilidade de 

tempo para o eu, de forma imediata. Nesse mundo exterior, no qual a comunicação é 

realizada de forma competitiva, hierarquizada, agonística, informativa e operacional, são 

os códigos próprios, estabelecidos a priori de forma globalizada, que estruturam capitais 

culturais, econômicos e sociais definidores da vida pública. 

Para Giannini (2004) essa abertura ocorre em relação a três limites territoriais: 

espacial, social e experiencial. Em primeiro lugar, em relação ao limite espacial, “a rua, 

além de percurso, é o limite do cotidiano: tentativa permanente de rompimento com as 

normas, com os itinerários de uma vida programada; possibilidade permanente do 

encontro com o status deviationis do qual fala a teologia” (p. 38, tradução nossa). Em 

segundo lugar, o filósofo avança no sentido de encontrar na rua a possibilidade de um 

reencontro do ser humano com o outro na condição de humanidade imprevisível. 
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Segundo o autor, “desse modo, o caminhar pela rua corresponde a um tipo de purificação 

simbólica da nossa individualidade cristalizada, calculada pela especialização no trabalho, 

e cultivada pela separabilidade domiciliar” (GIANNINI, 2004, p. 40, tradução nossa). Em 

terceiro lugar, aplicando-se as noções de Habermas (2000) para “mundo da vida”, “mundo 

objetivo” e “mundo cotidiano”, pode-se relacionar o primeiro à rua, o segundo ao trabalho 

e o terceiro à casa. 

Enquanto o mundo objetivo e o mundo cotidiano estão regidos por uma 

normatividade positiva, o mundo da vida é regido por uma normatividade negativa, ou 

tácita. Nesse sentido, o saber implícito, habitual, o senso comum e as certezas ético-

existenciais que a experiência traz, permitem a comunicação e a ação de um modo geral. 

A rua configura-se como um campo aberto composto por diversas normas e limites que, 

para além das quais, segue por própria conta e risco. Limites que podem significar avanços 

ou retrocessos. Essa abertura às possibilidades que possam provocar rupturas na 

estrutura cristalizada da cotidianidade não é característica exclusiva da rua (mundo da 

vida), ainda que se apresente de modo muito incipiente nas outras duas instâncias da vida 

cotidiana, a casa (mundo cotidiano da temporalidade circular) e o mundo (mundo 

objetivo da temporalidade linear).  

O Espaço Habitável da Rua 

Na tentativa de elucidar práticas sociais populares, Certeau (1994, p. 159) 

confronta duas perspectivas de conhecimento da cidade, de longe e de perto, do alto e de 

baixo, “do conceito de cidade às práticas urbanas”. Em uma de suas metáforas mais 

conhecidas, o autor compara a capacidade de observar Manhattan do alto do 110° andar 

do World Trade Center à experiência mesma de se estar no meio da multidão, longe da 

visibilidade total, onde a cidade transumante é justaposta à cidade planejada, imóvel e 

visível. De um lado, o esquema totalizador do panóptico16, a ilusão de domínio do olhar 

                                                        
16 O autor refere-se, aqui, à teoria do Panóptico de Bentham, que foi descrito por Foucault (1987): “na 
periferia uma construção em anel; no centro, uma torre; esta é vazada de largas janelas que se abrem sobre 
a face interna do anel; a construção periférica é dividida em celas, cada uma atravessando toda a espessura 
da construção; elas têm duas janelas, uma para o interior, correspondendo às janelas da torre; outra, que dá 
para o exterior, permite que a luz atravesse a cela de lado a lado. Basta então colocar um vigia na torre 
central, e em cada cela trancar um louco, um doente, um condenado, um operário ou um escolar. Pelo efeito 
da contraluz, pode-se perceber da torre, recortando-se exatamente sobre a claridade, as pequenas silhuetas 
cativas nas celas da periferia. Tantas jaulas, tantos pequenos teatros, em que cada ator está sozinho, 
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que tudo controla que caracterizou a ideia de cidade enquanto utopia moderna, que tenta 

transformar o fato urbano em conceito de cidade como “ser apenas este ponto que vê, eis 

a ficção do saber” (p. 158). De outro lado, as práticas urbanas do cotidiano permanecem 

estranhas às totalizações do olhar imaginário, invisíveis sob a superfície do “espaço 

geográfico das construções visuais, panópticas ou teóricas” (CERTEAU, 1994, p. 159).  

O autor imagina a cidade-conceito pela articulação de três estratégias: a) a 

produção de um espaço próprio, recalcando a experiência individual; b) a distribuição de 

um não-tempo, eliminando os ritmos das tradições; c) “a criação de um sujeito universal 

e anônimo que é a própria cidade” (p. 160). Na contramão desse processo, as práticas 

urbanas do cotidiano são estruturadas por operações, maneiras de fazer, ou táticas, sobre 

o espaço urbano, que, por sua vez, estruturam novas espacialidades por meio da 

experiência. Segundo Certeau (1994), as astúcias e combinações de poderes sem 

identidade proliferam pela cidade, acompanhando simultaneamente a expansão da 

urbanização generalizada, síntese do discurso catastrófico da cidade-conceito. Desse 

modo, contrariando Foucault (1987), em relação às suas análises das estruturas de poder, 

Certeau (1994, p. 162) propõe que a atenção ao cotidiano permite acompanhar alguns dos 

procedimentos “que escapam à disciplina sem ficarem mesmo assim fora do campo onde 

se exerce, e que deveriam levar a uma teoria das práticas cotidianas, do espaço vivido e 

de uma inquietante familiaridade da cidade”.  

Em outra oposição, dessa vez em um sentido operativo, o autor distingue o espaço 

geométrico do espaço antropológico, sendo esse último uma noção de espaço que remete 

à dimensão existencial de um lugar habitado, afirmando que o espaço deve ser 

necessariamente qualificado por uma atividade, por uma ação, por um uso. Ao 

problematizar as produções cartográficas deste último, Certeau (1994) afirma que se 

limita a produzir mapas que captam somente os resíduos das atividades e lugares 

apropriados pelos pedestres. No esforço de transformar as atividades nos espaços 

públicos em legibilidade, os traços dos mapas tendem a converter memória em imagem, 

substituindo a prática pelo traço. No entanto, o ato de caminhar pela cidade não se reduz 

ao seu traçado gráfico, pois entram em jogo os componentes previsíveis e imprevisíveis 

                                                        
perfeitamente individualizado e constantemente visível. O dispositivo panóptico organiza unidades 
espaciais que permitem ver sem parar e reconhecer imediatamente” (FOUCAULT, p. 168). 
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do cotidiano, em seus diversos ritmos e intensidades, que variam de acordo com os 

agentes, interações, momentos e ambientes. 

Colocando diante uma da outra, a cidade metafórica e a cidade visível, o autor opõe 

a escrita (cidade) à enunciação (tática), defendendo que o ato de caminhar está para a 

cidade, como a enunciação (speech act) está para a língua (escrita). Disso, segue, 

provisoriamente, que o ato de caminhar é uma prática social que dispõe de um tempo 

próprio, e possui pelo menos três funções enunciativas: a realização espacial do lugar; a 

apropriação territorial pelo pedestre; e, enfim, a interação performática entre agentes. O 

pedestre, assim, se apropria dos fragmentos, muitas vezes residuais, do enunciado 

(caminho percorrido), para atualizá-los espacialmente e promover sua habitabilidade por 

meio de interações topológicas. Trata-se de uma tarefa de bricolagem dos 

enunciados/caminhos percorridos, onde “o caminhante transforma em outra coisa cada 

significante espacial” (CERTEAU, 1994, p. 165). 

No esforço de assegurar a comunicação, a caminhada, que ora persegue, ora se faz 

perseguir, cria certa mobilidade ambiental, uma sucessão de topoi fáticos17. Para Certeau 

(1994, p. 166), “a arte de moldar frases tem como equivalente uma arte de moldar 

percursos. Tal como a linguagem ordinária, esta arte implica e combina estilos e usos”. 

Insistindo nas semelhanças linguísticas – na homologia entre as figuras verbais e as 

figuras ambulatórias –, o autor propõe que incide sobre cada enunciação uma ou mais 

retóricas, a cada caminhada, uma série de percursos possíveis por onde se constroem 

retóricas ambulatórias, desde que dois procedimentos estejam presentes: a) a prática da 

bricolagem; b) o uso da metáfora. Procedimentos esses que constituem em si mesmo 

táticas contra o sentido próprio do espaço urbano, definido por leis, regras e normas de 

um sistema urbanístico, os quais podem se referir às variações, aos desvios e às 

transgressões no cotidiano. Concluindo, o autor se coloca 

[...] contra o sistema tecnológico de um espaço coerente e totalizador, ligado e 
simultâneo, as figuras ambulatórias introduzem percursos que têm uma 
estrutura de mito, se ao menos se entende por mito um discurso relativo ao 
lugar/não lugar (ou origem) da existência concreta, um relato bricolado com 

                                                        
17 Certeau (1994) usa aqui as expressões topoi – forma singular de topos, cujo significado remete ao ponto 
de partida para uma argumentação –, e função fática da linguagem, responsável por conferir o 
funcionamento adequado do canal de comunicação. Em alguns casos, a principal preocupação do emissor é 
manter contato com o destinatário e, para isso, testa o canal com frases do tipo: “entende”, “você está aí”, 
“veja bem”, “olha”, etc. 
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elementos tirados de lugares-comuns, uma história alusiva e fragmentária cujos 
buracos se encaixam nas práticas sociais que simboliza (CERTEAU, 1994, p. 169). 

Para Dosse (2013), Certeau reconhece, em sua própria retórica, que o 

conhecimento totalizante não oferece mais do que um simulacro do saber, incapaz do 

reconhecimento das práticas. Foi essa analogia entre a cidade/língua e o caminhar/fala 

que permitiu se valorizar os processos de apropriação simbólica e material da cidade 

pelos seus habitantes. 

Para Certeau (2004) o caminhar é uma poética, um processo contínuo e 

permanente de desconstrução e reconstrução do lugar, em que se realiza o encontro com 

o outro, mediado por interações recíprocas que recriam o tecido urbano. Ao vagar pela 

cidade, o caminhante está sucessivamente presente e ausente, configurando em seus 

passos um lugar próprio e transformando a cidade concebida (planejada e normativa), em 

cidade metafórica18 (mítica e subjetiva), em um ato de insurgência contra as instituições 

produtoras de lugares próprios.  Nas palavras do autor, 

[...] caminhar é ter falta de lugar. É o processo indefinido de estar ausente e à 
procura de um próprio. A errância, multiplicada e reunida pela cidade, faz dela 
uma imensa experiência social da privação de lugar - uma experiência, é verdade, 
esfarelada em deportações inumeráveis e ínfimas (deslocamentos e 
caminhadas), compensada pelas relações e os cruzamentos desses êxodos que se 
entrelaçam, criando um tecido urbano, e posta sob o signo do que deveria ser, 
enfim, o lugar,  é apenas um nome, a Cidade (CERTEAU, 1994, p. 170). 

Em síntese, Certeau (1994) estabeleceu os princípios de uma atitude reflexiva 

diante daquilo que ele mesmo definiu como enunciação ambulatória (o próprio ato de 

caminhar), contrapondo-se à cidade-estrutural, fixa, e continuamente sobrepondo a ela 

os fluxos da cidade-processual, a cidade habitável. Esse espaço praticado, resultante dos 

itinerários que se construíam nas caminhadas de seus habitantes metamorfoseia-se na 

cidade como lugar de desejo. 

1.2 O ESPAÇO SITUACIONAL E RELACIONAL 

Partindo da figura do citadino, habitante da cidade, que se apropria dos espaços 

urbanos, desloca-se por seus territórios e interage com outros citadinos, estabelecendo 

                                                        
18 Certeau (1994) utiliza o termo metaforai em seu duplo sentido, como condição de mobilidade material e 
imaterial de pessoas e ideias. 
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relações de proximidade e distância19 em contextos específicos e situados, o espaço 

situacional e relacional. De acordo com Frúgoli Jr (2007, p. 7): 

Ele [o citadino] não se reduz à figura do transeunte, mas como aponta Joseph 
Isaac (1988), tampouco coincide obrigatoriamente com a do cidadão (embora 
possa vir a assumir tal condição), já que a urbanidade não conduz a priori às 
práticas de cidadania, e nem sempre a cidade, por suas conjunções 
estruturalmente instáveis (ao atrair e repelir, ao mesmo tempo, seus habitantes 
entre si), produz aglomerações politizadas. 

1.2.1 Sociabilidade Urbana 

O conceito de sociabilidade (Geselligkeit) foi concebido por Georg Simmel (1858-

1918), autor que considerava a sociedade como fenômeno, produto e estrutura em 

constante mutação, constituída e dissolvida sucessivamente, através de interações 

recíprocas dos indivíduos. Para Simmel (2005), a sociedade existe como um dos reflexos 

possíveis das disposições da experiência humana: concretamente, assinala uma rede 

empírica de relações humanas, operativa num dado tempo e espaço; abstratamente, 

representa a totalidade dessas formas relacionais através das quais os indivíduos tornam-

se parte de tal rede. 

De modo sintético, para Simmel (2005), a sociedade seria a modalidade de 

interação entre indivíduos: o processo geral e os processos particulares de associação 

(Vergesellschaftung). Segundo o autor, o status nascendi da sociedade residiria nos 

processos de interação microssociológicos através dos quais se constituem associações 

(ou “sociações”), não bastando apenas interagir (através de condicionamentos 

recíprocos), pois “é preciso ainda que os indivíduos em interação ‘uns com, para e contra 

os outros’ formem, de alguma maneira, uma ‘unidade’, uma ‘sociedade’ e estejam 

conscientes disso”.  

No entendimento de Frúgoli Jr (2007, p. 9), a importância do conceito de 

sociabilidade está no seu papel para o entendimento de como se organiza a sociedade 

através de uma associação básica, que seria  

[...] um tipo ideal entendido como o ‘social puro’, uma forma lúdica arquetípica 
de toda a socialização humana, sem quaisquer propósitos, interesses ou 

                                                        
19 A relação de proximidade corporal e distância espiritual é simbolizada pelo comportamento blasé, reflexo 
da experiência dos habitantes das grandes cidades, locais privilegiados da realização do moderno, segundo 
Simmel (2005). 
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objetivos que a interação em si mesma, vivida em espécies de jogos, nos quais 
uma das regras implícitas seria atuar como se todos fossem iguais. 

A noção de socialidade, próxima da de sociabilidade, difundida nas ciências sociais 

será tanto mais intensa quanto maior a proximidade entre as pessoas envolvidas, como 

Simmel (2005) salientou, ao propor que inversamente proporcional à proximidade 

presencial, está a distância espiritual. A cidade, em uma perspectiva situacional, é 

inteligível como um princípio de coexistência da diversidade, como conjunto de 

alteridades, e constitui uma garantia do exercício de possibilidades múltiplas de 

comunicação. 

Interacionismo Simbólico 

A leitura crítica do cotidiano amplia o universo de análise das dinâmicas 

socioespaciais para as diversas interações entre as pessoas, objetos e atividades na escala 

local. Interações são ações e reações entre indivíduos, que explicitam as respectivas 

capacidades para enfrentamento mútuo de condições específicas, emergentes em 

determinadas situações da vida cotidiana. A interação é um fenômeno simbólico, 

envolvendo o uso da linguagem, daí o termo interacionismo simbólico. Interações 

problemáticas, ou agonísticas, ou conflitantes, são aquelas que formam as bases de 

sentido das vidas dos indivíduos, as quais definem o modo como esses indivíduos se 

distinguem em relação ao outro, revelando suas perspectivas pessoais (sistemas de 

crenças e ideologias). 

Frúgoli Jr (2007) articula sobre a importância do interacionismo simbólico para 

compreender melhor os desdobramentos contemporâneos do conceito de sociabilidade, 

compreendendo as suas diversas formas enquanto possibilidades de situações instáveis 

e temporárias entre estranhos, onde as interações em si constituiriam a principal 

finalidade. Assim, os agentes (pessoas, objetos e atividades) não possuem um significado 

intrínseco ou fixo, mas este emerge exclusivamente através da interação com outros 

agentes, conforme lembrado por Simmel (2005). 

A importância de se compreender o significado das interações, segundo Hannerz 

(2015), está na constituição de uma análise cultural à altura da análise social de estruturas 
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complexas, muito mais desenvolvidas à época da publicação do seu livro20. O autor, que 

estabelece em sua obra um diálogo profícuo com as Escolas de Chicago e de Manchester21, 

orientou sua análise urbana para o interacionismo simbólico, uma tendência norte-

americana de pensamento social sob influência indireta da Escola de Chicago, que teve 

Goffman (1975) como um de seus principais expoentes. Este, ao aprofundar o tema da 

copresença no espaço público, destacou que a delimitação dos lugares que permitem a 

visibilidade desses vários tipos de interação social é um dos principais desafios, como 

ocorre nos espaços urbanos para onde costumam convergir diferentes grupos sociais. 

Seria fundamental, assim, sublinhar os desdobramentos nas interações sociais 

provocados pelas oscilações entre proximidade e distância, principalmente nas situações 

elementares da vida urbana. Nesse sentido, os estudos de caso22, ao atingirem a saturação 

de temas, poderiam deixar transparecer as conexões e cruzamentos que compõem a 

cidade. Hannerz (2015) propõe uma antropologia da cidade23 que deveria olhar as 

interações como estruturas sociais de domínios múltiplos, com formas complexas de 

inter-relações entre os domínios e o interior dos mesmos. 

Com o intuito de aprofundar o entendimento sobre o que sejam interações sociais, 

o autor distinguiu cinco domínios de interações, no contexto do que ele definiu como 

repertório dos papéis de cada citadino: 1) o lar e o parentesco; 2) o abastecimento 

(trabalho, consumo, acesso aos recursos); 3) os lazeres (especialmente os lazeres que têm 

um caráter ocasional ou ritualístico); 4) a vizinhança (relações de proximidade estável 

entre vizinhos); e, finalmente, 5) o tráfego (ruas, comércios, feiras, grandes lojas etc.). Seu 

objetivo foi distinguir as situações da vida citadina que possibilitassem o acesso a 

tipologias de situações essencialmente familiares, religiosas, profissionais, clientelistas, 

políticas, étnicas, entre outras24. 

                                                        
20 O livro de Hannerz foi publicado originalmente em inglês, no ano de 1980. 
21 A Escola de Manchester trata-se de um grupo de pesquisadores dedicados aos estudos sobre a África 
Central, financiados pelo Instituto Rhodes-Livingstone, fundado em 1937. Para maiores informações, ver 
Hannerz (2015). 
22 Segundo Frúgoli Jr (2007, p.45), o próprio Hannerz teria realizado pesquisas que oscilaram entre 
apresentar o contexto urbano apenas como lócus de análise – como a realizada sobre uma unidade de 
vizinhança afro-americana em Washington D.C., nos Estados Unidos – e outras dentro do espírito citado – 
como a feita em Kafanchan, na Nigéria –, buscando captar um conjunto conectado de atividades e cenas 
urbanas capazes de revelar pequenas unidades sociais integrantes da estrutura urbana mais abrangente. 
23 Frúgoli Jr. apresenta uma discussão sobre as diferenças, apresentadas inicialmente por Hannerz (2015), 
entre antropologia na cidade e antropologia da cidade. 
24 Segundo Agier (2011), o principal critério para a definição dessas tipologias situacionais e relacionais é a 
leitura, por parte dos pesquisadores, no campo, dos objetos dominantes das interações. 
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Agier (2011) dialoga com várias referências da antropologia urbana, 

principalmente com Hannerz (2015), Southall (1973) e J. Mitchell (1987), com os quais 

dialoga de modo mais frequente, desenvolvendo, porém, sínteses muito distintas. A partir 

da atenção a certas práticas sociais urbanas, singulares e plurais, que ocorrem no plano 

da microescala cotidiana – como aquelas localizadas em contextos urbanos definidos pela 

informalidade, precariedade ou ilegalidade, que caracterizam a maioria das cidades 

latino-americanas –, Agier (2011) busca atingir, por meio de uma série de inferências que 

partem de uma etnologia citadina, significados mais abrangentes da cidade, contrariando 

os diagnósticos pessimistas e apocalípticos de urbanistas europeus. Concluindo, seguimos 

a interpretação precisa de Frúgoli Jr (2007, p. 49), que argumenta que tal abordagem se 

vale, em boa parte, de uma perspectiva situacional,  

[...] construída de início em torno de duas ideias-chave: sua coerência interna 
(que supõe a presença de um mínimo de significado socialmente partilhado) e o 
agenciamento social de determinadas coerções (como a densidade residencial de 
uma cidade, sua heterogeneidade étnica ou regional, as diferenciações 
econômicas ou organizações do trabalho próprias a cada contexto, os tipos de 
segregação espacial etc.). A situação definida a partir desses dois elementos – 
sentido compartilhado e regulações do contexto – se relaciona, por sua vez, com 
outras situações, chegando-se aos efeitos recíprocos entre situações, que, no 
conjunto definem “espaços-tempos de interação intelectualmente coerentes, 
contextualizados por suas relações com outros espaços-tempos de interações”. 

Abordagem Situacional 

A abordagem situacional permite à análise urbana aderir a uma compreensão das 

fronteiras espaciais e identitárias da cidade, libertando o observador do constrangimento 

monográfico habitual à etnografia. Isso ocorre porque “não são os limites espaciais que 

definem a situação, mas os da interação” (AGIER, 2011, p. 73). Essa abordagem abstém-

se, estrategicamente, de fazer intervir o caráter estrutural/institucional das relações 

observadas. Nesse sentido, os contextos em macroescala, que articulam os 

constrangimentos reais da ordem social mais vasta, devem ser identificados por meio da 

observação dos fenômenos na escala interacional, pois, para o citadino, o contexto 

fenomenológico da interação pode variar de uma situação para outra, várias vezes por dia.  

J. Mitchell (1987), que seguimos de perto, compreende que as análises urbanas 

deveriam se concentrar nos contextos das interações (e nas redes que as engendram), e 

não nas histórias de vidas dos indivíduos implicados nas situações da vida cotidiana. 

Atento a isso, Agier (2011) contribui com a pesquisa urbana ao apresentar a perspectiva 
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situacional a partir de duas noções-chave: a situação na sua coerência interna e o setting, 

que compreende a disposição das coerções normativas e contextuais. De um lado, a 

coerência interna resulta de uma definição cognitiva da situação, que significa uma 

percepção social e não individual da situação. O autor usa o conceito de sentido partilhado 

(shared meaning) para explicar que os atores definem a situação, envolvendo-se com um 

mínimo de coerência comunicativa (o que não impede o conflito). De outro lado, o quadro 

social (setting) é, essencialmente, o contexto estrutural dentro do qual as interações estão 

localizadas, quando as situações ativam certas coerções estruturais. O sentido que os 

atores dão a uma situação pode ser mais ou menos imposto ou negociado conforme essa 

se inscreva num espaço muito estruturado, fechado e regulado a priori (por exemplo, uma 

fábrica, uma escola, uma igreja), ou menos (por exemplo, a vizinhança a praia, a rua). Nas 

suas próprias palavras, o quadro social “é o conjunto das restrições globais suscetíveis de 

determinar tal ou tal aspecto da situação: densidade residencial da cidade, 

heterogeneidade étnica e regional, diferenciações econômicas e organização do trabalho 

específicas de cada cidade, sistema político e administrativo, etc.” (AGIER, 2011, p. 74). 

Desse modo, a abordagem situacional inclui a realidade dos espaços urbanos, 

porém, em vez de ser definida por eles, os engloba em sua definição, pois cada situação 

pode atribuir um sentido diferente a cada apropriação de um mesmo lugar. De modo 

oposto, certos lugares podem ser plurisituacionais em função do momento do dia e do 

envolvimento dos atores. Como exemplifica Agier (2011, p. 75), ao longo de um mesmo 

dia, um bar do bairro Liberdade pode ser, entre outros,  

[...] o quadro 1) do encontro de uma das equipes de futebol do torneio do bairro 
(um grupo de pares com cerca de doze pessoas discutindo e bebendo durante 
uma hora); 2) de um jogo frenético de dominós juntando outra meia dúzia de 
homens mais idosos que os anteriores num fim de tarde; 3) da passagem diária, 
já noite, de um operário regressando do polo petroquímico que bebe uma 
cerveja, só ou com um colega, antes de ir para casa. 

Se o interacionismo considerado de modo isolado fica aquém da perspectiva 

situacional, as pesquisas sugeridas nesse contexto epistemológico podem revelar, assim, 

os campos sociais essenciais da vida urbana, mais perto dos fatos, e sua respectiva 

importância. 
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1.2.2 Situações da Vida Cotidiana 

Para Agier (2011, p. 90) há algo que precede o sentido das interações e que talvez 

seja menos consciente ou menos evidente aos atores: “é a forma de citadinidade que se 

estende em relação à cidade e em relação aos outros na cidade”. O autor se refere à noção 

de citadinidade no sentido de que as ações, as interações e suas representações são 

definidas a partir da dupla relação dos citadinos entre si e deles com a cidade. Essas 

relações, no contexto social e espacial citadino, podem mudar em cada implicação 

situacional (engagement situationnel), conformando um cotidiano que se desenvolve para 

pessoa segundo um “encadeamento de situações de interações que distinguimos 

espontaneamente acordo com os lugares, as atividades, os horários e as pessoas que 

participam, ou de acordo com uma combinação específica entre todas essas 

determinações” (AGIER, 2011, p. 89). 

A abordagem situacional de Agier (2011), que concebe quatro grandes formas ou 

tipos de situação, permite descrever os diferentes momentos da relação dos citadinos com 

sua cidade e dos citadinos entre si, na cidade. São elas: a) situação ordinária; b) ocasional 

(ou extraordinária); c) situação de passagem; e d) situação ritual. Para tornar a descrição 

mais visível, reproduziu-se um diagrama construído pelo próprio autor para explicar sua 

abordagem situacional. Inicialmente, visualiza-se um triângulo cujos vértices 

representariam respectivamente o indivíduo, o espaço e a sociedade (ou, como o autor 

enfatiza, a socialidade, a eficácia de um laço social). Percebe-se, assim, que esses pontos 

estão interligados diferentemente, de acordo com cada tipo de situação em pauta. As 

relações principais (observáveis, significantes e necessárias), são representadas por 

linhas cheias. As relações secundárias (não significantes, imprevistas ou problemáticas), 

ao contrário, são representadas por linhas tracejadas. 
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Figura 1.3 – Diagrama das Situações da Vida Cotidiana. Fonte: Adaptado de Agier (2011). 

Situações Ordinárias 

As situações ordinárias dão ênfase a duas relações – indivíduo/espaço e 

indivíduo/sociedade –, ao mesmo tempo em que tornam ambíguas ou apagadas as 

relações espaço/sociedade. Essas situações suscitam interações tipicamente regulares, 

talvez até mesmo indispensáveis, que são geralmente, localizadas geograficamente. De 

um lado, o domínio privado-privado, a moradia, o domicílio dos habitantes da cidade. De 

outro, o domínio público-privado, os diversos locais de trabalho, tais como a linha de 

produção das fábricas, os escritórios administrativos, os consultórios, os hospitais ou, 

ainda, o ambiente da construção civil, são espaços delimitados que se encontram 

diariamente, com hábitos, costumes e práticas para escapar dos constrangimentos e 

recriar certa autonomia individual. Eventualmente, tais lugares tornam-se bastante 

familiares para seus usuários. 

Situações Ocasionais 

As situações ocasionais (ou extraordinárias), que podem ser resultantes de 

eventos acidentais, raros ou imprevistos, acionam códigos e transações nas relações 

indivíduo/sociedade que alienam o espaço ou o desestabilizam. O espaço desempenha um 

papel acessório, estabelecendo somente relações fortuitas em acontecimentos 

imprevistos. Como exemplifica Agier (2011, p. 91) as reações a atos de violência, “a 

eclosão de um movimento de greve, as atitudes perante um acontecimento natural, uma 

doença, uma briga de rua, são situações ocasionais na medida em que alteram por um 

tempo o curso normal da vida cotidiana e não são determinadas fundamentalmente por 
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uma localização fixa”. Desse modo, por serem vividas em função de eventos 

extraordinários, o sentido social dessas situações depende de um mínimo de comunicação 

entre os atores no momento do evento e do acionamento de alguns códigos identificáveis 

da ordem social, alvo de contestação, perturbação ou, às vezes, ameaça de risco imediato. 

Situações de Passagem 

As situações de passagem colocam em cena principalmente as relações 

indivíduo/espaço e a ausência de mediações sociais. Tais situações são marcadas, ao 

mesmo tempo, pela individualização exacerbada e por uma ênfase na sinalização dos 

percursos no espaço-tempo, que segundo Agier (2011), indica uma influência das 

macroestruturas da sociedade no constrangimento automatizado e indiferenciado, 

representado pela ubiquidade das publicidades, sinalizações, sistemas de vigilância e 

instruções de segurança e de circulação. Nessa situação, talvez por um excesso de 

espacialidade e materialidade nos arranjos espaciais, a relação dos indivíduos com a 

sociedade entre em um estado de suspensão, não se cristalizando em nenhuma relação 

interpessoal precisa. De acordo com o autor, “entrar numa situação de passagem é 

atravessar os não lugares, percorrer algumas extremidades da cidade “global” e 

“genérica” definida pela vasta rede de espaços miméticos, superinformados e 

tecnicamente conectados em diferentes pontos do planeta” (p. 92).  

Nas situações de passagem, a relação do indivíduo com o espaço urbano é central 

e pode ter um caráter de regularidade, mas aparece, geralmente, como um exercício 

isolado: é o quarto de hotel, é o transeunte solitário, mas são, também, os momentos de 

trânsito em automóvel, caminhão, trem, avião, em espaços de circulação, ruas, rodovias, 

estações e aeroportos.  

Situações Rituais 

Por último, as situações rituais se destacam por uma distância da rotina, da 

circularidade do cotidiano, de acordo com diversas formas liminares (inversão, 

perversão, travestimento, criação de um mundo imaginário). É a definição consensual da 

situação como momento de liminaridade que permite uma ordem específica de relações 

e de identidades. De um modo geral, tais acontecimentos rituais são as festas, as danças, 
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o carnaval ou ainda os ritos religiosos, que ocorrem em espaços delimitados e apropriados 

exclusivamente para esse fim. O tempo de um acontecimento ritual é simbolizado entre 

indivíduos e um coletivo, visível ou não. A unidade indivíduo-espaço-sociedade faz-se de 

maneira efêmera e, ao mesmo tempo, geralmente duradoura. Isso reforça a importância 

atual das situações rituais na vida urbana, pois ao situarem os deslocamentos das 

atividades rituais para uma criação artística, promovem as artes de rua. Mesmo de 

maneira implícita ou escondida, a dimensão estética está presente nos ritos. Trata-se da 

expressão de uma identidade ou uma visão de mundo que utiliza um modo de 

comunicação simbólico partilhado pelo público, que responde à mensagem numa relação 

direta e imediata. Finalmente, como demonstra Agier (2011), a relação de proximidade 

entre o rito e a performance segue uma progressão pouco perceptível, mas com impacto 

permanente na sociabilidade urbana das áreas envolvidas. 

1.2.3 Interações Sociais (Urbanas) 

Agier (2011), Hannerz (2015) e Frúgoli Jr (2007) são os autores mais frequentes 

em nosso quadro conceitual sobre as interações sociais nas diversas situações do 

cotidiano em Paraisópolis. Como já foi dito, Simmel (2005) considera que os eventos, 

objetos ou pessoas articulam seus significados, que são fluidos e dinâmicos, como 

produtos das interações recíprocas. As interações entre as pessoas, os objetos e as 

atividades configuram, assim, redes empíricas de situações elementares da vida urbana 

que constituem a sociedade, num dado tempo e espaço. 

Interações Políticas 

Uma relação política relaciona-se com o aspecto distribucional e discursivo da 

situação, referindo-se a questões de acesso, influência e controle sobre os recursos. Essa 

categoria é influenciada pela noção de liberdade e privação de Nussbaum (2000), 

particularmente sua referência ao “controle sobre o meio ambiente”. Isso se refere à 

capacidade de influenciar os processos que regem a vida de alguém, incluindo aqueles 

relacionados a aspectos materiais que constituem o ambiente cotidiano que você habita, 

como habitação, terra e infraestrutura. A partir de algumas narrativas dos moradores, 

surgiu o que eles descrevem como presença e ausência, relacionadas com situações 

específicas. Um exemplo pode ser a relação entre transeuntes, comerciantes, segurança e 
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iluminação pública. Nesse caso, os transeuntes se encontram em uma posição de 

insegurança, na qual se veem obrigados a caminhar nas ruas mal iluminadas à noite, 

voltando da escola ou do trabalho, quando os comerciantes podem contribuir cobrando 

da instituição governamental responsável melhorias na iluminação pública. Além disso, a 

relação política também se refere aos mecanismos que permitem participar de processos 

decisórios e negociar melhorias da qualidade de vida urbana local. 

Interações Materiais 

A interação material é talvez a mais diretamente associada ao ambiente construído 

e ao tecido urbano. Refere-se a diferentes aspectos envolvendo elementos materiais, 

incluindo a real falta de tal elemento, sua má qualidade, ou seu efeito prejudicial na vida 

das pessoas. Durante o trabalho de campo, as narrativas cotidianas dos moradores 

frequentemente incluíram algum aspecto material da condição urbana experienciada, tal 

como as barreiras de acesso nas calçadas, a falta de infraestrutura no Córrego Antonico, 

buracos nas ruas e acúmulo de lixo. Essa categoria foi muito útil quando se discutiu a 

precariedade do sistema de esgoto ou de conexões elétricas ilegais, a ausência de áreas de 

lazer e de áreas verdes, a má conservação das fachadas das casas e a falta de iluminação 

pública. No contexto dos assentamentos informais discutidos nesta pesquisa, as 

interações materiais também podem significar a falta de espaço, devido à alta densidade 

e superlotação dentro da vizinhança, característica típica de assentamentos informais 

onde a competição por espaço é intensa. 

Interações Temporais 

Uma interação temporal se refere aos ritmos temporais, horários ou períodos que 

governam a vida cotidiana na favela e que fazem parte da situação analisada. Isso pode se 

referir à incidência de um evento específico que afeta os moradores, como o alagamento 

de uma rua devido ao entupimento da drenagem durante uma chuva forte, a inundação 

do córrego a cada estação chuvosa ou, ainda, os distúrbios entre os vizinhos e os visitantes 

dos bailes funk que acontecem durante as noites de quinta-feira a domingo em algumas 

ruas da favela. 
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Interações Contextuais 

Uma relação contextual se refere a características ou atributos específicos do local, 

associados ao regime de urbanidade em questão. Isso difere do aspecto material porque 

seu contexto é específico e situado, estando restrito a determinadas características 

singulares do lugar onde ocorrem, como é o caso do Córrego Antonico (topografia, 

hidrologia, solo), ou da ciclovia na Avenida Hebe Camargo (infraestrutura, mobilidade, 

localização). 

Interações Culturais 

A interação cultual implica às questões decorrentes da interação humana que rege 

a experiência no espaço público. Essa relação remete também para as discussões que 

abordaram a relação entre solidariedade, ação social, confiança e conexões para 

propósitos comuns e sua relação com a urbanidade experiencial. 

Interações Pessoais 

Atributos pessoais estão relacionados com o uso das habilidades individuais nas 

situações do cotidiano, como o conhecimento, a motivação e a confiança para liderar 

melhorias nas condições ambientais locais. Esse aspecto se tornou evidenciado nas 

narrativas durante o trabalho de campo, particularmente como restrições decorrentes de 

circunstâncias pessoais, que impedem uma pessoa de operar ou faz a pessoa operar de 

forma negativa, mesmo quando há oportunidades. Por exemplo, quando há falta de 

consciência ao jogar lixo nas ruas e vielas ou ligar o som do carro em volume muito alto 

durante a noite. Ele também pode se referir à falta de confiança para intervir em um 

espaço que parece desconsiderado por outros, mas está cheio de potencial, mesmo 

quando existem recursos disponíveis. 

1.2.4 Agentes Sociais e Materiais 

Agentes sociais e materiais são os elementos constituintes da realidade local 

categorizados como pessoas, objetos e atividades, relacionados às práticas sociais do 

cotidiano. Esses agentes, detalhados a seguir, interagem entre si no cotidiano de 
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Paraisópolis, segundo as modalidades de interações descritas anteriormente, nos mais 

diversos contextos socioespaciais urbanos. 

Pessoas 

A noção de pessoas está relacionada à noção de indivíduo, no sentido de que cada 

pessoa tem um componente individual, mas também um vínculo social e territorial, “cujo 

alargamento das redes de relações transforma o indivíduo em polo de tensões e relações” 

(FRÚGOLI JR, 2007, p. 16). O uso de pessoa em lugar de indivíduo, nesta pesquisa, se dá 

principalmente na ênfase dos vínculos sociais e territoriais dos transeuntes entrevistados, 

todos moradores de Paraisópolis. No intuito de ampliar a representação, o espectro e a 

escala dos agentes envolvidos, a categoria “pessoas” inclui representantes de instituições 

políticas, culturais, governamentais, não-governamentais, entre outros. Alguns exemplos 

encontrados nessa Tese foram: moradores, adolescentes, crianças, comerciantes, 

policiais, professores, motoristas, ciclistas, traficantes, políticos, lideranças locais, 

vizinhos, idosos, mulheres, homens, vendedores, visitantes, clientes e transeuntes. 

Objetos 

Santos (2002), que estudou o espaço como um conjunto indissociável, solidário e 

também contraditório de sistemas de objetos25 e sistemas de ações, apresenta alguns 

autores26 que discutiram teoricamente o conceito de objeto. Sobre os objetos incide 

principalmente a questão da materialidade, da visibilidade e da presença. Ou os objetos 

nos rodeiam ou estamos inseridos neles e os habitamos. Desse modo, diversos objetos 

urbanos, nas mais variadas escalas, complexidades e constituições, são descritos em 

Topalov (2014) na forma de um Thesaurus bilíngue, como, por exemplo, os seguintes 

verbetes, muito fortemente associados ao objeto empírico desta pesquisa: avenida, bairro, 

beco, calçada, casa, centro, cuadra, favela, invasão, ladeira, metrópole, periferia, praça, rua 

e urbanización. 

                                                        
25 Para Moles (1969, 1971, p. 14 e 222), um objeto é um “elemento do mundo exterior, fabricado pelo 
homem e que este deve assumir ou manipular”. Para esse autor, nem uma montanha, nem uma casa seriam 
objetos, pois o objeto é algo independente e móvel. Para a utilização desse conceito em urbanismo, é 
necessária sua ampliação, na medida em que frequentemente se trabalha com objetos urbanos fixos com os 
quais se organiza o ambiente construído e se configura a paisagem urbana. 
26 Abraham Moles, Jean Baudrillard, Pierre Boudon, Henri Van Lier e Eberhard Wahl.  
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Organizados nas mais diversas formas e escalas, os objetos desempenham funções 

(na maioria das vezes, muito específicas) relacionadas com grupos sociais e atividades 

que interagem de diversas maneiras. No contexto desta Tese, a abordagem do conceito de 

objeto é muito ampla, de modo a servir como conceito operativo nas microanálises dos 

estudos de caso. Desse modo, considera-se objeto tanto uma lixeira quanto uma casa ou a 

ciclovia na Avenida Hebe Camargo, em Paraisópolis. Além da lista anterior, adicionaram-

se mais alguns objetos presentes neste estudo, como bar, padaria, comércio, ONGs, piso, 

calçada, poste, lixeira, praça, banco, agência, caçamba, ônibus, creche, escola, animais, 

iluminação, lixo, córrego, árvore, vegetação, mureta, ciclovia, rua, buraco, esgoto, grade, 

muro, farmácia, mercado, caixa, carro, bicicleta, motocicleta. 

Atividades 

A definição e caracterização das atividades que contribuem para a emergência da 

urbanidade se justifica pela importância dessa variável na análise que se pretende realizar 

nos estudos de caso. Santos (2002), Lefebvre (1991), Certeau (1994) e Heller (2000) 

enfatizam a necessidade de se olhar para os tipos de atividades27 realizados no cotidiano. 

Lefebvre (1991), ao tratar dos constrangimentos das rotinas repetitivas do cotidiano, 

chama a atenção para duas modalidades de atividades no contexto da vida urbana. A 

atividade produtora, que se insere na circularidade trivial da cotidianidade, caracterizada 

pela repetição dos gestos mecânicos durante horas, dias, semanas, meses e anos – em casa, 

na rua e no trabalho. Trata-se de repetições lineares (dos dispositivos técnicos), e 

repetições cíclicas (dos ciclos da natureza), no espaço-tempo do cotidiano, geralmente 

oriundas de uma ordem distante. E a atividade criadora, que amplia e, algumas vezes, 

transgride, o significado de produção e reprodução da cidade e tenta uma recondução ao 

seu valor de uso. De fato, o estudo das condições – políticas, sociais, econômicas e culturais 

–, que permite a passagem da situação de atividade produtora à atividade criadora, implica 

no conhecimento particularizado de seus componentes materiais e de seus 

desdobramentos no espaço-tempo do cotidiano. A seguir, elencam-se algumas atividades 

presentes nos dados desta pesquisa: conversar, jogar, esperar, trabalhar, estudar, 

                                                        
27 Inspirado em T. Parsons e E. Shils (1952), E. Rogers (1962) nos lembra que um ato é formado de: 1) um 
comportamento orientado; 2) que se dá em situações; 3) que é normativamente regulado e; 4) que envolve 
um esforço ou uma motivação. Um ato não é um comportamento qualquer, mas um comportamento 
orientado "no sentido de atingir fins ou objetivos" (Rogers, 1962, p. 301). 
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caminhar, dirigir, limpar, vender, brincar, comprar, consumir, comer, discutir, sujar, ouvir, 

dançar, descansar, construir, destruir, consertar, vigiar, cuidar, ajudar, ensinar, policiar, 

dormir, acordar, dividir e pensar. 

1.3 URBANIDADE NA CIDADE INFORMAL 

Como definir urbanidade? Urbanidade, palavra abrangente e ambígua, que pode 

significar, em um sentido mais amplo, o modo próprio de habitar a cidade. Em um sentido 

mais estrito, pode contemplar os possíveis agenciamentos entre pessoas, objetos e 

atividades no espaço urbano, articulando de modo experiencial atributos da morfologia 

urbana no cotidiano.  Pode-se afirmar que urbanidade é, ao mesmo tempo, a qualidade 

resultante e a principal componente de um equilíbrio de forças entre agentes (pessoas, 

objetos e atividades), que interagem entre si, segundo parâmetros comportamentais 

distintos, transformando e sendo transformados por contextos urbanos em um processo 

altamente dinâmico e complexo. Ou seja, a urbanidade existe em função de certas 

apropriações de espaços públicos, compostas por agentes, interações e eventos em 

contextos urbanos dotados de atributos, ou qualidades espaciais específicas, que se 

inserem no que Santos (1985) define como espaço geográfico. 

Na história da civilização ocidental, as cidades perderam os limites, deixaram de 

ser circunscritas e tornaram-se informes, estando inseridas atualmente em um contexto 

urbano generalizado e sem limites, como sinaliza Mongin (2009). Claramente, existe um 

novo paradigma da urbanidade que emergiu das discussões sobre o declínio do espaço 

público no século XXI (Carmona, 2010a, 2010b). Pelo fato de todos estarmos impregnados 

do cotidiano, como argumenta Heller (2000), pode-se concluir que o cotidiano seja uma 

condição da urbanidade? Pode-se concordar com Solà-Morales que há urbanidade na 

cidade informal? É importante se atentar para o seguinte aspecto dos processos de 

urbanização na atualidade: a tendência ao surgimento de um tipo de urbanidade pautada 

fundamentalmente por diretrizes normativas, muitas vezes impregnadas de coerções que 

dificultam a transição para urbanidade experiencial. Apesar das diversas reflexões 

teóricas sobre urbanidade, a pesquisa sobre o papel da urbanidade na qualidade de vida 

urbana nos assentamentos precários, a nosso ver, permanece insuficiente.  
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A maior parte dos pesquisadores sobre espaços públicos concorda com a 

significação de urbanidade como dimensão essencial da qualidade ambiental urbana 

(Carmona et al, 2003). No entanto, diversos autores divergem sobre os aspectos materiais, 

imateriais, objetivos e subjetivos que constituem esse conceito. De acordo com Carmona 

et al. (2003), no decorrer do século XX, três tendências de pensamento sobre a cidade 

atuaram de modo interdependente, sobressaindo no campo da crítica especializada: a) 

urbanidade como narrativa estética, resultante do arranjo artístico-visual de composições 

urbanas (Sitte, 1889; Cullen, 1961); b) urbanidade enquanto efeito de certas táticas de 

convivência nos espaços públicos sobre a experiência urbana (Jacobs, 1961; Sennett, 

2014; Lynch, 1981; Alexander et al. 1977; Gehl e Gemzoe, 2002); e, finalmente, c) 

urbanidade como lugares sustentáveis resultantes das interações experienciais entre os 

agentes locais e a forma da cidade (Lynch, 1981), moldando configurações urbanas mais 

resilientes, como registrado por Augé (2012), Mongin (2009), Gehl e Gemzoe (2002),  

Kaliski (1999) e Carmona (2010a, 2010b). Trata-se de um conceito complexo, onde 

diversos autores divergiram sobre a essência do que seja urbanidade que poderia 

capacitar estudiosos do assunto na compreensão dos principais reflexos do recuo da 

cidadania diante da transformação acelerada das cidades contemporâneas. Se, de um lado, 

houve certo consenso sobre as condições urbanas que favoreciam a urbanidade, de outro, 

houve um crescente dissenso sobre o que seriam tais condições, sobre como gerar 

informações sobre urbanidade, ou se haveria algo como desurbanidade. 

Parte-se da premissa de que a identificação da existência da urbanidade na cidade 

informal pode contribuir para a realização de projetos urbanos alinhados com as 

demandas por estruturas urbanas que possibilitem melhores índices de qualidade 

ambiental nas apropriações dos espaços públicos pelos habitantes locais. Nesse sentido, 

é proposto um quadro conceitual operativo com a definição de sete atributos de 

urbanidade, que contém influências teóricas de três tendências de pensamento 

urbanístico contemporâneo, habilitado para aplicação na microescala do bairro. Trata-se 

obviamente de uma simplificação na tentativa de adaptar definições teóricas à 

complexidade da realidade concreta das cidades, que inclui aspectos urbanos variados, 

envolvendo os mais diversos campos do conhecimento. Entretanto, esse modelo teórico 

pretende fundamentar métodos que possam alcançar os fenômenos relativos ao ato de 
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habitar os espaços públicos por meio da constituição de padrões habilitados para o estudo 

da experiência urbana por meio de configurações diagramáticas.  

Solà-Morales (2008) argumenta que simultaneidade, temporalidade e diversidade 

são os principais atributos da cidade, sem os quais, afirma, não é possível sua existência 

concreta. A esses atributos articularam-se, por homologia, três indicadores: coexistência, 

memória e diferença, respectivamente. No entanto, falar sobre urbanidade não é somente 

falar sobre um conjunto de atributos, ou sobre o resultado de certas interações em 

contextos urbanos específicos. De acordo com Choay (2005) a cidade se tornou um 

conceito-chave em diversos campos de discussão e pensamento, ao mesmo tempo em que 

os processos de urbanização contemporâneos decretam sua morte. Enquanto a autora 

argumenta que as transformações do conceito de urbanidade estão estreitamente 

conectadas às mutações sofridas pelas cidades desde o século XIX, Solà-Morales é 

categórico ao defender a existência de outras expressões de urbanidades nas cidades não 

planejadas ou mal planejadas. 

Interessa, por fim, refletir em que medida as apropriações cotidianas dos espaços 

públicos interferem na configuração espacial da cidade e, consequentemente, na 

percepção de urbanidade pelos seus habitantes. Para verificar essa primeira suspeita, 

delimitou-se um conjunto de atributos que possam se demonstrar concretos em 

intervenções nas periferias das cidades brasileiras, interpretadas neste texto sob a noção 

de cidade informal. Por meio da observação empírica direta, o pesquisador assumiu a 

tarefa de observar e discernir sobre a existência de urbanidade, bem como as 

constituições, as configurações e as disposições dos seus atributos no contexto urbano.  

1.3.1 Perspectivas de Urbanidade 

O ano de 1980 foi palco da primeira exposição arquitetônica da Bienalle de Paris, 

cujo tema “em busca da urbanidade: a urbanidade é saber construir a cidade e viver na 

cidade” (à la recherche de l'urbanité: l'urbanité, c'est le savoir faire la ville et le savoir-vivre 

em ville) foi interpretado como uma reação ao movimento modernista e uma 

oportunidade para se questionar o futuro das cidades. Jean Nouvel, curador da mostra, 

apresenta o tema como oportunidade de reflexão sobre a arquitetura e a cidade aberta ao 

público mais amplo e distante do discurso hermético dos especialistas. O argumento de 
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que os habitantes da cidade devem ser capazes de compreender as soluções para os 

espaços urbanos e decidir quais as configurações mais adequadas, constitui uma guinada 

na tradição de pensamento moderno, ainda em vigor nos anos 1980, centralizado na 

produção do espaço público exclusivamente por especialistas. Nouvel defende que a 

urbanidade se tornou uma questão política, de interesse geral de todos aqueles que vivem 

na cidade por meio do confronto de ideias e propostas para a convivência urbana. Ellin 

(1999), na sua interpretação dessa mostra, entende que, para Nouvel, a urbanidade era 

“aquele aspecto de um lugar que ilustra sua identidade, memória, conflitos e mudanças, 

enquanto expressa e nutre os estilos de vida e aspirações de seus habitantes” (p. 54). Ao 

colocar em evidência a qualidade das práticas sociais que atuam sobre o espaço urbano e 

apontando uma tendência de posicionar as pessoas, de forma política, em relação à cidade 

através da cultura do lugar contextualizado, Nouvel (1980a) enfatiza que o homem e a 

cidade devem ser, simultaneamente, dotados de urbanidade. 

Urbanidade como Materialidade 

Parte-se do argumento de Solà-Morales (2008, p. 147) sobre a cidade, para sugerir 

três qualidades essenciais, a coexistência, a memória e a alteridade, aqui vinculadas 

respectivamente, por homologia, aos principais agentes mediadores da condição urbana: 

as pessoas (memória), os objetos (coexistência) e as atividades (alteridade). Para esse 

autor, atualmente, a urbanidade material recai tanto nas centralidades compactas, quanto 

na periferia extensa, vazia e descontínua, mas, certamente, concentra-se nas estruturas 

urbanas, objetos capazes de transmitir aos habitantes, em sua própria materialidade, o 

significado dos atributos da cidade. 

Solà-Morales (2008) defende um novo entendimento de urbanidade com o 

objetivo de ultrapassar os princípios homogeneizadores do movimento moderno 

(regulação, repetição e normatização) em relação às cidades. Essa urbanidade atualizada, 

articulada com a urbanização contemporânea, “global, territorial, híbrida e dispersa”, 

deve incorporar a arquitetura ordinária, as distâncias e silêncios das periferias 

incipientes, os vazios resultantes das infraestruturas urbanas e as zonas industriais. Para 

ele, projetar para a urbanidade contemporânea, que emerge da nova complexidade 

material dos territórios, pressupõe, provisoriamente, o esforço de uma dupla mutação dos 

significados urbanos, transformando desordem em clareza e opacidade em linguagem. 
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Essa urbanidade se forma desde uma densidade qualitativa, composta pela intensa 

variedade de referências que são sobrepostas em um lugar qualificado, seja um simples 

edifício ou um contexto urbano complexo. Dito de outro modo, as justaposições 

simultâneas do público e do privado são elementos cada vez mais presentes nessa 

urbanidade intensiva. Nesse sentido, a urbanidade contemporânea aparece em seu grau 

máximo são nos “espaços coletivos”, espaços híbridos, ao mesmo tempo públicos e 

privados, onde a força do urbano como mecanismo de mediação no espaço das diferenças 

sociais se realiza, concreta, material e conflitante. Segundo Solà-Morales (2008), há três 

urbanidades que ele próprio considera tangenciais e metafóricas: aquela que se aplica às 

pessoas, uma outra, domínio de muitos geógrafos e sociólogos, que abarca os lugares e 

ainda uma última, que abrange os estilos de vida de grupos sociais isolados da cidade.  De 

modo sintético, urbanidade é definida por Solà-Morales (2008) como articulação, 

complexidade e diferença, ou, como o próprio autor afirma, 

A urbanidade resulta da articulação das coisas urbanas, que não depende das 
funções ou da atividade, mas sim da matéria das paredes e esquinas, nas encostas 
e fachadas, nas calçadas, passeios, janelas, portais e vitrines, em rampas e 
semáforos, em alienações e retrocessos, em calibres e cantigas, em silhuetas e 
propagandas, em plataformas e vazios, lacunas e aberturas. Não como os 
detalhes de Townscape, mas como uma matéria contínua do espaço construído 
(p. 147). 

Para falar sobre a urbanidade dos objetos urbanos, principalmente sobre seu 

aspecto material, tangível e físico, o autor afirma que os atributos da cidade (ideal) são a 

simultaneidade, a temporalidade e a pluralidade, mas pondera que há muita confusão por 

parte dos arquitetos sobre os conceitos de cidade e urbano, ainda que defenda que o 

objetivo de todo projeto urbano, em qualquer escala ou contexto, seja produzir cidade. 

Urbanidade como Experiência 

Mongin (2009) não trata explicitamente do conceito de urbanidade em seu livro 

sobre a condição urbana no mundo contemporâneo. Entretanto, não há como negar que 

se trata de um texto crítico sobre as múltiplas relações dos habitantes no meio urbano. 

Diante do confrontamento de três interpretações da cidade, o autor parte da premissa de 

que se vive atualmente entre dois mundos, entre duas condições urbanas, na qual a cidade 

encontra-se dividida, de modo irreversível, entre a metrópole global e metrópole do 

urbano generalizado, entre a urbs (a forma urbana e arquitetônica) e a civitas (as relações 
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políticas). No primeiro momento, relata um tipo de condição urbana da cidade idealizada 

na literatura e na filosofia, que serve de inspiração para o pensamento e a ação sobre os 

espaços urbanos atuais. No segundo momento, opõe à cidade sonhada a cidade 

globalizada, fragmentada e, ao mesmo tempo, fortificada contra os fluxos migratórios, 

financeiros e cibernéticos, fenômenos que apontam para a urgência de se “repensar o 

papel da experiência urbana e a constituição de lugares que dão ensejo à vita activa” (p. 

24). No terceiro momento, argumenta que para recuperar a sociedade, em um contexto 

de virtualização da cidade e desterritorialização generalizada, a recuperação dos lugares 

deve ir além da produção de espaços públicos enquanto “entidades recolhidas em si 

mesmas” (p. 25). Assim, sua crítica se dirige à cidade contemporânea, fixando-se 

inicialmente no contexto europeu, mas ampliando sua lógica para as metrópoles ao redor 

do mundo, objetivando “descrever um estado dos lugares e operar ajustes semânticos” 

(MONGIN, 2009, p. 19). Em um contexto em que a cidade não é mais a referência 

primordial da experiência, cabe esclarecer a qual condição urbana se faz referência. Nesse 

ponto, o autor propõe explorar as duas faces dessa condição urbana: de um lado, a 

condição urbana entendida como experiência urbana multidimensional e, de certo modo, 

atemporal; de outro lado, a condição urbana que corresponde à época contemporânea, 

“aquela que nem sempre se lembra da civilização urbana e dá lugar a uma vertigem 

semântica na qual os termos metrópole, megacidade, megalópole, cidade-mundo, cidade 

global, metápolis, se confundem” (MONGIN, 2009, p. 20). 

Urbanidade como Copresença 

Sendo a cidade parte da estrutura espacial e temporal da experiência, capaz de 

mediar a copresença dos diferentes modos de ser, a urbanidade seria, ao mesmo tempo, 

causa e consequência da experiência do encontro com o outro, da alteridade. Netto (2012) 

propõe, assim, que a cidade tem tido um papel histórico na produção de modos de contato 

social, capazes de superar, ou suspender, as restrições das interações sociais nas diversas 

situações do cotidiano por meio do suporte à  

 
[...] (i) copresença dos diferentes, sobretudo considerando as diferenças 

da temporalidade de suas práticas e experiências e a fragilidade do encontro 
como convergência de atores em circunstâncias espaço-temporais definidas em 
canais de movimento e lugares de atividade, como vimos acima; (ii) ao 
reconhecimento das diferenças e das alteridades na copresença; e (iii) ao 
potencial de interação entre os diferentes (NETTO, 2012, p. 45).  
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O autor propõe uma abordagem um tanto deslocada do conceito de urbanidade, 

por meio da aproximação da filosofia e dos estudos urbanos, duas áreas ainda estranhas 

entre si, para propor, finalmente, “o devir do urbano numa urbanidade plena e aberta” (p. 

37). Ao construir sua interpretação sobre as dimensões da urbanidade, o autor afirma que 

se trata de um dos conceitos mais ambiciosos sobre a condição de uma experiência urbana 

singular na cidade contemporânea, pautada pela coexistência e pelo “bem-vir das 

alteridades”. Objetiva, assim, amparado na filosofia, fornecer subsídios para reflexão 

teórica que nos habilite a capturar a urbanidade como experiência particular do mundo e 

do outro – um modo de vida urbano mediado pela cidade. De fato, trata-se de uma tese 

também defendida por Lefebvre (2001) em outro contexto filosófico, quando este 

argumenta que o direito à cidade se realiza por meio das diversas mediações sociais, 

políticas e econômicas sobre o urbano, entre as quais a própria cidade é uma mediação 

material no tempo e no espaço.  

Além de tratar da influência da filosofia sobre os estudos urbanos (o papel do 

tempo e do espaço na experiência urbana) e dos desdobramentos da segregação 

socioespacial sobre a experiência urbana, o autor explora a urbanidade como o efeito das 

convergências de atos, atores e espaços na cidade concreta. Reflete sobre o papel da 

cidade na produção das crises que provocam a desintegração das condições de 

sociabilidade. Nesse contexto, o espaço é uma condição precária, transitória e eletiva, 

insuficiente, enfim, para a emergência de urbanidade por si só. Ao mesmo tempo, o espaço 

é o conjunto de estruturas onde se ancora a sociabilidade urbana, o meio onde se 

materializam as interações sociais em direção à comunicabilidade e à alteridade. Ao 

argumentar que os espaços da urbanidade são capazes de gerar as copresenças que 

superam as diferenças sociais – permitindo, assim, a emergência do encontro com o outro 

–, o autor defende a importância de se verificar se alterações de socialidade e de 

espacialidade das interações implicariam em alterações de urbanidade. Desse modo, 

copresença, reconhecimento mútuo e interação entre os diferentes são os meios de 

travessia entre campos sociais, efetivados pelo espaço urbano (espaço público) em três 

momentos, ou dimensões, 

 
[...] (a) uma dimensão fenomenológica: a urbe como possibilidade de 

compartilhar a experiência – uma forma de convívio e integração social pulsando 
na esfera do sujeito; (b) uma dimensão comunicativa: a urbe como lugar e meio 
da interação e da comunicação livre de coerção; (c) uma dimensão ontológica, 
envolvendo as relações entre práticas, significados e espaços da cidade como 
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amarras da realidade social e material, e meios para a construção de outros 
sistemas de integração social (NETTO, 2012, p. 46). 

Finalmente, o autor se refere à urbanidade como a possibilidade do convívio, para 

além da mera reprodução do urbano, argumentando que as cidades são fundamentais 

para impedir o acionamento de sistemas normativos – convenções de socialização, 

códigos de conduta ou aparatos de controle social –, não mais pautados pelo convívio, mas 

que se caracterizam por restrições nas interações entre grupos que se parecem estranhos. 

Como alternativa, “propõe a passagem entre a urbanidade como reprodução de formas 

distintas de vida urbana à uma urbanidade como ethos do convívio” (NETTO, 2012, p. 54).  

Os cinco conceitos da filosofia apropriados pelo autor para estabelecer uma 

relação entre a diversidade de urbanidades e o reconhecimento de modos de civilidade, 

para, enfim, aprofundar uma ética da coexistência, são: a) ethos, que indica o conjunto de 

disposições coletivas de convívio que encontram no espaço urbano o meio para a 

comunicação livre de coerção; b) “esfera pública”, adaptado de Habermas (2014), é um 

deslocamento do conceito anterior para o contexto das cidades, cuja materialização mais 

evidente é o conjunto de espaços públicos que estruturam as diversas coletividades; c) 

“bem-vir as diferenças”, de  Derrida (2005), que explicita a necessidade da prática da 

alteridade nas interações que pretendem construir urbanidade; d) l’avenir, que se refere 

à necessidade de abertura diante da condição de imprevisibilidade das interações e das 

situações da vida urbana, em um continuum de possibilidades emancipatórias; e, 

finalmente, e) “devir”, conceito-chave que apreende não o futuro certo, estruturado em 

uma cadeia de ações determinadas, mas livre de qualquer teleologia, aberto às 

possibilidades, indeterminado. Todos esses conceitos, quando alinhados e projetados 

sobre a cidade parecem indicar uma utopia, mas, contrariamente, o autor afirma que  

 
O devir não é simplesmente um desejo produzido por um senso ético, 

uma ética da coexistência que se coloca como horizonte do social. Mas tampouco 
é um horizonte que nos é estranho. É antes “um ponto de início para uma 
imaginação temporal ética”. Esse devir apresenta-se já no presente da cidade, no 
agora; ele é uma “virtualidade”, um estado cercando o “atual” (Deleuze) do 
urbano; ele é um potencial: uma latência em atos na cidade, aguardando 
realização. Traços dessa urbanidade plena nos cercam, bem como os ruídos das 
dissociações e das degradações do humano (NETTO, 2012, p. 56). 
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1.3.2 Condições de Urbanidade 

Carmona et al (2003) identifica três tradições de pensamento que se destacam no 

projeto urbano, em termos teóricos e práticos, no século XX: a tradição artístico-visual, 

que dá ênfase aos aspectos estéticos e visuais do ambiente construído; a tradição do uso 

social, que tem como foco a experiência urbana dos habitantes; e a tradição de produção 

de lugar, que pode ser considerada uma síntese das duas tradições anteriores, com 

enfoque na ideia do espaço público como palco da vida urbana, tornando-se, assim, lugar.  

De algum modo, os atributos que vamos descrever adiante estão inseridos no quadro 

teórico exposto, pois são abrangentes enquanto teoria, política e prática profissional. 

A tradição estética segue preceitos artístico-visuais, sendo reconhecidamente uma 

linha de ação considerada datada e arcaica nos dias atuais, que pretende promover a 

qualidade do ambiente urbano fundamentada somente na experiência estética da 

paisagem urbana, desconsiderando os processos culturais, sociais, políticos, econômicos 

e espaciais como coadjuvantes dos fenômenos urbanos. Dentre as principais referências 

teóricas dessa tradição pode-se citar Cullen (1961), Unwin (1909) e Sitte (1889) e os 

principais atributos são a atratividade visual, complexidade visual e caráter local. 

A tradição do uso social (social-usage) amplia a compreensão da sensação de 

conforto para além das condições da estética visual, alcançando outros modos de 

percepção, objetivando entender como as pessoas usam e se apropriam dos espaços. 

Nessa tradição, como principais teóricos temos Alexander et al (1977), Whyte (1980), 

Lynch (1960), Jacobs (1961) e Gehl e Gemzoe (2002). Já os atributos mais importantes 

são conectividade e permeabilidade, usos mistos, legibilidade, segurança e caráter local. 

Por fim, tem-se a tradição de produção de lugar que não desconsidera ou rejeita as 

proposições das tradições teóricas anteriores. Antes, reinterpreta suas premissas e teses 

sobre a qualidade do espaço urbano, de modo a adaptá-las, cujo design urbano 

contemporâneo é o amálgama das duas tradições anteriores, simultaneamente orientado 

para a concepção de espaços urbanos como entidades estéticas e como contextos 

comportamentais (Carmona et al., 2003). De acordo com Dempsey (2008), essa tradição, 

especificamente, se aproxima do paradigma teórico do desenvolvimento sustentável, que 

é preparar o ambiente urbano para o atendimento das necessidades do presente sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras atenderem as suas próprias 
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necessidades. Essa articulação entre qualidade do espaço urbano e sustentabilidade se 

tornou uma premissa frequente em diversos autores, como Jacobs (1961), Relph (1976), 

Jenks et al (1996), Williams et al (2000), Barton et al (2003), Lock (2003) e Robins (2004). 

Os atributos de destaque dessa tradição são: atratividade, conectividade e 

permeabilidade, legibilidade, segurança, acessibilidade, inclusão, densidade, manutenção 

e caráter local.  

Quadro 1.2 –Referências dos Regimes de Urbanidade. 

Regimes de Urbanidade [Conceitos definidos nesta Pesquisa] 

Visualidade Legibilidade Identidade Diversidade Densidade Acesso Controle 

DEMPSEY (2008) [Placemaking] 

Atratividade Legibilidade Caráter Local Usos Mistos Densidade 

Acessibilidade 

Gestão Conectividade 
 Inclusividade 

ROWLEY (1998) [Qualidade do Projeto Urbano] 

Visual 
Experiência 

Urbana 
Sustentabilidade 

Uso Social e 
Funcional  

Experiência 
Urbana 

Uso Social e 
Funcional  

LANG (1994) [Novo Funcionalismo] 

Cognitivas / Estéticas 
Identidade / 
Comunidade 

Individualidade Abrigo Inclusividade 
Segurança / 

Ordenamento 

JACOBS & APPLEYARD (1987) [Urban Design Manifesto] 

Oportunidade 
e Imaginação 

Livability Autenticidade 
Comunidade e 
Vida Pública 

Livability 
Ambiente para 

Todos 
Identidade e 

Controle 

BENTLEY et al (1985) [Ambientes Ativadores] 

Visualidade Legibilidade Variedade Permeabilidade Robustez 

LYNCH (1981) [Performance Urbana] 

Sentido Vitalidade Adequação Acesso Controle 

Fonte: Adaptado de Carmona et al. (2003). 

No quadro 1.3, apresenta-se o referencial teórico, onde comparam-se lado a lado 

conceitos definidos por Dempsey (2008), Rowley (1998), Lang (1994), Jacobs e Appleyard 

(1987), Bentley et al. (1985) e Lynch (1981), autores que se dedicaram à geração de 

conceitos operativos para compreensão das dimensões  com os regimes de urbanidade 

que propomos nesta Tese.  
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Ciente da complexidade da noção de urbanidade como a resultante de indicadores 

de qualidade no espaço urbano – dependência de subjetividades intrínsecas, restrição de 

alcance territorial, indeterminações dos dados e informações pelas sobreposições 

institucionais –, e do consequente equívoco na aplicação de critérios genéricos à 

materialidade urbana em distintos contextos em escala global, propôs-se nesta pesquisa, 

fundamentado nessas referências teóricas, um conjunto de atributos que pode ser 

aplicável na escala do bairro, ou de unidades de vizinhança, que se denominou aqui de 

regimes de urbanidade – visualidade, legibilidade, identidade, diversidade, densidade, 

acesso e controle. A seguir, apresenta-se as principais condições de urbanidade e os 

atributos que relacionados a elas. 

Urbanidades como Narrativas Estéticas 

A ênfase na forma visual da cidade como mediadora da experiência urbana foi o 

principal argumento de Camillo Sitte em favor da valorização das composições urbanas 

segundo princípios artísticos. De acordo com Jarvis (1980), ao lado de Haussmann e 

Cerdà, Sitte (1889) influenciou arquitetos e urbanistas durante a primeira metade do 

século XX, principalmente na Europa e América Latina, onde as ações de saneamento, 

ordenamento urbano e embelezamento ocorreram de modo coordenado nos centros das 

principais cidades. Na década de 1960, Gordon Cullen publicou um guia de pensamento 

da forma visual das cidades por meio de desenhos e fotografias seriados, argumentando 

que a experiência visual tem grande impacto na qualidade do convívio urbano e deve ser 

um critério importante nos projetos urbanos. Apesar das críticas sofridas na década de 

1960, contra o enfoque predominantemente estético das práticas urbanas – tanto no 

modelo modernista, quanto no modelo historicista –, em defesa de um paradigma de 

apropriação social do espaço urbano, a tradição das narrativas estéticas não desapareceu, 

mas se adaptou no meio das formas dominantes de urbanidade.  

Visualidade 

A visualidade é um dos atributos da urbanidade mais conhecidos e aplicados nas 

intervenções urbanas, objetivando evidenciar, nos conjuntos urbanos, novas narrativas 

estéticas por meio da atratividade e da complexidade visual. Cullen (1961) descreve a 

complexidade visual de contextos urbanos como uma presença de contrastes visuais 
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inesperados capazes de alterar a percepção visual das pessoas e, consequentemente, 

impactando positivamente a experiência urbana. Sitte (1889) foi um dos precursores da 

aplicação desse fenômeno em projetos de renovação urbana de cidades europeias, por 

meio da organização dos elementos urbanos segundo princípios artísticos e visuais, 

influenciando diversos profissionais ao longo do século XX, tais como Cullen (1961) e 

Unwin (1909). Ainda assim, a atratividade visual permanece um atributo indefinido, no 

campo da subjetividade, em que muitos compreendem, apesar de não saber explicar seu 

significado. Jacobs (1993) admite que áreas verdes e tratamentos paisagísticos 

contribuem para tornar ambientes urbanos atrativos, como, por exemplo, as alamedas e 

bulevares arborizados, típicos dos projetos de embelezamento urbano. Dempsey (2008) 

destaca a inconsistência metodológica para mensurar as configurações urbanas por meio 

dessa variável, tratada isoladamente, apesar de alguns elementos do ambiente urbano 

que podem ser identificados como elementos de atratividade e complexidade visual: 

fachadas, espaços públicos, paisagens, iluminação pública em contextos noturnos, áreas 

verdes, árvores e jardins.  

Legibilidade 

Legibilidade, para Lynch (1960), é a capacidade de reconhecer, por meios 

perceptivos, na paisagem urbana, padrões coerentes formados pelos objetos urbanos. 

Lynch (1960; 1981) oferece categorias de análise relevantes para avaliar a legibilidade de 

ambientes urbanos em diversas escalas. Para Alexander et al. (1977), a legibilidade é uma 

condição que contribui para percepção de segurança e conforto dos ambientes urbanos 

em diversas escalas e tipologias (desde pontos de ônibus a parques urbanos), sendo, 

assim, um atributo que se relaciona de forma interdependente com a conectividade e 

permeabilidade urbana, outros atributos da urbanidade. Venturi et al. (2003), em seu 

estudo sobre Las Vegas, atribui sua legibilidade à midiatização extensiva da autoestrada, 

afirmando que sem tais elementos de comunicação, a cidade permaneceria invisível na 

paisagem desértica onde se situa. 

Urbanidade como Táticas de Convivência 

A tradição do uso social do espaço defende que a experiência individual e coletiva 

dos espaços públicos ocorre por meio de todos os sentidos e não deve valorizar 
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exclusivamente o aspecto visual da paisagem urbana. Autores de campos 

multidisciplinares se dedicaram na explicação das lógicas sociais do espaço, com ênfase 

especial nos modos como as pessoas usam e se apropriam dos espaços, como, por 

exemplo, Lynch (1960), Alexander et al. (1977), Bentley et al (1985) e Jacobs e Appleyard 

(1987). Lynch (1960) parte da percepção visual da cidade para discutir as implicações 

que tais imagens pudessem suscitar na qualidade ambiental urbana. Para esse autor, as 

associações visuais que emergem das percepções dos habitantes são avaliações essenciais 

sobre as relações entre as pessoas, a cidade e as atividades humanas. A maioria desses 

autores se dedicaram na avaliação dessas atividades nos espaços públicos para constituir 

projetos de espaços mais humanos nos centros urbanos. 

Identidade 

A identidade, ou caráter local, ou ainda, o sentido de lugar, pode afetar 

positivamente na percepção de qualidade ambiental em determinadas áreas da cidade, 

contribuindo para sentimento de pertencimento (Cullen, 1961). Por tratar-se de um 

conceito complexo, um atributo considerado também na tradição da sociologia e de 

experiência de lugar, é relevante abordar outras visões e analisar criticamente os campos 

de força conceituais de modo a operar um conceito mais definido. Como um dos principais 

seguidores da tradição artístico-visual de Sitte (1889), Cullen (1961), afirma que a 

experiência estética de conjuntos urbanos de valor artístico pode provocar sentimentos 

de segurança e tranquilidade. Jarvis (1980) afirma que a percepção visual do ambiente 

urbano pode contribuir para o que se denomina “sentido de lugar”.  Segundo Carmona et 

al. (2003), trata-se de um atributo difícil de ser mensurado e mesmo planejado, pois 

depende em grande parte das preexistências na morfologia urbana. Em outra tradição de 

pensamento sobre a cidade, delimitada por abordagens sociológicas da cidade, alguns 

autores traçam caminhos paralelos: Lynch (1960); Jacobs (1961); Alexander et al. (1977). 

Jacobs e Alexander estão entre os teóricos que defendem a identidade local como 

referência das práticas sociais para avaliação da qualidade de vida urbana. Para Jacobs 

(1961), a morfologia urbana e o contexto social das comunidades locais contribuem 

conjuntamente para formar a identidade local. Alexander et al. (1977) descreve esse 

atributo como a qualidade inominável, resultante da relação dialética entre o ambiente 

urbano e ser humano na produção do espaço habitável. Trata-se de um critério intangível, 

de difícil parametrização, dependente de critérios subjetivos de medição, como defendem, 
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cada um a seu modo, Lynch (1960), Whyte (1980), Carmona et al. (2003) e Dempsey 

(2008). Na tradição de pensamento voltada para a sustentabilidade urbana, a noção de 

identidade local difere do posicionamento de Jacobs (1961) e Alexander et al. (1977) – 

que valoriza uma visão orgânica originária da própria comunidade – e passa a ser 

considerada a resultante de arranjos da forma física, onde o “sentido de lugar” pode ser 

alcançado pelo uso de materiais e técnicas construtivas locais (Bentley et al, 1985). Ainda 

assim, se mantém como um valor considerado em termos abstratos, de difícil 

operacionalização em estudos urbanos. De qualquer modo, trata-se de um atributo 

essencial para entendimento do contexto local, resultante da forma física, dos habitantes 

e das atividades e eventos que acontecem em determinado lugar. 

Diversidade 

O papel da diversidade urbana foi colocado em evidência por Jacobs (1961), em 

sua crítica incisiva aos resultados de intervenções urbanísticas inspiradas no 

modernismo, que, segundo ela, eram uma das causas da desertificação dos espaços 

públicos. Para a autora, a diversidade de uso do solo possui um efeito significante no 

cotidiano dos bairros residenciais. Em primeiro lugar, serve de apoio a atividades 

rotineiras nas habitações. Em segundo lugar, é construída uma rede de fornecimento de 

bens e serviços de pequena escala, fundamental para fomentar a economia nas áreas 

residenciais de alta densidade. Entretanto, como reconhece Dempsey (2008), não há 

consenso sobre as escalas, as proporções e os tipos de usos mistos que devem ser 

prescritos em projetos urbanos, apesar de haver certamente usos não recomendados para 

determinadas regiões. Bentley et al (1985) avançam na exploração de ferramentas de 

planejamento urbano que possam estabelecer a diversidade de usos em diferentes 

escalas. Tais estudos propiciam uma abordagem crítica da noção de diversidade urbana, 

mas não estabelecem um aporte específico sobre o fenômeno da copresença no espaço 

público, com especial atenção às formas de relações entre os atores locais, que dizem 

respeito ao princípio constitutivo das situações da vida cotidiana. 

Urbanidade como Lugares Sustentáveis 

A expressão “place making” significa literalmente produzindo lugar. Na literatura 

especializada, tal expressão pretende identificar aqueles lugares que emergem de espaços 
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muitas vezes anódinos, por meio de processos sustentáveis construídos no cotidiano de 

comunidades com recursos locais. Os movimentos de place making, inspirados 

principalmente nos discursos de Jacobs (1961), Alexander et al. (1977), Lynch (1960) e 

Whyte (1980), encorajaram a participação de técnicos, burocratas, acadêmicos e 

moradores das comunidades locais nos processos de reativação de espaços públicos 

degradados por meio de práticas bottom-up, que se fundamentam em perspectivas de 

participação democrática, que valorizam a coexistência dos diversos agentes – pessoas, 

objetos e atividades –, que promovem o desenvolvimento sustentável. A urbanidade se 

apresenta, nessa condição com os atributos: densidade, acesso e controle. 

Densidade 

Dois tipos de teóricos abordam o tema da densidade urbana, os que defendem as 

baixas densidades populacionais, vinculadas às áreas residenciais monofuncionais, e os 

que defendem as densidades elevadas, geralmente articulando com as teorias das cidades 

compactas. Ambos conceitos são considerados polêmicos atualmente. Solà-Morales 

(2008) usa o termo densidade qualitativa, que descreve a sobreposição de uma variedade 

de referências em um mesmo contexto urbano, para opor à densidade quantitativa, que 

trata da concentração da distribuição populacional em um dado perímetro. Os defensores 

da alta densidade residencial apresentam as vantagens da caminhabilidade, identidade 

local, acessibilidade, concentração de serviços e espaços públicos: Jacobs (1961); 

Williams (2000); Abrahão (2008); e Serpa (2007). Entretanto, não há comprovações de 

que densidades elevadas nas áreas residenciais, consideradas isoladamente, sejam 

favoráveis à qualidade ambiental urbana. A alta densidade populacional em Paraisópolis 

certamente tem estimulado a convivência de diferentes grupos sociais. De fato, os 

principais críticos argumentam que áreas com baixa densidade possibilitam melhor 

acesso às áreas abertas e podem conter serviços diversificados do mesmo modo que áreas 

de alta densidade. Mesmo não sendo claro de que modo altas densidades podem 

contribuir para a qualidade do ambiente construído, os governos e empresas locais têm 

induzido esta prática sob a chancela do desenvolvimento sustentável, como afirma 

Dempsey (2008). 
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Acesso 

Acessibilidade é um atributo do ambiente urbano que pode assumir vários 

significados e contém aspectos tangíveis e intangíveis. Referindo-se às condições do 

cotidiano de um bairro de periferia, pode-se falar do acesso a equipamentos, serviços 

(educação, lazer, saúde, moradia, cultura, recreação, mobilidade, emprego, entre outros), 

a um custo acessível, em um tempo razoável e em condições de equidade (raça, gênero, 

idade, etnia, classe, credo e escolaridade, entre outros). De um modo muitas vezes 

dissimulado, restrições se aplicam em diversas oportunidades, impedindo o acesso aos 

bens e serviços e cerceando o ‘direito à cidade’ do qual fala Lefebvre (2001). 

Adicionalmente, há o sentido de inclusividade, frequentemente associado a questões de 

acesso igualitário que abrange a capacidade de o ser humano alcançar seu potencial de 

desenvolvimento social, superando os efeitos de condições adversas, tais como as que dão 

origem a desemprego, pobreza, sem tetos, pessoa com deficiência, entre outras. A título 

de exemplo, pode ser que um espaço público tenha sua frequência de uso influenciada 

pelo nível de inclusividade presente no acesso às áreas de descanso, aos percursos de 

caminhada e aos sanitários com acessibilidade, como afirma Dempsey (2008). A medição 

de tais condições de acessibilidade física pode ser direta, o mesmo não ocorre na 

verificação de acessibilidade social. 

Dempsey (2008), Shaftoe (2008) e Bentley et al. (1985) descrevem inclusividade, 

em termos muito gerais, como a capacidade de toda e qualquer pessoa realizar atividades 

em espaços públicos sem sofrer os efeitos negativos decorrentes, principalmente, da sua 

condição econômica, estrato social, origem étnica, de gênero, idade, saúde e educação. 

Nesse sentido, inclusividade é também promovida como um atributo do ambiente 

construído por diversos autores (Barton et al., 2003; Shaftoe, 2008). Segundo Carmona 

(2010a, 2010b), um ambiente inclusivo é aberto a todos e é confortável, referindo-se à 

extensão de que as ruas, parques e praças permitem que as pessoas visitem lugares de 

sua escolha, sem interdição física ou mental. Os tipos de serviços e facilidades presentes, 

como, por exemplo, banheiros públicos acessíveis, têm consequências positivas na 

apropriação desses espaços por pessoas com deficiência. Segundo Shaftoe (2008), 

espaços públicos inclusivos são, portanto, caminháveis, confortáveis e acolhedores para 

todos os que frequentam, inclusive aqueles grupos minoritários, como, por exemplo, 

skatistas e grafiteiros. No entanto, para Burton e Mitchell (2006), a inclusividade deve ir 
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além do atendimento às condições materiais necessárias de acessibilidade. Para as 

autoras, projeto inclusivo significa o desenvolvimento de produtos, serviços e ambientes 

que possam ser utilizados pela maioria da população, independente de idade ou 

habilidades especiais, sendo denominado, algumas vezes, design universal. Não é um 

estilo ou tendência, mas, antes, uma atitude ou abordagem de projeto urbano. 

Controle 

As noções de controle, gestão e conservação do ambiente construído estão 

presentes na maioria dos estudos europeus recentes sobre o nível de qualidade dos 

espaços públicos, principalmente, praças e parques. Muitos especialistas e usuários 

concordam que o aspecto de “limpeza geral” e a infraestrutura de manutenção estão entre 

as maiores preocupações dos moradores e refletem nas políticas públicas na Inglaterra, 

que adota uma “estratégia de habitabilidade” (Dempsey, 2008). De acordo com Worpole 

e Knox (2007), somente recentemente as políticas públicas sobre espaços urbanos 

apontaram os efeitos da sujidade, dos resíduos, do lixo acumulado, dos revestimentos e 

pisos quebrados, da falta de manutenção geral, enfim, na percepção de abandono que se 

constrói no imaginário dos habitantes das cidades. Para Dempsey (2008), esse 

comportamento está intimamente conectado com o que se denomina “síndrome da janela 

quebrada”, onde danos materiais, mesmo que decorativos, podem ocasionar 

comportamentos antissociais ou mesmo atitudes criminosas, devido à impunidade. A 

percepção de segurança é, ao mesmo tempo, a proposta e o resultado de uma função 

complexa de variáveis físicas e sociais de ambientes urbanos. 

Jacobs (1961) descreve que os ‘olhos da rua’, permitidos em determinadas 

tipologias arquitetônicas e urbanas, podem reduzir sentimento de medo nas ruas em 

determinadas circunstâncias. Newman (1972; 1996) aponta para outros aspectos da 

violência urbana, ao abordar o impacto das relações entre os espaços públicos e privados 

na prevenção do crime em áreas residenciais por meio de estratégias de projeto urbano. 

Estas áreas, públicas e semipúblicas, que incluem, por exemplo, jardins, quintais, 

passagens, calçadas, áreas de estacionamento, portarias, entradas e áreas de circulação, 

estão sujeitas a presença de diversos tipos de pessoas. Interessa ao autor identificar de 

que modo a morfologia urbana afeta o “tecido da organização social”, independentemente 

de serem propriedade pública ou privada. Carmona (2003) contesta a eficácia desse 
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comportamento, afirmando que tais diretrizes restringem atividades de lazer e recreação 

inofensivas, por meio da vigilância voluntária constante. Existem basicamente duas 

formas de obter dados e informações sobre segurança, a partir de pesquisas estatísticas 

ou levantamento de campo. Apesar de não haver consenso sobre diretrizes de projeto, 

todos concordam que segurança é um fator essencial no ambiente urbano. 

1.3.2 O Continuum da Urbanidade 

O continuum da urbanidade é um modelo analítico visual que permite, em vista de 

uma articulação específica de dados empíricos e conceitos operatórios, compreender 

tendências de urbanidade em um dado contexto urbano. Duas questões emergem dessa 

articulação. Primeiramente, questiona-se qual a relevância desse modelo para esta 

pesquisa e, em segundo lugar, quais os resultados possíveis e como estabelecer um 

parâmetro de leitura desses resultados. Um modelo, geralmente, é uma abstração que 

permite uma interpretação mais esclarecida da realidade, onde a explicação de relações 

complexas é elaborada com o uso de formas elementares. 

Para ilustrar o princípio fundamental do continuum da urbanidade, imaginemos 

um diagrama composto por um segmento linear no qual seja possível identificar, em cada 

extremidade, dois regimes absolutos de urbanidade, normativa e experiencial. Imagine, 

ainda, que, em algum ponto no intervalo entre esses polos, situe-se um regime de 

urbanidade resultante da comparação entre as descrições do quadro 1.4 com os dados 

codificados. Aplicando, de modo sequencial, comparações constantes28 entre dados, 

conceitos, códigos e teorias é possível aproximar essa condição do polo que contém a 

configuração socioespacial que espelha de modo mais concreto a realidade estudada, 

conforme mostrado na figura 1.2. É importante notar que, nesse diagrama, há uma 

interrupção, uma descontinuidade próxima a cada extremidade, de modo que não é 

possível se alcançar regimes absolutos de urbanidade, que, no momento, permanecem 

horizontes teóricos. A figura 1.3 é a representação gráfica desse diagrama, contendo nas 

suas extremidades esquerda e direita, respectivamente, a urbanidade normativa e a 

urbanidade experiencial. 

                                                        
28 As comparações constantes entre dados e entre estes e as teorias, bem como a triangulação de dados, 
podem ser muito úteis para se obter aproximações mais precisas dos regimes de urbanidade. 
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Figura 1.4 – Construção do modelo analítico. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 1.5 – Continuum da Urbanidade. Fonte: Elaborado pelo autor. 

As condições de urbanidade emergem das interações entre os diversos agentes em 

situações do cotidiano. Como efeito de lugar, a urbanidade possui nuances qualitativas, 

mas não gradações passíveis de serem medidas por algum meio sensível. Inspirados na 

leitura que Carmona (2015) faz dos espaços públicos de Londres, elaborou-se um quadro 

de tendências de urbanidade. Sendo um efeito da realização do direito à cidade, a 

urbanidade é composta por atributos, a coexistência, a memória e a pluralidade, 

representadas nesta pesquisa por três grupos de variáveis, respectivamente os 

elementos, os agentes e as interações.  

O quadro 1.3 apresenta as descrições dos limites positivos, (urbanidade), que 

tendem a produzir espaços sustentáveis, e negativos, (desurbanidade), que tendem a 

produzir espaços interditórios, referentes a cada atributo da morfologia urbana. Desse 

modo, é possível construir uma escala para avaliação qualitativa dos atributos, mediante 

o uso de variáveis de controle, como no caso das interações sintetizadas a partir de Lynch 

(1981), para inferir os níveis de urbanidade. 

As condições de urbanidade emergem das interações entre os agentes locais em 

face aos elementos presentes em cada contexto urbano na presença, ou ausência, de 

eventos efêmeros ou cotidianos. O cotidiano é uma condição da urbanidade, 

especialmente na cidade informal. Como afirma Heller (2000), todos estão impregnados 

do cotidiano e mesmo as experiências mais singulares ocorrem como variações, ou como 
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invenções estratégicas e táticas, que se alternam dentro de um conjunto de fragmentos 

cotidianos.  

Quadro 1.3 – Atributos dos Regimes de Urbanidade Normativa e Experiencial. 

Condições de Urbanidade: 
Principais Componentes, 

Funções e Formas. 

Espaços Públicos com 
Tendência à Urbanidade 

Normativa 

Espaços Públicos com 
Tendência à Urbanidade 

Experiencial 

Visualidade Espaço Inventado Espaço Significativo 

Fachadas. Placas. Letreiros. 
Elementos artísticos e decorativos. 
Composição. Esculturas. Cores. 
Iluminação. Estilo. Cenários. 
Festas. Exposições artísticas. 

Propagação intensa a de espaços 
públicos simbólicos, de interesse 
turístico, artístico ou ambiental, 
concebidos sem conexão com a 
história e a cultura local. 

Por seu valor simbólico, 
elementos da história local 
podem contribuir na formação de 
espaços públicos significativos, 
possibilitando, assim, a 
experiência urbana. 

Legibilidade Espaço Genérico Espaço Singular 

Paisagem. Singularidade. Limites. 
Marcos. Fachadas. Multifuncional. 
Familiaridade. 

Soluções descontextualizadas de 
projeto e manutenção do espaço 
público, derivadas de abordagens 
funcionalistas e resultam em 
lugares sem identidade própria. 

Por meio de ações reflexivas e 
valorizando as preexistências, 
são pensadas estratégias e táticas 
mais eficientes para a 
sustentabilidade dos lugares. 

Identidade Espaço de Consumo Espaço Habitável 

Cultura. Regionalismo. Tribos 
urbanas. Música. Gênero. Idade. 
Questões coletivas. História. 
Festas. 

Espaços onde o acesso é 
condicionado à renda e orientado 
ao consumo, geralmente são 
excludentes aos segmentos 
menos prósperos da sociedade. 

Os espaços de consumo podem 
permitir a públicos de diferentes 
classes sociais a possibilidade de 
encontros, apropriações e trocas 
de experiências. 

Diversidade Espaço Fragmentado Espaço Plural 

Oferta de comércio / serviços 
diversificados. 

Impedimento de apropriação por 
parte de grande parcela da 
população de áreas públicas, por 
meio da concessão de uso e 
ocupação do espaço público a 
instituições privadas. 

Promover a organização social e 
a transparência institucional de 
modo a garantir condições 
igualitárias de acesso e 
permanência em todos os 
espaços públicos, direito de 
todos. 

Densidade Espaço Invadido Espaço Compartilhado 

Relações de cheio e vazio no tecido 
urbano. Pessoas. Automóveis. 
Bicicletas. Motos. Tumulto. 
Crianças. Idosos. Festas. Feiras. 
Ruas de pedestres. Mesas na 
calçada. 

Ocupação exclusiva dos espaços 
públicos por estruturas de 
mobilidade, feiras, camelôs, 
estacionamento, entre outras, 
impedindo atividades de lazer e 
caminhabilidade. 

Compartilhamento entre 
pedestres, ciclistas, automóveis, 
feirantes, de modo equilibrado, 
promovendo o convívio urbano 
equilibrado entre os usuários e 
permitindo a otimização do 
tráfego urbano. 
 

Acesso Espaço Isolado / Privatizado Espaço Socializado / Equitativo 



101 
 

Topografia. Rampas. Escala 
humana. Ergonomia. Telefone 
público. Sanitários públicos. Piso 
apropriado. Bancos. Playgrounds. 
Praças. Grades de proteção. 
Conectividade. Fluxos de pessoas. 
Presença de Wi-fi. Inclusividade. 
Piso tátil. Calçada plana. Ausência 
de obstáculos. Serviços e espaços 
aptos para pessoas com 
deficiência. Sinalização sonora, 
tátil e visual. Crianças. Idosos. 
Jovens. Espaços adaptáveis para a 
convivência. Design universal. 

O isolamento cultural, social e 
econômico de grupos sociais, 
pode resultar na produção de 
espaços públicos isolados, 
exclusivos e controlados 
ostensivamente, principalmente 
nas áreas de transição, nas 
bordas dos bairros ricos da 
cidade. Além disso, a exclusão de 
sujeitos vulneráveis e em piores 
condições de mobilidade, por 
meio de barreiras físicas, 
psicológicas, culturais, sociais e 
econômicas, impedindo, assim, o 
livre acesso, permanência e 
realização de atividades. 

É possível dotar a cidade de 
espaços públicos com diferentes 
escalas de privacidade, 
adaptados às condições 
socioculturais de cada área da 
cidade, pois a questão dos 
setores murados é muito mais 
complexa de se resolver. Mesmo 
em tempos de Internet, o espaço 
público permanece o local de 
expressão máxima da 
experiência coletiva. Ainda que 
apropriados para fins específicos 
por alguns grupos sociais para 
realização de atividades 
transgressoras, todos os espaços 
devem ser inclusivos aos 
usuários vulneráveis. 

Controle Espaço Interditório / Inseguro Espaço Confortável / Seguro 

Conservação. Cuidado. 
Manutenção. Lixo. Objetos 
diversos quebrados. Sujeira. 
Entulho. Controle. Elementos 
danificados na rua, calçada, 
fachadas. Conforto ambiental. 
Limpeza. Materiais. 
Segurança. Vigilância. Câmeras. 
Serviço de segurança privada. 
Guarda municipal. “Olhos na rua”. 
Muros. Grades. Iluminação pública. 
Vizinhança. Controle. 

Abandono dos espaços públicos, 
que resulta na falta de 
manutenção e planejamento. 
O alto índice de criminalidade e a 
percepção de violência 
acentuada estimulam estratégias 
de prevenção e combate ao 
crime, frequentemente, 
repressivas, impedindo a livre 
apropriação do espaço público. 

Reversão das condições de 
abandono de diversos espaços 
públicos por meio de processos 
de renovação. 
Espaços públicos podem ser 
dotados de diferentes graus de 
vigilância e proteção para 
garantir os mesmos níveis de 
segurança e conforto, sem, no 
entanto, serem interditórios à 
apropriação pelas pessoas. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Carmona (2015). 

As condições de validade dos campos de agenciamento são as seguintes: a) 

presença dos agentes locais; b) quantidade de interações; c) intensidade das interações; 

d) escala dos contextos urbanos; e, por último, e) situação dos elementos, favoráveis, ou 

desfavoráveis, à urbanidade. Abaixo, um exemplo da construção de diagramas de 

agenciamento para os sete regimes de urbanidade. 

De acordo com as reflexões mais recentes sobre a experiência urbana, urbanidade 

não é exclusivamente material ou comportamental, mas um amálgama das interações 

(políticas, sociais, materiais, individuais e temporais) entre agentes locais (pessoas, 

atividades e objetos) nos contextos urbanos, ao mesmo tempo causa e efeito de certos 

eventos, cotidianos e efêmeros, de apropriação dos espaços públicos. 
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Figura 1.6 – Continuum dos Regimes de Urbanidade. Fonte: Elaborado pelo autor. 

Seguindo esse raciocínio, tanto a urbanidade normativa, bem como seu oposto, a 

urbanidade experiencial, são formulações abstratas, improváveis de se configurar na sua 

condição absoluta na realidade concreta das relações humanas nas cidades. Presume-se, 

assim, que os índices de urbanidade dos espaços públicos situam-se nesse intervalo 

teórico, podendo ser qualitativamente identificados em uma escala, mas dificilmente 

aferidos quantitativamente com exatidão. O próximo passo da proposta de análise urbana 

é utilizar os sete atributos propostos na produção de métodos de avaliação de espaços 

públicos em assentamentos precários.  

Certamente, o conceito de urbanidade é complexo, dependente de valores culturais 

e opiniões subjetivas, aplicável a diversas escalas urbanas e interdependente de políticas 

públicas diversificadas no âmbito da administração municipal. Assim, a proposta de 

atributos de urbanidade que alcancem uma gama ampla de qualidade ambiental urbana – 
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visualidade, legibilidade, identidade, diversidade, densidade, acesso e controle –, pode ser 

útil na operacionalização do conceito para estudo de casos em projetos urbanos. 

1.4 URBANIDADE EXPERIENCIAL 

Considerando que o espaço urbano é o campo privilegiado das mais diversas 

práticas sociais na cidade, tentamos explorar alguns conceitos fundamentais para a 

compreensão dos diferentes modos de interação dos agentes sociais e materiais, imersos 

nas situações elementares da vida urbana, e das suas influências na emergência de 

regimes de urbanidade no cotidiano da cidade informal. Nesse ponto, antes de seguir 

adiante, é importante discernir o que de fato significa a aproximação à um regime de 

urbanidade experiencial. Em contextos sociais e urbanos, frutos de ações de urbanização 

com tendência aos constrangimentos típicos dessas estratégias, a urbanidade normativa 

emerge como uma alternativa pacificadora dos conflitos nos espaços públicos. A 

urbanização, processo de produção social do espaço urbano que implica na redistribuição 

de capital econômico, social e cultural, tem impactos nos espaços, nos lugares, nas 

localizações e nas respectivas apropriações pelos mais diversos agentes. Os efeitos de 

lugar, o direito à cidade e as táticas de praticantes são, assim, ignorados ou desabilitados 

nessas condições urbanas. 

Encontramos em três referências (três perspectivas) das ciências sociais que, ao 

lado de alguns textos críticos sobre o cotidiano e a cidade, contribuem para nossa 

construção de uma definição da urbanidade experiencial. Em primeiro lugar discutimos o 

conceito de efeito de lugar em Bourdieu (2008); em segundo lugar, refletimos sobre os 

polos extremos, produto e obra, com os quais Lefebvre (2001) ilustra a cidade de acordo 

com as interações dos citadinos, ora orientados para o valor de uso, ora vinculados ao 

consumo, ao valor de troca; finalmente, seguimos de perto as operações dos usuários 

descritas e analisadas por Certeau (1994),  táticas de apropriação do espaço urbano. 

Os efeitos de lugar, forças de constrangimento social e cultural do espaço físico 

apropriado, são condições para a realização do direito à cidade, mediadas pelas táticas de 

praticantes. Chegamos, assim, a uma visão de urbanidade experiencial como emergência 

da cidade como obra – efetivação dos vínculos territoriais; evidência das conexões entre 
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pessoas, atividades e objetos; e resistência às forças de segregação e desintegração social 

vigentes nos espaços urbanos da cidade. 

1.4.1 A cidade como materialidade e simultaneidade 

Para Bourdieu (2008), somente a análise rigorosa das relações entre as estruturas 

do espaço social e do espaço físico pode contribuir para romper com os erros inscritos no 

pensamento substancialista dos lugares. Segundo o autor, o lugar pode ser definido 

categoricamente como o ponto do espaço físico onde um agente se encontra situado, seja 

como localização, seja, sob um ponto de vista relacional, como posição, como graduação 

em uma ordem social. O lugar ocupado pode ser definido por suas dimensões geométricas, 

por seu efeito de densidade e pelas relações de proximidade e distância entre os 

habitantes da cidade. Como os agente se caracterizam pelos lugares em que estão situados 

de maneira mais ou menos permanente (especialmente domicílio e trabalho), os lugares 

e os locais ocupados por um agente no espaço físico apropriado constituem excelentes 

indicadores de sua posição no espaço social. 

O espaço social se reflete no espaço físico sob a forma das relações de poder que a 

posse do capital e a distribuição dos bens ou dos serviços, privados ou públicos, 

proporcionam às estruturas espaciais apropriadas pelas diferentes classes sociais, ainda 

que de modo ambíguo. O espaço social se encontra, simultaneamente, inscrito na 

objetividade das estruturas espaciais e na subjetividade das estruturas mentais, em 

processos de imbricação espaço-temporal. Nas palavras do autor, 

[..] o espaço é um dos lugares onde o poder se afirma e se exerce, e, sem dúvida, 
sob a forma mais sutil, a da violência desapercebida: os espaços arquitetônicos, 
cujas injunções mudas dirigem-se diretamente ao corpo, obtendo dele, com a 
mesma segurança que a etiqueta das sociedades de corte, à distância respeitosa, 
são, sem dúvida, os componentes mais importantes, em razão de sua 
invisibilidade, da simbólica do poder e dos efeitos completamente reais do poder 
simbólico (BOURDIEU, 2008, p. 163). 

A forma mais sutil da violência simbólica sobre o espaço apropriado se realiza na 

forma daquilo que denominamos de urbanidade normativa. Essa violência subliminar tem 

efeito principalmente nos espaços arquitetônicos e urbanos, na forma de restrições, 

etiquetas, códigos de conduta, respeito, reverência e distanciamento entre as pessoas, 

objetos e atividades. A tendência à urbanidade normativa verificada nas ações de 

urbanização, especialmente nas áreas marginalizadas das cidades, é, em razão mesmo de 
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sua invisibilidade, um dos componentes mais importantes da simbologia do poder. Em 

oposição, a urbanidade experiencial deve ser compreendida como a superação dos efeitos 

de lugar, como a principal força resultante das lutas pela apropriação do espaço social 

reificado nas diferentes situações da vida urbana. Essa noção de urbanidade experiencial 

parte da premissa da apreensão relacional e situacional do mundo social e está alinhada 

empiricamente com as realidades concretas dos agentes envolvidos, que existem e 

subsistem, na medida em que ocupam posições relativas num espaço relacional que, 

“embora invisível e sempre difícil de se manifestar empiricamente, é a realidade mais real 

e o princípio real dos comportamentos dos indivíduos e dos grupos” (BOURDIEU, 1997, 

p. 31).  

Netto (2012, p. 48) apresenta uma contribuição aparentemente oposta, mas que 

avança na argumentação sobre a necessidade de se alcançar a passagem da urbanidade 

como “experiência do Outro em coexistência” para a urbanidade como “experiência do 

Outro em interação”. O autor utiliza em sua análise influências da fenomenologia para 

capturar a percepção da urbanidade pelas pessoas, identificando a sobreposição dos 

campos de percepção dos sujeitos atuando em seus entornos – uma sobreposição gerada 

pela cidade em sua moldagem dos encontros –, e suas interferências na construção da 

experiência em comum. Tal experiência intersubjetiva está relacionada a uma certa 

coerência interacional, assentada na consciência de um mundo socializado, pautado em 

uma reciprocidade de perspectivas. Ela se relaciona à percepção de pertencimento a uma 

sociabilidade complexa e reflete sobre o papel do espaço urbano nesse processo de 

apreensão, em relação ao qual a própria identidade deve ser relativizada. Segundo o autor, 

[...] a experiência imediata do outro equivale, na terminologia heideggeriana, ao 
“descerramento do outro” em minha experiência, quando compartilhamos os 
espaços no mundo da vida. O encontro imediato, iniciado com a atenção ao outro, 
esta presença em meu campo perceptivo, desdobra-se na minha “orientação ao 
outro”, uma atenção recíproca, uma passagem da percepção do outro para o agir 
com o outro (NETTO, 2012). 

Esse processo, denominado por Schütz e Luckmann (1973) apud Netto (2012) de 

espelhamento do eu na experiência do estranho permite definir com maior clareza a 

situação do encontro como a possibilidade de experiências reciprocamente aderentes 

entre si, de interação entre pessoas, objetos e atividades em um mundo de experiência em 

comum, na forma de um amálgama de intersubjetividades. Assim, ao reconhecer que a 

experiência envolve temporalidade e espacialidade, reconhece-se também que o encontro 
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e a interação com o outro orientam-se pela sobreposição dos campos de ação associados 

aos espaços urbanos na microescala. 

1.4.2 A cidade como proximidade e experiência 

Diante das oposições essenciais que Lefebvre (2001) estabelece como condições 

da realização do direito à cidade, delineou-se duas analogias conceituais e empíricas. De 

um lado, aproximamos a concepção da cidade como produto e a urbanidade normativa – 

expressão mais aproximada do seu alinhamento com os setores do planejamento 

estratégico e a mercantilização do espaço urbano. De outro lado, abordamos a cidade 

como obra e a urbanidade experiencial – resultante dos comportamentos e das ações dos 

indivíduos e dos grupos sociais na apropriação dos espaços públicos como resposta diante 

das coerções típicas das estratégias de poder institucional sobre o espaço urbano. 

Seguindo o argumento do autor, é preciso compreender que “a própria cidade é uma obra, 

e esta característica contrasta com a orientação irreversível na direção do dinheiro, na 

direção do comércio, na direção das trocas, na direção dos produtos.  Com efeito, a obra é 

valor de uso e o produto é valor de troca” (LEFEBVRE, 2001, p. 12).  

A questão de que a cidade e a realidade urbana dependem do seu valor de uso – 

apropriação livre e espontânea das ruas, praças, edifícios e monumentos – encontra na 

“festa” seu símbolo mais emblemático, pois é aí que “se consome improdutivamente, sem 

nenhuma outra vantagem além do prazer e do prestígio, enormes riquezas em objetos e 

em dinheiro” (Ibid.). De modo complementar, pode-se afirmar que não somente a festa, 

mas uma infinidade de situações da vida cotidiana existe em função de seu valor de uso, 

como pequenas transgressões contra as normas estipuladas pelo funcionalismo 

regulatório das cidades (morar, trabalhar, circular, divertir, estudar, etc.) que se 

reproduzem nos espaços urbanos. Em oposição, o valor de troca, símbolo da 

comodificação e da financeirização do espaço urbano, tende a destruir o significado da 

cidade como obra, como possibilidade da revalorização do uso e, consequentemente, 

impede a emergência da urbanidade experiencial, realização efetiva do direito à cidade. 

Ao definir a cidade como a projeção da sociedade sobre um local, Lefebvre (2001, 

p. 62) explica que “aquilo que se inscreve e se projeta não é apenas uma ordem distante, 

uma globalidade social, um modo de produção, um código geral. É também um tempo, ou 
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vários tempos e ritmos”. A cidade depende das relações diretas entre as pessoas e grupos 

sociais (relações de parentesco, religião, trabalho, vizinhança e institucional), apesar de 

ela não se reduzir às dinâmicas e transformações socioespaciais dessas relações imediatas 

e diretas. A cidade aglutina e sobrepõe, aquilo que se chama ordem próxima – que são as 

relações dos indivíduos em grupos mais ou menos amplos, mais ou menos organizados e 

estruturados –, e a ordem distante, a ordem global, regida pelas diversas escalas de 

instituições, por um código jurídico formalizado ou não, por uma “cultura” e por conjuntos 

significantes. Essas duas ordens se projetam na realidade prático-sensível da cidade, que 

intercepta e sustenta, tanto as relações de produção e reprodução da ordem próxima nos 

espaços urbanos, quanto as projeções da ordem distante sobre os territórios, inscrevendo 

neles os planos estratégicos de controle urbano. 

De forma alguma o direito à cidade pode significar o retorno às cidades tradicionais 

(na forma de utopias urbanas) ou o simples direito de contemplação visual estética das 

paisagens urbanas (na forma do turismo), ou, ainda a convivência pacificada de espaços 

públicos emblemáticos das áreas centrais das cidades (na forma de espaços cívicos). Só 

pode ser estabelecido como direito à vida urbana em sua extensão social e cultural no 

espaço e no tempo: 

 
[...] o direito à cidade se manifesta como forma superior dos direitos: 

direito à liberdade, à individualização na socialização, ao habitat e ao habitar. O 
direito à obra (à atividade participante) e o direito à apropriação (bem distinto 
do direito à propriedade) estão implicados no direito à cidade (LEFEBVRE, 2001, 
p. 134). 

Netto (2012) defende, ao explorar o papel da cidade como mediação entre o social 

e o material, que a urbanidade é tanto produto quanto condição de sociabilidade. O espaço 

público se mostraria, assim, em sua materialidade, como a possibilidade mais efetiva da 

interação entre estranhos, mas parece ser invisibilizado por sua própria ubiquidade e pela 

presença de meios mais dinâmicos de integração social que, apesar de suas fragilidades 

intrínsecas, permeiam a vida urbana. 

De fato, ainda que, inevitavelmente, se apresente como parcial, fragmentária e 

desordenada, a materialidade da cidade é chave na realização de uma sociabilidade que 

incorpore os pressupostos do direito à cidade, especialmente, por meio da apropriação 

dos espaços públicos. Para isso, é necessário compreender “os atributos que tornariam 

tais espaços capazes de ter efeitos sobre o mundo social e sua integração – ou tornar seus 
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espaços expressões de tensões de dissociação e distanciamento” (NETTO, 2012, p. 50). 

Em consequência disso, a urbanidade experiencial emerge desse conjunto complexo de 

realidades. Desse modo, nos encontramos aqui entre os direitos que refletem a tendência 

a uma urbanidade normativa e os direitos que traduzem a tendência a uma urbanidade 

experiencial. 

1.4.3 A cidade como corporeidade e copresença 

Ao refletir sobre as operações dos habitantes das cidades, supostamente entregues 

à passividade e à disciplina diante da constante produção dos instrumentos de controle 

social, Certeau (1994) é de longe o mais intrigante entre os três autores29, resultando em 

uma leitura não-linear, permeada de bifurcações e metáforas. Como consequência disso, 

ao apresentar as maneiras de fazer dos habitantes da cidade, longe de desenhar uma 

oposição dualista superficial, tentaremos expor, não somente os dois polos extremos de 

uma mesma realidade – o campo das práticas do cotidiano nos espaços públicos –, mas, 

também, sua trajetória e seus traços de percurso mais característicos. 

A aproximação do texto de Certeau (1994) ao conceito de urbanidade é necessária, 

não somente para constituir uma matriz teórica consistente para analisar os estudos de 

caso, todavia, é importante, também, para situar melhor os princípios e propriedades da 

urbanidade experiencial diante da urbanidade normativa. Nesse contexto teórico, seguiu-

se o percurso elíptico proposto pelo autor para explicar os conceitos de estratégia e tática 

– nas perspectivas do uso ou do consumo, da criatividade cotidiana e das práticas dos 

habitantes das cidades –, para, finalmente, voltarmos ao ponto de partida um pouco mais 

confiantes sobre o potencial da tática dos praticantes na emergência da urbanidade 

experiencial nos espaços públicos das favelas. 

Netto (2012) se aproxima dessa reflexão ao estudar a dimensão comunicativa da 

urbanidade, pensando a cidade como ambiente de interação e condição de convívio 

efetivo, explorando os modos da experiência em comum, estruturados na interação e no 

convívio com o outro, distribuídos no espaço e no tempo. De fato, historicamente, a 

maioria das interações nos espaços urbanos se dão mediadas pela linguagem, suporte 

                                                        
29 Como dito anteriormente, três autores são importantes na nossa construção do conceito de urbanidade 
experiencial: Certeau (1994), Bourdieu (2008) e Lefebvre (2001). 
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fundamental à sociabilidade urbana, na qual estamos imersos nas diversas formas de 

comunicação. Aqui, o autor aponta uma possibilidade efetiva de mudança, da copresença 

elementar para a prática comunicativa, por meio da compreensão da  

[...] urbanidade como imersão em alteridades, associada à intensidade e 
diversidade comunicativa na cidade. A passagem entre copresença e interação 
inicia pelo espaço como fonte de informação sobre atividades em andamento, 
uma forma de conhecimento da cidade, seu tecido social, as possibilidades de 
atuação. Tanto as trocas funcionais, monetárias ou na esfera da produção 
econômica têm uma infraestrutura comunicativa subjacente quanto às 
dinâmicas da variedade e repetição do encontro nas relações sociais. A cidade 
representa a possibilidade de densidade de comunicação e relação entre 
práticas, de compressão das interações, tecido da conectividade dos nossos atos 
e de estruturação social – uma urbanidade efetivada como entrelaçamento de 
atores e espaços na produção da troca linguística (NETTO, 2012, p. 48). 

A produção da cidade, enquanto estratégia máxima de sua gestão institucional 

pelas instâncias de poder (econômico, político, cultural), de suas formas materiais e 

imateriais, é concentrada na fabricação de leis, normas, restrições e coerções no espaço 

urbano. Certeau (1994) afirma que, como resposta a essa lógica de planejamento, outra 

fabricação, mais poética do que normativa, se desenvolve ao nível da rua, junto aos objetos 

urbanos mais próximos dos usuários, disseminada nas próprias regiões definidas pelos 

sistemas produtivos da cidade. Essa produção estratégica do espaço urbano é resultado 

da organização de códigos de conduta que atravessam os diversos níveis de apropriação 

da cidade, configurando modos normativos de convívio social no contexto urbano. No 

entanto, há margem para manipulação desses mesmos códigos pelos citadinos por meio 

da produção astuciosa e criativa de novas situações nos espaços públicos. O espaço vivido 

da cidade seria a sobreposição dessas duas lógicas de ação e comunicação entre os 

habitantes e a cidade e entre si mesmos, que ora se aproximam, ora se distanciam. O autor 

compara essas táticas ao uso de uma sintaxe e um vocabulário estipulados para a 

construção de enunciados diversos daqueles previstos pela norma culta da língua, por 

exemplo. 

A diferenciação entre a competência, ou o conhecimento das normas cultas da 

língua, e a performance que se projeta no ato da fala, elaborada pelo autor de forma 

metafórica, é crucial para compreender as lógicas de ação que os citadinos realizam na 

apropriação da cidade, bem como os efeitos dessas táticas de resistência sobre a 

urbanidade experiencial. Certeau (1994, p. 40) privilegia, assim, a metáfora do ato de 

falar, ao considerar que a enunciação 
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[...] coloca em jogo uma apropriação, ou uma reapropriação, da língua por 
locutores. Instaura um presente relativo a um momento e a um lugar; e 
estabelece um contrato com o outro (o interlocutor) numa rede de lugares e de 
relações. Estas quatro características do ato enunciativo poderão encontrar-se 
em muitas outras práticas (caminhar, cozinhar, etc.).   

No entanto, é no confronto com a microfísica do poder, elaborada por Foucault 

(1987), que Certeau (1994) torna-se mais incisivo sobre os modos de proceder da 

criatividade cotidiana. O autor argumenta que aos mecanismos de controle minúsculos 

dispostos pelas instituições de poder nas mais diversas regiões da vida cotidiana,   

corresponderiam procedimentos populares, também minúsculos e cotidianos, maneiras 

de fazer articuladas pelos consumidores, aparentemente reféns da condição sociopolítica 

dominante. Essas maneiras de fazer 

[...] constituem as mil práticas pelas quais usuários se reapropriam do espaço 
organizado pelas técnicas da produção sociocultural. Elas colocam questões 
análogas e contrárias às abordadas no livro de Foucault: análogas, porque se 
trata de distinguir as operações quase microbianas que proliferam no seio das 
estruturas tecnocráticas e alteram o seu funcionamento por uma multiplicidade 
de “táticas” articuladas sobre os “detalhes” do cotidiano; contrárias, por não se 
tratar mais de precisar como a violência da ordem se transforma em tecnologia 
disciplinar, mas de exumar as formas sub-reptícias que são assumidas pela 
criatividade dispersa, tática e bricoladora dos grupos ou dos indivíduos presos 
agora nas redes da “vigilância” (CERTEAU, 1994, p. 41). 

Seguindo Certeau (1994), podemos nos questionar quais as lógicas das ações 

estratégicas e táticas que se opõem, se sobrepõem ou se interceptam nas práticas 

cotidianas dos citadinos nos espaços públicos das cidades contemporâneas. Para ele, “as 

táticas de consumo, engenhosidades do fraco para tirar partido do forte, vão desembocar 

então em uma politização das práticas cotidianas” (p. 44). Enquanto as ações estratégicas 

tendem a servir a propósitos estipulados por instituições próprias, localizadas e 

aparelhadas para a produção do espaço urbano, as ações táticas, aparentemente, são 

operações fragmentárias, oportunistas, dissimuladas e desprovidas de ideologias. De fato, 

é preciso conhecer qual a lógica de ambas as práticas para se compreender melhor as 

tendências situacionais e relacionais nos espaços urbanos, quer seja à urbanidade 

normativa ou à urbanidade experiencial. Esse questionamento nos leva a três 

possibilidades de análise. Em primeiro lugar, essa lógica se aproxima da existência de uma 

nova marginalidade, a marginalidade de uma massa silenciosa, que se forma diante da 

centralização exacerbada do poder político, econômico, social e cultural. A mediação 

dessas duas formas de pensamento e prática espacial pode ser a chave para entender até 
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que ponto esse equilíbrio é possível. Enquanto a instrumentalização de uma linguagem 

própria produz as condições do consumo da cidade-produto, as operações dos não-

produtores, dos consumidores invisíveis da cidade-espetáculo, permitem práticas de 

apropriações que ressignificam a cidade.  

Em segundo lugar, tanto as estratégias das instituições de poder, como as táticas 

dos praticantes, seguem uma mesma trajetória, mesmo não estando alinhadas. Ao 

distinguir mais claramente entre estratégia e tática, Certeau (1994) esclarece alguns 

pontos essenciais. A estratégia é um cálculo das relações de forças que tornam possíveis 

quando o centro de poder pode se isolar em um lugar próprio, que possui, dimensões, 

fronteiras e é localizável. A tática, ao contrário, é um cálculo que não possui um lugar 

próprio, que opera, segundo momentos oportunos (ocasiões), com o lugar do outro. 

Ambas as lógicas são dinâmicas e possuem longa tradição na história da humanidade. 

Pensando de um modo mais direto, enquanto a estratégia segue uma lógica de ação a 

partir de um lugar, que tende a espacializar as situações de controle e organização da 

cidade por meio de acontecimentos, a tática segue uma lógica de ação que opera o tempo, 

especialmente por meio da ocasião (do instante). Reafirmando a complexidade, esse autor 

designa com o nome de procedimentos os conjuntos de ações que interferem nas práticas 

cotidianas - esquemas de operações e manipulações técnicas que constituem as 

resistências culturais por meio da ideologia, do habitus e da ocasião (ou kairós, como 

sugere o autor). 

Em terceiro lugar, pode-se indagar sobre o papel das práticas cotidianas nos 

arranjos situacionais das condições de urbanidade, normativas ou experienciais. Algumas 

respostas podem estar contidas na proliferação das ocasiões (ações táticas imprevistas) 

nos espaços públicos e dos seus efeitos na transgressão das estruturas normativas e no 

reposicionamento situacional e relacional no espaço-tempo do cotidiano. Para Certeau 

(1994), a cidade, produto de estratégias de urbanização, seria definida por três princípios: 

1) a produção de um espaço próprio; 2) o estabelecimento de um sistema sincrônico para 

substituir a noção de tempo; 3) enfim, a criação de um sujeito universal e anônimo que é 

a própria cidade. No processo de urbanização, organizado por um poder centralizado 

(panóptico), configurações de resistência são construídas por astúcias impossíveis de 

gerir, irracionais e inapreensíveis. 
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Ao analisar as práticas microbianas, singulares e plurais, que um sistema 

urbanístico panóptico deveria administrar e admitindo que as práticas do espaço tecem 

com efeito as condições determinantes da vida social, entende-se que a contradição entre 

o modo coletivo da gestão e o modo individual de uma reapropriação é iminente. Se 

acompanhamos alguns dos procedimentos dos citadinos que escapam à disciplina e 

permanecem no campo de força onde se exercem as opressões, podemos considerar que 

deveriam levar a uma teoria das práticas cotidianas, do espaço vivido e de uma 

inquietante familiaridade da cidade.  

1.4.4 As chaves da Urbanidade Experiencial 

Discutiu-se, no início do capítulo, que uma das possíveis leituras do cotidiano é a 

matriz do espaço-tempo onde as situações elementares da vida urbana se articulam, 

mediadas pelas interações sociais nos mais variados espaços, públicos e privados, da 

cidade. Poderíamos também imaginar o cotidiano como um campo magnético em cujas 

linhas de força se distribuem e se organizam os agenciamentos, mediados pelas interações 

mais simples, pessoas, objetos e atividades nos diversos espaços da cidade (localidades, 

localizações e lugares). Assim, de modo a discutir as relações entre os diversos conceitos 

apresentados, é pertinente retomar a noção de cotidianidade, ao considerá-la, ao mesmo 

tempo, como o efeito da circularidade do cotidiano sobre os lugares e a condição decisiva 

da experiência. A associação desta com o conceito de urbanidade é fundamental para 

entendimento das apropriações dos espaços públicos em favelas. Além disso, saber as 

relações entre cotidianidade, urbanidade e apropriação é condição sine qua non para se 

estabelecer critérios, parâmetros e variáveis de análise urbana. 

Para se interpretar as diferenças da urbanidade entre regiões, ou em uma mesma 

região em momentos distintos, não há fórmulas para o cálculo de intensidades, variações 

ou gradações, pois tratam-se de diferenças, sobretudo, qualitativas de regimes de 

urbanidade – que só podem ser compreendidas de dentro, reconhecendo seus conteúdos, 

sentidos e significados. A urbanidade não pode ser capturada quantitativamente. A 

aproximação reflexiva aos contextos de interesse é a melhor maneira de captar as 

diferenças de urbanidade, que estruturam as formas da prática, os conteúdos 
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comunicados dos gestos e falas na interação mediadas por tradições – mediadas pelos 

espaços urbanos.  

Os diferentes conceitos apresentados neste capítulo se articulam segundo diversas 

perspectivas, algumas delas cruciais para o pensamento sobre a cidade e o cotidiano. De 

forma a elucidar algumas conexões críticas, propõe-se a seguir três reflexões importantes 

para o entendimento da urbanidade experiencial, sob o prisma do par dialético 

cotidianidade-transgressão (ruptura). 

1) A articulação entre as situações elementares da vida urbana e os lugares 

praticados, nas suas diversas escalas, indica que a urbanidade experiencial pode emergir 

tanto de eventos que ocorrem nas circularidades da rotina como também nas 

divergências das linearidades, nas rupturas, muitas vezes transgressoras. As relações de 

interdependência entre situações e lugares, no contexto da cotidianidade, moldam a 

experiência comum. Por último, trata-se da cidade como materialização do social, dos 

espaços apropriados de que fala Bourdieu (2008) ao tratar dos efeitos de lugar na 

integração social entre diferentes grupos.  

2) As interações sociais e situações possuem conexões de vários tipos, 

resultando em um conjunto de condições de campo que tende a cristalizar as rotinas dos 

habitantes das cidades nos níveis global e local, na ordem distante e próxima. As 

interações estabelecidas no âmbito das situações de passagem, mediadas pelos espaços 

públicos, possuem o potencial comunicativo suficiente para romper com esse processo de 

cristalização. Trata-se da apropriação da cidade, que é retratada aqui como o ambiente de 

interação.  

3) Compreender os efeitos das interações sobre os regimes de urbanidade – e 

os desdobramentos destes sobre as condições para a emergência da urbanidade 

experiencial –, é um dos pontos mais complexos desta Tese. Consideramos, a princípio, 

que todos os conceitos se referem a disposições de fatos do cotidiano que, observados 

pela lente do par cotidianidade-ruptura, expõem os momentos críticos das conexões entre 

as modalidades de interações e as configurações socioespaciais resultantes. Em tais 

momentos, as interações podem formatar táticas de apropriação dos espaços públicos 

pelos diversos atores (moradores, transeuntes, jovens, idosos, crianças, homens, 

mulheres, motoristas, comerciantes, entre outros). Essas táticas de praticantes, em 
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contato com qualquer um dos regimes de urbanidade, atualizam formas emancipatórias 

de convívio urbano, mediadoras de diálogos e ações que possuem o potencial de mudar 

de estado, da urbanidade normativa para a urbanidade experiencial. Trata-se da cidade 

na experiência em comum. 
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CAPÍTULO 2 – A CONDIÇÃO URBANA DE PARAISÓPOLIS 

São Paulo, considerada a maior metrópole da América Latina é, hoje, uma cidade 

de proporções gigantescas. Sua região metropolitana, habitada na atualidade por cerca de 

22 milhões de pessoas, possuía na década de 1940 aproximadamente 1,5 milhões de 

habitantes, segundo dados do IBGE. Diversos estudos30 sobre a evolução urbana de São 

Paulo estão de acordo sobre a heterogeneidade das matrizes espaciais que compõem os 

territórios das favelas, bem como do papel da diferenciação das regiões centrais e das 

periferias nas dinâmicas capitalistas de produção e apropriação do solo urbano.  

Trata-se, no entanto, de uma realidade complexa, cujos precedentes históricos – 

como, por exemplo, a industrialização acelerada, a demanda por mão-de-obra 

especializada e a migração intensa oriunda do Nordeste (1950-1980) –, devem ser lidos à 

luz de estudos interdisciplinares mais amplos e fogem ao escopo desta pesquisa. Ainda 

assim, admite-se que as transformações dessas dinâmicas durante o século XX tiveram 

forte impacto na evolução urbana de Paraisópolis. Em um desses estudos, Bógus e 

Pasternak (2003. p. 54) argumentam que 

[...] no contexto da urbanização brasileira, caracterizada por movimentos 
migratórios intensos, pela reorganização do espaço e por acentuadas 
transformações no processo de divisão social do trabalho, a concepção do 
fenômeno urbano, como processo social, possui especificidades, que precisam 
ser consideradas em suas múltiplas dimensões, incluindo aspectos históricos, 
demográficos, político-econômicos e socioespaciais.  

Nesse sentido, a favela de Paraisópolis será apresentada e contextualizada em 

relação ao desenvolvimento recente da metrópole paulistana (2002–2016), com enfoque 

nas dinâmicas socioespaciais que acontecem no cotidiano. O fato é que, no caso de 

Paraisópolis, as políticas de desenvolvimento urbano e seus principais produtos – 

programas, planos urbanísticos e projetos urbanos na escala local –, tiveram como foco 

principal a constituição de estratégias globais/locais vinculadas a aspectos normativos do 

planejamento urbano e regional. Como resultado, muitas dessas estratégias não se 

concretizam em ações de desenvolvimento local. Assim, a localização da favela em um 

                                                        
30 Cf.: Veras e Taschner (1990); Caldeira (1997); Rolnik (1997); Taschner (2001); Bogus e Pasternak (2003); 
Almeida (2005); Marques e Torres (2005); Saraiva e Marques (2007); Pasternak (2008); Bogus, Pasternak 
e Ribeiro (2015); Pasternak e D´Ottaviano (2016); e Kowarick (2016). 
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contexto de alta renda fornece um panorama muito rico para a pesquisa. Isso porque ali 

podem ser observados aspectos críticos das apropriações de espaços públicos, 

possibilitando investigar os impactos da segregação e da polarização socioespacial na 

vida cotidiana dos sujeitos e nas suas tentativas de participar da organização do espaço 

urbano. Desse modo, os objetos urbanos – em suas dimensões materiais e imateriais – são 

componentes de uma rede complexa de relações que contribuem para a mitigação ou para 

a permanência de conflitos socioespaciais. 

O emprego do termo “favela” merece algumas considerações que assinalam 

questões importantes sobre a construção do espaço social e o estigma que atinge a 

população que mora nos assentamentos precários, inclusive sobre a imposição da 

distância simbólica entre sujeitos que dividem um mesmo território, como é o caso dos 

moradores do Distrito de Vila Andrade. Ao longo desta pesquisa, os moradores raramente 

denominaram o local de moradia como favela, sendo que, na maioria das vezes, apenas o 

nome Paraisópolis é mencionado. A opção por outros vocábulos talvez se explique pela 

dificuldade em lidar com os atributos negativos associados à representação da favela no 

imaginário urbano. De um lado, os termos periferia ou comunidade, muito usados, são 

imprecisos, pois se associam com outros agrupamentos sociais que não se encontram 

necessariamente na maioria das favelas. De outro lado, pode ser que a persistência em 

nomear o local como favela seja uma determinação dos moradores da vizinhança, 

majoritariamente de estratos de média e alta rendas. Gomes (2003) exemplifica isso de 

modo preciso ao argumentar que  

[...] a palavra favela é fortemente conotada de forma negativa no universo 
semântico cotidiano em todo o Brasil. Dizemos, assim, que algo é ‘favelado’ 
quando desejamos associá-lo à ideia de pobreza, desorganização, feiura, mau 
gosto ou má educação. Em outros termos, “favelado” é tudo aquilo que rejeitamos 
pela falta de prosperidade, de elegância, de ordem, de beleza ou de polidez, entre 
outros aspectos, no qual são ressaltadas as ausências. Em síntese, podemos dizer 
que o uso dessa palavra indica, antes de mais nada, um julgamento de valor. 
Talvez por isso haja atualmente uma tendência crescente a se difundir o uso da 
expressão ‘comunidade’, para substituir a de favela e então, por esse expediente, 
o discurso parece querer indicar a inclinação positiva daquele que fala em 
relação aquele espaço e às pessoas que nele habitam. Nesse caso, a palavra 
‘comunidade’ parece se prestar a veicular as ideias de solidariedade, de 
autenticidade, de simplicidade e de harmonia, ou seja, valores que indicam 
“quentes” laços afetivos em oposição à ‘fria’ sociedade urbana contratual da 
cidade formal (GOMES, 2003, p. 172). 

No âmbito da discussão sobre favela, Valladares (2005), Pasternak (2001) e Bogus 

e Pasternak (2003) e Pasternak (2016) comentam os principais fatos que tem permeado 
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a reflexão intelectual sobre o tema. Partindo do texto de Pasternak (2001), discutiremos 

alguns desses mitos. O primeiro “mito” ligar-se-ia à especificidade do tecido urbano. Sua 

apropriação do espaço urbano distingue-se das outras formas de apropriação, já que se 

dá por ocupação, gradual ou repentina, pacífica ou violenta, organizada coletivamente ou 

individualmente. Suas ruas teriam traçado específico, irregular, geralmente com 

dimensões menores que aquelas definidas pelas normas urbanas. A arquitetura e as 

técnicas construtivas usadas na favela também seriam dotadas de certa especificidade, 

desde a montagem do projeto – que não obedece a códigos de obras e normas de uso do 

solo – até o uso de materiais de construção e técnicas construtivas distintas. Em relação 

ao ambiente construído, a moradia que existe nas favelas atualmente é 

predominantemente de alvenaria, muitas vezes sobrado, servida por energia elétrica 

(mais de 90%), água potável (cerca de 65%) e coleta de lixo (quase 90% das unidades). É 

claro que persiste o barraco de madeira, mas já não de forma predominante, como o que 

acontecia até 1987 (quando cerca de metade das unidades de moradia eram de madeira). 

Mas o barraco já não domina a paisagem favelada, agora cinzenta com o bloco de concreto 

nos pisos inferiores e vermelha do tijolo baiano nos pisos superiores. Em relação à 

infraestrutura, o ponto crítico da moradia favelada está no destino dado aos dejetos 

domésticos: apenas 26% das casas estavam ligadas à rede pública de esgotos, em 1991. 

Para a cidade como um todo, esse percentual era de 84% em 1991 e 87% no ano 2000. 

O segundo “mito” corresponderia à ideia que a favela é o lugar da pobreza, 

território urbano por excelência dos pobres, tradução espacial da exclusão social. A 

população favelada seria específica, no imaginário popular, bastante preconceituoso, o 

favelado seria negro, nordestino, desocupado e marginal. Os dados indicam que a 

população favelada tem menor proporção de brancos que a população do município como 

um todo: para a população paulistana, o percentual de negros e pardos atingia 29% em 

1991; nas favelas, no mesmo ano, ele era de 53%. Embora os favelados sejam 

majoritariamente migrantes nordestinos (70% dos favelados migrantes vieram do 

Nordeste), eles não são migrantes recentes. Assim, o percurso dos favelados distancia-se 

daquele pensado pelo imaginário popular, que era um percurso direto da zona rural 

nordestina para a favela paulistana. Não raro, o favelado experimentou situação 

habitacional distinta da favela em São Paulo, geralmente casa alugada. A impossibilidade 
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do pagamento do aluguel ou de permanência em casa de parentes condiciona a ida para a 

favela. 

O terceiro “mito” faria da favela um espaço homogêneo, tanto para uma análise 

sociológica como para atuação política. É evidente que existem fortes diferenças na 

estrutura física: favelas precárias ou consolidadas, de ocupação recente ou antiga, em 

terrenos planos ou acidentados, no centro ou na periferia. Mas raramente tem se estudado 

a heterogeneidade e a diversidade social dentro e entre favelas. 

Em outro momento, Pasternak (2006) estuda a produção de textos sobre favela em 

São Paulo, que contempla quase sete décadas, desde as primeiras ocupações, dividida em 

cinco períodos. O primeiro período, 1940 – 1960, quando aparentemente surgiram as 

favelas na cidade, com textos apenas estatísticos da Divisão de Documentação da 

Prefeitura de São Paulo. As favelas eram vistas como uma patologia da cidade e os seus 

moradores um grupo marginal, a ser removido. No segundo período, marcado no início 

da década de 1970, inicia-se a expansão das favelas em São Paulo e as propostas de 

intervenção com alojamentos provisórios são implantadas, pela extinta Secretaria do Bem 

Estar Social do Município de São Paulo (SEBES). 

Em pleno período autoritário a política municipal paulistana não se resumia às 

remoções. No terceiro período, entre 1975 e 1980, a urbanização de favelas por 

programas estaduais, como Proluz e Proágua, municipais (Profavela) e o Promorar do 

Banco Nacional de Habitação (BNH), foram as ações preferidas pelo poder público. No 

quarto período, entre 1980 e 1988, há o retorno das remoções e instalação de construção 

de moradias populares com parcerias privadas (operações interligadas). Finalmente, no 

quinto período, desde fins da década de 1990 até o período atual, temos como principal 

atuação das políticas públicas a urbanização de favelas por políticas municipais. 

Paraisópolis é uma favela que, após ciclos de períodos marcados, ora pelo descaso, 

ora pelas tentativas de remoção, se fortaleceu como território de enfrentamento e se 

organizou na busca pelo desenvolvimento local, por meio das políticas de urbanização de 

favelas promovidas pela Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP). Essa mobilização dos 

moradores locais e do poder público possibilitou que os planos se efetivassem em 

projetos urbanos de habitação social, associados com a implantação de escolas, creches, 

unidades básicas de saúde e infraestrutura urbana. 
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Para além da discussão sobre os impactos das interpretações sobre favelas nos 

estudos dos assentamentos precários no Brasil, especialmente na cidade de São Paulo, 

este capítulo se divide em cinco seções. Na primeira seção, o intuito é contribuir para a 

compreensão da condição urbana de Paraisópolis no contexto geográfico e territorial das 

suas fronteiras com os distritos paulistanos de Vila Andrade, Morumbi e Vila Sônia. Na 

sequência, Paraisópolis será descrita em sua materialidade, primeiramente com enfoque 

na sua evolução urbana e, posteriormente, descrevendo sua morfologia urbana. Nesse 

momento daremos atenção às configurações do tecido urbano e suas implicações na 

formação do território dessa favela de São Paulo. 

A segunda seção contextualiza o Plano de Urbanização de Paraisópolis, elaborado 

e parcialmente implantado entre 2002 e 2016, focalizando suas estratégias para o 

desenvolvimento local e o seu papel na transformação do tecido urbano, especialmente 

das ruas, vielas, interstícios entre as edificações e áreas verdes, bem como no provimento 

de novos espaços públicos em Paraisópolis. 

Discute-se, na terceira seção, as redes de relações – familiares, religiosas, 

profissionais, culturais, institucionais e civis – que articulam as dinâmicas socioespaciais 

no cotidiano de Paraisópolis, objetivando contextualizar os agentes e as modalidades das 

interações que ocorrem nas apropriações de seus espaços públicos. 

Por fim, na quarta seção, apresentam-se com maiores detalhes as três vias urbanas 

que serviram para o estudo de caso desta Tese, a Avenida Hebe Camargo e as ruas 

Pasquale Gallupi e Melchior Giola. Adicionalmente, são explorados três eventos que 

alteram a forma do cotidiano em Paraisópolis: a feira, o baile funk e o futebol no Campo 

do Palmeirinha. 

2.1 PARAISÓPOLIS: UMA CIDADE DENTRO DA OUTRA 

A origem de Paraisópolis remonta o ano de 1922, quando foi iniciado um 

empreendimento imobiliário na região, destinado à classe média, contendo 

aproximadamente 2.200 lotes organizados em quadras retangulares medindo 200m por 

100m, dispostos em uma malha viária ortogonal, com vias medindo cerca de 10m de 

largura. O loteamento foi implantado sobre uma topografia acidentada, numa região de 
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alta declividade e vales alagáveis, compostos por duas microbacias hidrográficas com dois 

pequenos córregos em seus vales, recortados por algumas áreas de risco de deslizamento 

e inundação. Essa topografia, frequente no Bairro Morumbi, somada à falta de 

investimentos na infraestrutura do empreendimento, a ausência de vias de acesso direto 

e a própria falta de ação da prefeitura, contribuiu para o descaso31 da área por parte dos 

proprietários, por quase trinta anos, desde sua implantação na década de 1920, que 

esperaram pela valorização dos terrenos. 

Tabela 2.1 - As dez maiores favelas do Brasil. 

Posição Nome Estado População 
1 Rocinha RJ 69.161 
2 Sol Nascente DF 56.483 
3 Rio das Pedras RJ 54.793 
4 Coroadinho MA 53.945 
5 Baixada da Estrada Nova Jurunas PA 53.129 
6 Casa Amarela PE 53.030 
7 Pirambú CE 42.878 
8 Paraisópolis SP 42.826 
9 Cidade de Deus AM 42.476 

10 Heliópolis SP 41.118 
Fonte: IBGE, 2010. 

Considerada a maior favela do município de São Paulo32, a abrangência atual do 

complexo inclui as favelas Paraisópolis, Jardim Colombo e Porto Seguro, cujo território 

encontra-se sob a jurisdição administrativa das Subprefeituras de Campo Limpo e 

Butantã. Juntas, as três favelas constituem 995.693m² de áreas privadas, ocupadas por 

moradores de baixa renda, formando o Complexo de Favelas Paraisópolis.  

Localizada na região Sudoeste, no coração de uma das regiões mais ricas da cidade 

de São Paulo, Morumbi, Paraisópolis ocupa uma área de 882.740m², ao lado Leste da 

Avenida Giovanni Gronchi, uma das principais vias de acesso da região. Como a legislação, 

à época da implantação do novo bairro, não exigia a doação de áreas verdes e 

institucionais nas glebas parceladas, as únicas áreas públicas do loteamento são aquelas 

constituídas pela malha viária. 

                                                        
31 O abandono por parte dos empreendedores imobiliários e proprietários facilitou a ocupação por grileiros 
e posseiros, que se intensificou no final da década de 1950. 
32 Dados do IBGE, 2010. No censo de 2000, a favela Heliópolis era considerada o assentamento precário 
mais populoso de São Paulo. No entanto, dados levantados pela Prefeitura Municipal de São Paulo contestam 
os dados do IBGE. 
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Tabela 2.2 - As dez maiores favelas da cidade de São Paulo. 

Posição Nome Regional Domicílios 
1 Paraisópolis  Sul 17.159 
2 Heliópolis Sudeste 15.843 
3 São Francisco Global Leste 7.957 
4 Pantanal 2 Leste 6.800 
5 Sinhá Sudeste 3.500 
6 Jardim Jaqueline Sul 3.392 
7 Jardim Colombo Sul 3.244 
8 Jardim Noronha I, II, III Sul 3.237 
9 Sapé Sul 2.429 

10 Jardim Fim de Semana Sul 2.080 
Fonte: HABISP, 2012. 

Partindo da premissa da existência de uma variabilidade plausível das condições 

urbanas nas favelas de São Paulo, viabilizada pela análise comparativa dos seus entornos 

e distritos permite, Saraiva e Marques (2007) elaboraram uma tipologia das favelas 

paulistas, classificando individualmente todas as favelas da região metropolitana em 

tipos, considerando os seus conteúdos sociais.  

Para analisar os tipos de favelas os autores consideraram as favelas do Município 

de São Paulo e os setores subnormais dos demais municípios. Os resultados enriquecem 

a compreensão da dinâmica das favelas ao evidenciar um certo comportamento espacial, 

além de possibilitar a comparação entre as favelas de São Paulo e de sua região 

metropolitana. Para o desenvolvimento da análise foram utilizados os seguintes 

indicadores sociais médios por favela para o ano de 2000 (em números percentuais): 

“domicílios com água; domicílios com esgoto; domicílios com coleta de lixo; pessoas 

analfabetas; chefes de 0 a 3 anos de estudo; chefes de 0 a 3 SM; chefes de 3 a 5 SM; chefes 

de 5 a 10 SM; chefes de 10 a 20 SM; renda média do chefe; pessoas de 0 a 14 anos; pessoas 

de 65 anos ou mais” (SARAIVA e MARQUES, 2007, 41). O resultado da análise sugere a 

existência de cinco tipos de favelas, expressos pelos grupos da Tabela a seguir. Os 

indicadores médios por tipo são apresentados ao final do texto. 

É perceptível que Paraisópolis encontra-se no grupo 5, com os melhores 

indicadores sociais médios. De fato, mesmo sendo formada por cinco setores marcados 

pela heterogeneidade social, com condições urbanas distintas, há uma percepção de que 

essa favela se encontra em melhor situação socioeconômica do que a maioria das favelas 

de São Paulo. 



122 
 

Quadro 2.1 – Características dos tipos de favelas da RMSP. 

Grupo 
N° de 
casos 

Características das favelas 

1 564  
Piores condições sociais e de infraestrutura. A 
renda do chefe é a mais baixa de todos os grupos 
(230 reais) 

2 829  
A infraestrutura desse grupo já é melhor, apesar 
de os índices de esgotamento serem piores. As 
condições sociais são melhores. 

3 728  
Ótima infraestrutura, mas condições sociais ainda 
precárias. 

4 727  Infraestrutura e condições sociais são boas. 

5 131  
Melhores condições sociais e de infraestrutura. A 
renda do chefe é a maior de todos os grupos. 

Fonte: Saraiva e Marques (2007). 

 

Figura 2.1 – Paraisópolis na Cidade de São Paulo. Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Em 1996, segundo dados do IBGE, a população do Complexo Paraisópolis, que 

inclui as favelas Paraisópolis, Jardim Colombo e Porto Seguro, correspondia 45% dos 

habitantes da Vila Andrade, distrito onde se localiza. Em 2000, o censo do IBGE registrou 

cerca de 65 mil habitantes sendo aproximadamente 13 mil crianças e adolescentes. Menos 

de uma década depois, em 200833, o número total atingia a cifra de 80 mil habitantes. 

   
1968 1977 1987 

   
1996 2004 2016 

Figura 2.2 – Evolução Urbana de Paraisópolis (1968-2016). Fonte: Elaborado pelo autor com dados de 
SEHAB: Complexo Paraisópolis, 2012. 

O Bairro Morumbi foi inicialmente formado por grandes casas que ocupavam 

terrenos nas imediações da Rua São Valério, uma das poucas que ligavam a Avenida 

                                                        
33 Para informações sobre assentamentos precários na Região Metropolitana de São Paulo, ver Marques e 
Torres (2005); Kowarick e Marques (2011); e Marques (2013). 
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Francisco Morato34 ao bairro Cidade Jardim. Seu projeto urbano segue o modelo cidade-

jardim35, já aplicado no outro lado do rio, na região dos Jardins.  Em outubro de 1960 foi 

inaugurado o Estádio Cícero Pompeu de Toledo (do São Paulo Futebol Clube). Um ano 

depois, em 1961, foi entregue a nova sede da Escola Graduada Americana, em seu atual 

endereço, Avenida Giovani Gronchi, assim como o Colégio Santo Américo em uma travessa 

da mesma avenida. Em 1964, o governador Adhemar de Barros negociou com a família 

Matarazzo, em troca de dívidas fiscais do grupo com o Estado, o prédio onde, desde 1970, 

é sede do Governo do Estado de São Paulo, hoje conhecido como Palácio dos Bandeirantes. 

Finalmente, na década de 1970, foi inaugurado o Hospital Albert Einstein, um dos mais 

prestigiados de São Paulo. Essa sucessão de eventos contribuiu em parte para transformar 

a região em área privilegiada de investimentos no mercado imobiliário de luxo, 

principalmente condomínios de edifícios de classe média-alta.  

Paralelamente a isso, os distritos do Morumbi e Vila Andrade presenciaram, 

durante os anos 1980 e 1990, o efeito de uma política agressiva de adensamento 

residencial, refletindo no mais alto número de novos empreendimentos imobiliários da 

cidade, em decorrência do baixo custo dos terrenos e do código de zoneamento favorável 

à verticalização. A rápida expansão da construção civil nessa região demandou estratégias 

de vigilância patrimonial, cada vez mais elaboradas, com foco no controle do acesso aos 

condomínios e às mansões, induzindo a privatização do espaço público e impedindo o 

livre acesso a diversas ruas no entorno de Paraisópolis. Conforme Caldeira (1997), 

tratam-se de verdadeiros “enclaves fortificados”, que desenvolveram sistemas contra a 

violência e o medo que atendem à população do Morumbi com o ônus da produção de 

espaços interditórios para a população de Paraisópolis. Esse tipo de estratégia, aliada a 

uma forma de arquitetura “segregacionista”, tem transformado radicalmente o uso do 

espaço do Morumbi, constrangendo os moradores de Paraisópolis a desenvolver táticas 

para superar as dificuldades nas ruas, avenidas e praças localizadas nas regiões de 

fronteira entre os dois territórios. 

                                                        
34 A Avenida Francisco Morato é, atualmente, um dos principais acessos para o Distrito Butantã. 
35 Modelo de planejamento urbano concebido por Howard (1996) e divulgado em seu livro Cidades-Jardins 
de Amanhã, publicado originalmente em 1902 como (Garden Cities of To-Morrow). 
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Figura 2.3 – Localização de Paraisópolis no Distrito de Vila Andrade. Fonte: Elaborado pelo autor. 

Pelo menos desde a década de 1960, Morumbi e Paraisópolis se desenvolveram 

lado a lado, sendo difícil recuperar a história de cada região isoladamente. O fato é que 

Paraisópolis é um contexto de pobreza incrustado em uma região de concentração de alta 

renda que, no entanto, exibe condições ambientais análogas à maior parte das favelas 

paulistas como, por exemplo, o fenômeno da migração, os altos índices de desemprego e 

vulnerabilidade social e ambiental.  

Atualmente, Paraisópolis é dividida em cinco regiões: Centro, Antonico, Brejo, 

Grotão e Grotinho. O Centro, a ocupação mais antiga e com maior concentração de usos 

não residenciais, localiza-se na parte mais elevada, tem o arruamento em formato de 

grelha, com largura uniforme das ruas e calçadas.  
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Figura 2.4 – Tecido Urbano de Paraisópolis (Setorização). Fonte: Elaborado pelo autor. 

De acordo com alguns moradores36, no Centro vivem as pessoas “melhores de 

vida”, migrantes mais antigos e seus descendentes, que desenvolveram ao logo do tempo 

amplas redes familiares. Os recém-chegados, sem laços de parentesco ou de origem, 

instalam-se nas partes mais periféricas e precárias da favela, que possuem os custos de 

vida mais baixos. Em contraste, na área Central, os valores são mais elevados, em virtude 

da oferta de infraestrutura e serviços. Mesmo assim, nela também se constata a 

heterogeneidade dos grupos estabelecidos, pois o valor dos domicílios localizados nas 

                                                        
36 Durante a pesquisa, diversos relatos informais dos moradores, intermediados por William Santiago, 
foram coletados, de modo a fundamentar teorias e conceitos das ciências sociais e do urbanismo. 
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ruas principais é mais elevado do que o dos instalados nas vielas, onde o conforto é 

reduzido. 

A região do Antonico é uma área de vale cortada por um córrego de mesmo nome, 

que apresenta uma das piores condições de vulnerabilidade a enchentes, principalmente 

pela ausência de saneamento básico, pelo assoreamento e pela ocupação intensiva das 

suas margens. Muitas das edificações, localizadas nas partes baixas dos morros, são 

construídas sobre o Córrego Antonico, formando um canal e impedindo, assim,  que o 

córrego possa transbordar no período de chuva intensa. Desse modo, as águas sujas 

invadem os domicílios, destruindo os poucos bens e alimentos das famílias, além de 

ocasionar sucessivas demolições. 

Tabela 2.3 – Infraestrutura em Paraisópolis (2005). 

SETOR 
Abastecimento 

de água 
Coleta de esgoto Rede elétrica Total de imóveis 

Percentual em 
relação ao total 

Antonico 51,08% 20,23% 19,88% 8.415 40,32% 

Brejo 54,31% 20,3% 34,56% 1.664 8,05% 

Centro 55,51% 29,72% 31,11% 1.880 9,01% 

Grotão 63,98% 7,18% 8,08% 3.173 15,21% 

Grotinho 24,26% 4,55% 4,55% 2.009 9,63% 

Jd. Colombo 58,93% 14,96% 14,57% 3.226 15,55% 

Porto Seguro 57,11% 9,64% 40,72% 465 2,23% 

TOTAL    20.832 100,0% 

Fonte: adaptado de Hagaplan/Sondotecnica/Prefeitura Municipal de São Paulo (2005). 

A região do Brejo, cortado pelo córrego homônimo, atualmente vive momento de 

desenvolvimento econômico em consequência do processo de urbanização da Avenida 

Hebe Camargo. Localizada na parte Leste de Paraisópolis, foi, durante muito tempo, uma 

área sujeita a enchentes, extensamente ocupada por barracos no vale do Córrego Brejo. 

De acordo com Lima (2013), pelo menos até 2007, era lá que se encontravam as pessoas 

mais pobres, mais desamparadas e que viviam nas piores condições de moradia da região. 

Após as obras de canalização e implantação da avenida, entre 2010 e 2012, a área iniciou 

um processo de desenvolvimento mais acelerado que o restante da favela. Resultante de 

um levantamento realizado pela empresa de consultoria e projetos Hagaplan A tabela 



128 
 

abaixo apresenta o conjunto de infraestruturas existentes em cada região de Paraisópolis 

em 2005. 

As regiões do Grotinho e do Grotão são as áreas com as piores condições 

ambientais, devido se localizarem, como os próprios nomes indicam, em grotas com alto 

risco de deslizamento de terra. A concentração de domicílios de madeira, em razão do 

custo inferior, em relação aos de alvenaria, favorece a ocorrência de incêndios. Destacam-

se, ainda, a existência de ratos que atacam os alimentos e longas escadarias que separam 

esses moradores da área central, onde se localizam equipamentos estratégicos como, por 

exemplo, comércios, escolas, postos de saúde e vias de acesso para entrar e sair da favela. 

A alta vulnerabilidade só não atinge níveis insuportáveis por conta do assistencialismo 

praticado pela Igreja Católica e algumas associações religiosas evangélicas do Morumbi. 

Pode-se afirmar que os agentes, condições e contextos – econômicos, sociais, 

geográficos, culturais e políticos – que contribuíram para a constituição da morfologia 

urbana de Paraisópolis, seguiram lógicas de configuração do tecido urbano muito 

semelhantes àquelas que orientam a organização espacial de outros bairros e favelas da 

cidade de São Paulo. 

O relevo da área de Paraisópolis é acidentado, formado por planícies inundáveis, 

circundadas por colinas suaves e cabeceiras de drenagem, que tem no trecho 

compreendido entre as ruas Melchior Giola, Pasquale Gallupi e Ernest Renan os principais 

divisores de águas. Em função da topografia local, com alguns trechos de ruas 

extremamente íngremes, e um platô quase plano, primeira área asfaltada pelos 

moradores e ocupada atualmente com o comércio na região, há duas microbacias que 

conduzem as águas originárias da favela contendo os córregos Antonico e Brejo, esse 

último, canalizado em 2012. Em vários trechos dos fundos de vale, observa-se a existência 

de edificações construídas sobre os cursos d’água, diminuindo o escoamento e 

constituindo elementos de obstrução, pelo acúmulo de detritos e resíduos sólidos 

domésticos lançados inadvertidamente, acarretando inundações recorrentes. 

O Córrego do Antonico37, que ainda não foi urbanizado, conforma uma área de alta 

vulnerabilidade por sua extensão, pelo nível de assoreamento e pelas condições de 

                                                        
37 As sub-bacias do Antonico e do Brejo possuem, respectivamente, áreas de aproximadamente 60 ha e 45 
ha. Fonte: PMSP (2012). 
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ocupação das suas margens. Essa situação de risco iminente acarreta danos aos 

moradores em época de chuva por causa dos frequentes alagamentos. A nascente do 

córrego – que atravessa a favela de Sudoeste a Nordeste, entre a Rua Ricardo Alvenarius, 

na área Sul, e a Rua Dr. Francisco Tomaz de Carvalho, no lado Norte –, é difícil de ser 

localizada, devido à densidade de casas e barracos construídos sobre ele. Somente nos 

trechos de ruas oficiais asfaltadas é possível ver que passa um córrego embaixo das casas. 

Além dos elementos topográficos e das sub-bacias hidrográficas, as entradas da favela 

marcam a diferença com relação às áreas que a circundam, pois são completamente 

distintas do restante do bairro, marcando claramente a diferença entre estar no Morumbi 

e estar na favela. 

Os limites de Paraisópolis são, a Leste, a Avenida Giovanni Gronchi, a Oeste, a Rua 

Silveira Sampaio e a Avenida Hebe Camargo em maior extensão, ao Norte, a Rua Francisco 

Tomás de Carvalho e, ao Sul, a rua Dr. José Augusto de Sousa e Pinto, onde se localiza o 

CEU Paraisópolis e o ETEC. Atualmente os limites mais visíveis e perceptíveis da favela 

podem ser identificados ao lado Leste e Oeste, onde se localizam duas grandes avenidas, 

respectivamente, a Hebe Camargo e a Giovanni Gronchi. 

O sistema de acessos em Paraisópolis tem como principal ligação o sentido Norte-

Sul feito pela Rua Pasquale Gallupi, apoiada pelas ruas Ernest Renam e Iratinga. O sentido 

Leste-Oeste cumpre o papel de vias de penetração e interligação com o sistema viário 

oficial: as ruas Melchior Giola, Herbert Spencer e Rudolf Lotze. O uso do solo é, 

predominantemente, residencial. Mas há, especialmente nas principais vias, um uso misto 

entre comércio, serviços e residências. Uma das causas do forte comércio em Paraisópolis 

é justamente a barreira imposta pela região rica, que obriga o morador a transpô-la no 

momento de necessidade de algum bem ou serviço. Como consequência, o local tornou-se 

praticamente autossuficiente, sobretudo no que se refere a material de construção, 

móveis, alimentos, roupas, medicamentos e alguns serviços especializados de saúde, 

como clínicas odontológicas, por exemplo. 



130 
 

 
Figura 2.5 – Mapa Viário de Paraisópolis (Vias Principais). As vias mais importantes estão representadas 
em vermelho. Fonte: Elaborado pelo autor. 

Pelo lado Norte de Paraisópolis, saindo da Avenida Giovanni Gronchi e descendo a 

Rua Dr. Francisco Tomas de Carvalho (conhecida como ladeirão, devido à grande 

declividade), temos os principais cruzamentos com as ruas Pasquale Gallupi, Ernest 

Renan e Jeremy Bentham, três importantes vias de acesso à favela. Ao Nordeste, ou na 

região do Brejo, o entroncamento entre as ruas General João Pereira de Oliveira e Viriato 

Correia forma outro ponto de acesso, área onde diversas remoções foram feitas para 

canalização do córrego, concluída em 2012 com a urbanização da Avenida Hebe Camargo. 

Um pouco mais a Leste, encontramos a Rua Silveira Sampaio, na qual os imóveis – 

propriedades privadas localizadas na fronteira do Morumbi com seus altos muros –, 

sinalizam o limite Leste da favela. Indo novamente em direção à Avenida Giovanni 
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Gronchi, que define o limite Oeste de Paraisópolis, e caminhando no sentido Sul da 

avenida, temos mais dois acessos importantes, as ruas José Marioto Ferreira e Manoel 

Antônio Pinto. Nesta, é impossível trafegar com automóveis, pois foi construída aí uma 

escadaria devido às condições de ocupação e à declividade muito acentuada. Na entrada 

de acesso seguinte, a Rua Afonso dos Santos, se localiza o prédio retratado na fotografia 

de Tuca Vieira, distribuída pelo mundo como o sinal mais evidente da segregação 

socioespacial em São Paulo. Seguindo pela avenida encontramos uma das ruas mais 

utilizadas para entrar e sair de Paraisópolis. A Rua Laerte Setúbal é o ponto final de uma 

das linhas de transporte coletivo que atravessam Paraisópolis. 

O limite Sul de Paraisópolis é delimitado pela rua Dr. José Augusto de Sousa e Pinto, 

cujos acessos são principalmente os acessos para a Avenida Giovanni Gronchi são em alta 

declividade, dificultando o acesso motorizado. As principais vias de acesso que 

possibilitam ao transeunte atravessar os limites de Paraisópolis são as ruas Pasquale 

Gallupi e Ernest Renan no sentido Norte-Sul e as ruas Herbert Spencer e Melchior Giola 

no sentido Leste-Oeste. Além desses acessos, o pedestre pode utilizar as duas escadarias 

que dão acesso à Avenida Giovanni Gronchi, localizadas nas ruas Manoel Antônio Pinto e 

na interseção da Rua das Jangadas com a Laerte Setúbal.  

2.2 O PLANO DE URBANIZAÇÃO (2002-2016) 

Segundo informações da Prefeitura Municipal de São Paulo, em 1968, foi 

contratado um Plano de Desenvolvimento Integrado, apontando a necessidade de 

desapropriação da área para fins de urbanização. Tal plano, no entanto, não foi 

efetivamente implantado. O Plano Diretor do Município de São Paulo, aprovado em 2002, 

instituiu as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) com o intuito de pensar estratégias 

de planejamento urbano de acordo com a realidade local de cada região administrativa, 

que passou a ser gerenciada por subprefeituras. Desse modo, foram demarcadas em 

Paraisópolis as ZEIS 1-W 045, W 046, W 047, W 048, W 050, e ZEIS 3 – W 001. Devido ao 

fato de a ocupação ocorrer em área particular, foi publicado o Decreto Municipal nº 
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42.871/03 de 19/02/2003, autorizando à HABI/SEHAB executar e implantar o Plano de 

Urbanização das ZEIS do Complexo Paraisópolis38.  

O Plano de Urbanização de Paraisópolis se desenvolveu entre 2002 e 2016, período 

que presenciou eventos importantes para a urbanização de assentamentos precários em 

São Paulo: a) a publicação do Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257), em 10 de julho de 2001; 

b) intensificação das intervenções urbanísticas comandadas pelo poder público em 

Paraisópolis, entre 2001 e 2016, durante as gestões de Marta Suplicy (2001-2004), José 

Serra (2005-2006), Gilberto Kassab (2007-2012) e Fernando Haddad (2013-2016) na 

Prefeitura de São Paulo.  

Em 2002, foram contratados pela prefeitura, de acordo com PMSP (2012), 

diagnósticos urbanísticos ambientais, socioeconômicos e fundiários do complexo 

Paraisópolis, realizados entre 2002 e 2005, pelas empresas Bureau, Diagonal Urbana, e 

Hagaplan, que subsidiaram os projetos e obras a partir de 2008. Em 2004, o consórcio de 

empresas de consultoria Hagaplan/Sondotecnica foi contratado, com o apoio da 

Prefeitura Municipal de São Paulo, para elaboração de Plano e Projeto de Urbanização do 

Complexo Paraisópolis. O escopo dos serviços incluiu a realização de: levantamentos 

básicos e diagnósticos; estudos de alternativas; projeto básico – incluindo as áreas de 

urbanismo, sistema viário, sistema de água, sistema de esgoto, sistema de drenagem, 

consolidação geotécnica; e, ainda, Planos de Urbanização das ZEIS. Segundo informações 

da Prefeitura Municipal de São Paulo, o Projeto Paraisópolis contemplava a participação 

da população moradora local e do entorno, bem como o apoio de entidades na 

implantação das ações por meio dos Conselhos Gestores das favelas de Paraisópolis, 

Jardim Colombo e Porto Seguro. No início de 2006, foram publicados os Decretos 47.144, 

autorizando o Poder Executivo a receber em doação, imóveis destinados ao Projeto 

Paraisópolis, concedendo o perdão da dívida de tributos, e 47.272/06, dispondo sobre a 

                                                        
38 Em 2002, a cidade de São Paulo aprovou seu novo Plano Diretor Estratégico, que classificou a área como 
uma Zona Especial de Interesse Social. Nos anos seguintes, outras importantes leis e decretos foram 
aprovados. Em 2003, a prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, publicou o Decreto n. 42.871, que atribuía à 
Secretaria Municipal de Habitação a responsabilidade pela elaboração e implementação do Plano de 
Urbanização do Complexo Paraisópolis, relativo às ZEIS 1-131, ZEIS 1-132, ZEIS 1-133, ZEIS 3-001 e ZEIS 3-
002, criadas no Plano Diretor aprovado anteriormente. A importância da participação da comunidade local 
na elaboração do referido Plano de Urbanização, além da permissão para que a Secretaria de Habitação 
(SEHAB) contratasse empresas para a execução de serviços técnicos e de serviços de assessoria técnica, 
jurídica e social à população moradora das respectivas ZEIS, também é salientada neste Decreto. 
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aplicação da transferência do direito de construir na hipótese de doação de imóveis 

destinados ao Projeto Paraisópolis. 

De acordo com PMSP (2012), os Planos de Urbanização das ZEIS 1 W 045, W 046, 

W 047, W 048, W 050 e ZEIS 3 W 001 foram aprovados pelos respectivos Conselhos 

Gestores e posteriormente aprovados através dos decretos municipais 46.018/05, 

46.117/05 e 46.345/0539. 

O projeto básico, cuja elaboração teve início em março de 2004, foi revisado ao 

longo do tempo, culminando com a última versão, em 2011, que foi adequada ao 

pressuposto das novas diretrizes da PMSP, que previam remoções e desapropriações em 

larga escala. O número de remoções foi reduzido, de 30% para 10%, na última versão do 

plano, restringindo-se às situações de risco geotécnico ou aquelas relacionadas à 

implantação da infraestrutura, que exigiram o reassentamento da família nas imediações 

da favela. Foi autorizada a desapropriação de uma área denominada Fazendinha, com 

área de 20 ha, onde hoje estão implantados os condomínios residenciais, os equipamentos 

de saúde – UBS, AMA e CAPS, e CEI Cedrinho – bem como a Avenida Perimetral, 

atualmente conhecida como Avenida Hebe Camargo. 

Em 2006, foram iniciados alguns projetos de forma isolada: recuperação das áreas 

de risco nos setores Grotinho e Grotão; melhoria do campo de futebol Palmeirinha; 

implantação de infraestrutura no sistema viário Centro-Brejo; reforma da escadaria da 

Rua Manoel Antônio Pinto; construção da escadaria na interseção entre as ruas das 

Jangadas e Laerte Setúbal; e canalização do Córrego do Brejo. Em 2009, a PMSP contratou 

os arquitetos Anália Amorim, Ciro Pirondi e Rubén Otero para elaborar um plano de 

desenvolvimento urbano de Paraisópolis que apontasse diretrizes para a evolução urbana 

da favela em médio prazo, com o objetivo de integrá-lo como um bairro na cidade de São 

Paulo. O projeto previa a melhoria das condições socioambientais de um dos maiores 

assentamentos precários da cidade, orientado na solução de um problema que preocupa 

os políticos e as organizações sociais: a presença de construções em áreas de risco de 

deslizamento de terra ou alagamento.  

                                                        
39 O mapa de intervenções, elaborado pela equipe da SEHAB, encontra-se no Anexo. 
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2.3 O COTIDIANO DE PARAISÓPOLIS 

A percepção de que Paraisópolis é um local de pobreza extrema, sobretudo em face 

do contraste visual com seu entorno, formado por condomínios e residências de classe 

alta, é equivocada e não corresponde à realidade complexa da favela. Diversas pesquisas 

realizadas em Paraisópolis entre 2002 e 2016 têm contribuído para modificar essa visão 

superficial e construir um quadro mais realista (ALMEIDA, 2005). Por sua localização e 

história, trata-se de um lugar relativamente atípico em São Paulo, com uma significativa 

estrutura de oportunidades em relação ao conjunto de favelas da Região Metropolitana. 

O principal argumento é de que a estrutura das relações sociais tem modelado as redes 

de oportunidades nas estruturas sociais constituídas na favela, ao longo de mais de seis 

décadas. Em relação à Paraisópolis, observou-se a articulação de três tipos de redes de 

relações que a tornam atrativa: a oferta de trabalho, a ações públicas (estatal e não-

estatal) e relações de caráter comunitário. Nosso argumento central é de que frente aos 

contextos de pobreza da RMSP e dos locais de origem dos favelados, morar em 

Paraisópolis se constitui em uma estratégia de melhoria social para os muito pobres que 

migraram de contextos regionais muito distintos, para construir novas vidas ali. 

2.3.1 Ritmos do Cotidiano 

São Paulo é um dos mais importantes polos de migração do Brasil, resultado da 

mistura de culturas, raças e etnias nacionais e internacionais, tendo sido construída por 

populações estrangeiras desde meados do século XIX. Segundo dados censitários40, entre 

1941 e 1949, 399.937 trabalhadores brasileiros, a maioria vindo de Norte, Nordeste e 

Minas Gerais, se espalharam pelo estado. Houve concentração na Região Metropolitana 

da capital, onde se registrou aumento de 56,6% da população nos anos 1960, quando 128 

mil pessoas chegavam a São Paulo anualmente. Ainda que na década de 1960 centenas de 

milhares de migrantes de diversas regiões do Brasil e, sobretudo, do Nordeste, passaram 

a ocupar os loteamentos periféricos, cada vez mais distantes do centro de São Paulo, 

iniciava-se um processo um tanto peculiar de ocupação de terrenos vazios, dessa vez no 

coração de uma das regiões mais valorizadas da capital paulista, uma área de 

aproximadamente 800 mil m² na região do Morumbi. Nos anos 1970 o fluxo migratório 

                                                        
40 Ver Observatório das Migrações, Unicamp. 
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aumentou em consequência do boom da construção civil na região Sudoeste de São Paulo, 

contribuindo para a intensificação da ocupação dos terrenos nas periferias e mesmo nas 

áreas de concentração das camadas de alta renda. 

Paraisópolis está socialmente estruturada, sobretudo, em vínculos decorrentes do 

processo migratório, que mobiliza parentes, agregados e conterrâneos. Lavalle e Castello 

(2004), em uma pesquisa realizada na região em 2002, verificaram que somente 7% dos 

moradores não tinham nenhum parente em Paraisópolis. Sua população tem procedência 

majoritariamente nordestina (80%), sendo os principais estados de origem a Bahia e 

Pernambuco, que respondem por mais da metade dessa migração (33% e 21%, 

respectivamente) — assim é que, dado o contraste com o cinturão de riqueza que lhe 

envolve, a favela assume como que a configuração de um “enclave nordestino”. Muitos 

desses migrantes já possuem experiência de vida na RMSP: cerca de 80% residem na 

região há pelo menos três anos, sendo que metade deles, há mais de dez anos. Os 

migrantes mais recentes (menos de três anos em São Paulo), que compõem os demais 

20%, apresentam um perfil diverso, sendo, predominantemente, originários do interior 

do estado de São Paulo.  

O momento da migração é um ponto dramático em qualquer história de vida 

relatada, especialmente em contextos socioculturais marcados pela pobreza. No caso 

específico de Paraisópolis, Castro (2009) ressalta a importância da rede de relações 

familiares no momento da chegada, que dá apoio até o indivíduo conseguir arrumar um 

emprego, alugar uma casa e/ou aumentar sua rede de relações profissionais, civis, sociais 

e religiosas. A oferta de trabalho foi responsável pelo adensamento da favela. De forma 

resumida, graças à sua formação, a favela apresenta uma forte rede de laços de vizinhança 

e parentesco, construídos no processo de migração da região Nordeste para São Paulo.  

A oferta de trabalho na região do Morumbi foi parcialmente responsável pelo 

adensamento da favela nas primeiras décadas da ocupação. Segundo os moradores, as 

famílias ali assentadas convidaram e hospedaram parentes e amigos do local de origem, 

que migraram com a certeza de ocupação na capital. Com o tempo, os novos moradores 

construíram suas casas e convidaram outros parentes e amigos. Por esse motivo, até o 

início do novo milênio, a maior parte dos moradores da favela compartilha laços de 

parentesco ou de naturalidade. Essas atividades profissionais derivam em grande medida 
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da própria localização da favela, circunscrita geograficamente por residências e 

condomínios de classe alta do bairro do Morumbi (uma peculiaridade que lhe confere um 

perfil mais próximo ao das favelas da zona sul do Rio de Janeiro). Na verdade, Morumbi e 

Paraisópolis cresceram juntos, pois a expansão dos grandes empreendimentos 

imobiliários no bairro, já nos anos 1970, determinou a fixação ali de uma população 

atraída pela demanda de mão-de-obra para construção civil —posteriormente ampliada 

ao trabalho domiciliar, em particular feminino. Essa situação de contiguidade espacial 

representa para a população favelada um fluxo de recursos materiais não só por via das 

relações de trabalho, mas também, como veremos, por meio do assistencialismo, o que lhe 

propicia um maior acesso à proteção social e ao consumo. 

Ao se estudar os vínculos territoriais mantidos pelos moradores de Paraisópolis, 

pode-se concluir que tais vínculos constituem redes sociais pelas quais circulam 

benefícios materiais e afetivos, com desdobramentos positivos e negativos na integração 

social das coletividades, atenuando ou agravando sua condição de vulnerabilidade. 

Almeida e D’Andrea (2004), identificaram a existência de uma expressiva estrutura de 

oportunidades, na qual estão consolidadas as mais diversas redes de relações sociais 

[...] estruturadas a partir de vínculos societários primários (entre parentes, 
conterrâneos, vizinhos), participação em associações civis (basicamente em 
torno da União de Moradores) e práticas associativas religiosas (também 
permeadas pelas redes familiares, mais especificamente no caso evangélico) 
ALMEIDA e D’ANDREA (2004, p. 96).  

Os autores argumentam, ainda, que o associativismo de base religiosa é percebido 

pelos moradores – inclusive por aqueles que mantêm relacionamento com outras 

associações civis – como mais favorável às melhorias na qualidade de vida, mesmo quando 

se consideram somente os benefícios de caráter material. De fato, a pesquisa realizada 

pelos autores supracitados em 2002, concluiu que as entidades religiosas agregam cerca 

de 70% dos moradores que fazem parte de alguma associação. Tais entidades se dividiam, 

naquela época, em dois grupos principais, compostos por 75,6% de católicos e 19,4% de 

evangélicos, correspondendo a 95% da população da favela. As redes sociais de 

Paraisópolis abrangem também os conterrâneos, que muitas vezes se tornam vizinhos na 

favela, por meio de interações sociais e materiais nas quais o auxílio é conjuntural e de 

baixo impacto no orçamento familiar. Almeida e D’Andrea (2004, p. 114) explicam que, 

em suma, as interações familiares, de vizinhança e entre conterrâneos são 
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desdobramentos do contexto de migração, sendo componentes de “sistemas de 

reciprocidade estruturados sob normas sociais cuja regra principal é a relação de 

confiança — tal como se pode aferir mediante um enfoque no poder local”. 

Além das sociabilidades de matiz religiosas, outros arranjos sociais se 

consolidaram durante a evolução urbana da favela, como, por exemplo, a União de 

Moradores, entidade representativa da população de Paraisópolis perante o poder 

público e a sociedade civil, atuando como articuladora principal dos diversos agentes na 

região. Sua atividade, que depende do trabalho voluntário de alguns moradores, se 

concentra na distribuição de contas de luz, no pedido de ajuda para doentes e/ou 

migrantes recém-chegados e na mobilização política dos moradores para pleitear algum 

benefício coletivo.  

Complementarmente, há uma extensa rede de ONGs e instituições prestam algum 

tipo de serviço à comunidade, mas cujos gestores e financiamentos provêm de fora da 

favela: do entorno rico, da rede de voluntários da cidade e do Terceiro Setor. Essas 

entidades se articulam com empresas privadas que patrocinam projetos diversos, muitos 

deles bem conceituados pela população local, ainda que a oferta seja insuficiente para 

atender à demanda. Além disso, alguns condomínios localizados no Morumbi realizam 

ações assistencialistas com o duplo objetivo de atuar como voluntários nas instituições de 

mais destaque e prevenir a violência urbana, considerada pelas classes de alta renda como 

principal problema das favelas. Cursos oferecidos por ONGs e associações de fora do 

bairro, para além de seus resultados materiais, modificam a visão de mundo dos 

moradores da favela. Se em outras comunidades o assédio do tráfico aos jovens é bem-

sucedido, sobretudo em virtude da falta de políticas sociais a eles destinadas, em 

Paraisópolis, esse grupo etário, é alvo de algumas ações que contribuem para atenuar a 

situação de risco que caracteriza as localidades mais pobres da metrópole. 

De modo a organizar conjuntamente as ações da União dos Moradores, ONGs e 

movimentos filantrópicos, foi criado o Fórum Multientidades, no qual os respectivos 

atores se organizam para otimizar esforços na solução dos problemas da comunidade e 

desobstruir os canais de acesso ao poder público. Trata-se de um organismo deliberativo 

peculiar, que não segue os moldes de uma associação comum, funcionando sem registro 

ou hierarquia explícita entre os participantes. 
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Ainda que nessa favela se verifique uma significativa e variada circulação de 

benefícios, essa oferta é restrita a grupos de moradores que estejam inseridos nos perfis 

definidos pelas demandas das empresas de um lado, e das instituições assistenciais, de 

outro, sendo assim excluídos do mercado de trabalho formal e da rede de serviços 

públicos. Constata-se, desse modo, que a diversidade da configuração da pobreza no 

espaço metropolitano, varia conforme o maior ou menor acesso dos indivíduos a uma 

estrutura de oportunidades associada aos vínculos territoriais dominantes. Para muitos 

moradores, ser pobre em Paraisópolis é melhor do que ser pobre em uma periferia 

geograficamente distante e sem vínculos sociais (ALMEIDA, 2005; LIMA, 2013; 

FERREIRA, 2005; e GOHN, 2009).  

2.3.2 Lugares do Cotidiano 

A segregação social, antes confinada à periferia, muda sua espacialização. As 

favelas crescem e se constroem condomínios fechados mesmo em bairros mais pobres, 

localizados nas periferias mais distantes da capital paulista. Uma característica marcante 

da moradia paulistana nesse início de século é o crescimento das favelas (a população 

favelada atinge mais de 10% da população municipal) e dos condomínios horizontais 

fechados (com mais de 2500 unidades laçadas na metrópole no ano 2000). O espaço 

favelado, embora tecido urbano com certa especificidade, tem muitas semelhanças com o 

espaço formal, e constitui um mercado imobiliário. A população da favela apresenta 

proporção de empregados formais igual à população total do município. As favelas são 

extremamente heterogêneas entre si, quer no que diz respeito ao espaço físico, quer no 

que diz respeito ao tipo de população residente. Em relação aos condomínios fechados, 

eles abrigam não só as elites, como também grupos sociais de menor renda, espalhando-

se pela periferia pobre e poluída. A ausência do poder público, tal como nas favelas, torna 

esse espaço urbano lócus de infrações. Uma semelhança entre os dois extremos, as favelas 

e os condomínios, está na negação dos valores democráticos da cidade, o respeito à lei, o 

direito à livre circulação, à existência de um espaço público e igualitário (BOGUS e 

PASTERNAK, 2003, p. 51). 

A localização de Paraisópolis, bem como seu histórico singular de evolução urbana, 

são fatores que aumentam seu capital social. Com efeito, em face do contexto de pobreza 

da RMSP e dos locais de origem de outros moradores de periferias pobres, mudar-se para 
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essa favela constitui uma estratégia de melhoria social para os muitos, como já destacado. 

No entanto, essa possibilidade de integração social da favela com o entorno privilegiado 

apresenta um aspecto de sentido inverso, materializado e simbolizado pela arquitetura 

de segregação que caracteriza os “enclaves fortificados” nos quais passaram a se 

estabelecer as elites da metrópole desde fins dos anos 1980. Trata-se dos fortes esquemas 

de segurança e vigilância que cercam as mansões e os condomínios do bairro, 

distanciando ou mesmo isolando seus moradores do contato com a vizinhança pobre da 

favela como lócus do perigo e da violência. Entre os dois espaços desenvolvem-se, 

simultaneamente, relações de evitação e dependência. O impacto da violência urbana nas 

apropriações dos espaços públicos, tanto originária dentro de Paraisópolis (disputa de 

gangues), quanto de origem externa (ações policiais), é sempre negativo para a maioria 

dos seus habitantes. 

As redes de relações extrapolam os limites de Paraisópolis, principalmente em 

direção à faixa do Morumbi, próxima da Avenida Giovanni Gronchi. Ferreira (2005) afirma 

que, apesar de haver indícios que confirmem a convivência regular entre os vizinhos ricos 

e pobres, trata-se de um relacionamento tímido, provavelmente em virtude da 

polarização social resultante da segregação urbana que caracteriza a região. De fato, 

configuram-se nesse contexto interações sociais que denotam os papéis assumidos de 

acordo com a conveniência de ambas as partes, ora assistencialista, ora profissional, ora 

isolamento total. 

Nesta pesquisa, foi possível observar que a segregação urbana entre Morumbi e 

Paraisópolis se reproduz nas situações cotidianas da vida urbana na favela, uma vez que 

as redes de relações, mesmo heterogêneas, tendem a se estratificar segundo as condições 

socioeconômicas dos seus indivíduos. A distância social se assenta na distribuição 

desigual do poder político, econômico e social, que tem sua origem no período de 

ocupação da favela. Nesse sentido, concordamos com Ferreira (2005), quando argumenta 

que as famílias mais poderosas são formadas por descendentes dos primeiros moradores 

de Paraisópolis, que migraram da zona rural do Nordeste, durante as décadas de 1960 e 

1970. Assim, mesmo diante da condição de alta densidade populacional, que aproxima 

espacialmente diversos grupos com diferentes condições sociais, as alianças dos 

indivíduos mais poderosos seguem outros padrões, formando grupos hegemônicos em 

Paraisópolis. Entretanto, ainda que haja um complexo padrão de distinção e diferenciação, 
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o contexto interno continua bastante favorável nas ações de atenuação da pobreza, 

diferentemente das relações externas. Como consequência, boa parte do comércio e das 

associações locais encontra-se nas mãos dos moradores mais antigos e dos grupos 

familiares ou de conterrâneos. 

Na região central de Paraisópolis, delimitada pelas ruas Melchior Giola, Pasquale 

Gallupi e a Avenida Hebe Camargo, há oferta de todo tipo de lojas comerciais, padarias, 

açougues, supermercados, sacolões de frutas e verduras e farmácias, sendo possível 

comprar boa parte dos produtos de consumo de uma residência41. Trata-se, de fato, de um 

centro comercial que atende à população dos diversos setores da favela. Além disso, na 

Rua Melchior Giola, há ainda uma Unidade Básica de Saúde, uma escola pública, uma 

biblioteca, a Associação de Moradores e o campo do Palmeirinha. 

A mobilidade manifesta nas trajetórias dos moradores da favela indica que eles 

frequentam os “enclaves fortificados”, onde se busca assegurar a homogeneidade social 

do público pelo controle efetuado por meio de sistemas de segurança. O “enclave” mais 

visitado pelos moradores da favela é um shopping, distante alguns quilômetros dali, 

voltado para as camadas médias e altas. Apesar de a direção dos movimentos dos 

moradores da favela pelo tecido urbano apontar que eles frequentam esse tipo de espaço, 

acendendo a controvérsia sobre a possível homogeneidade dos espaços promovida pela 

polarização, o reconhecimento do modo como a administração do shopping admite a sua 

circulação talvez contribua mais para acentuar os argumentos sobre a segregação do que 

propriamente minimizá-los. Contudo, a constatação da heterogeneidade do público nos 

“enclaves fortificados” chama a atenção para a complexidade desse fenômeno. Os 

moradores de Paraisópolis transitam pela avenida que os separa do Morumbi com alguns 

carros não muito novos e com peruas que substituíram de fato o transporte público. 

Nenhum ônibus, micro-ônibus ou perua realiza o trecho Paraisópolis-Morumbi, embora 

estejam um ao lado do outro. Tão perto e tão pouco acessível. O lugar público mais 

compartilhado pelos moradores é a própria Avenida Giovanni Gronchi – o máximo de 

contato e, ao mesmo tempo, uma barreira, à primeira vista, quase intransponível. 

                                                        
41 Há, também, comércio de móveis novos e usados, de materiais para construção, óticas, lava-rápido de 
automóveis, sorveterias, igrejas, lojas de produtos para animais de estimação, lojas de roupas e calçados, 
oculistas, dentistas, cabeleireiros, manicures, pedicuros, lotéricas, lan houses, pizzarias, restaurantes bares. 
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Bourdieu (1997) reflete sobre as características dos espaços físico e social. Esse 

autor explica que os seres humanos se situam num lugar, o qual ele define como o ponto 

do espaço físico onde um agente se situa. Segundo ele, o espaço físico se define pela 

exterioridade mútua das partes. O espaço social é apontado como elemento fundamental 

na constituição dos agentes sociais, pois é na relação com o espaço social que “os agentes 

sociais são constituídos como tais”. O autor esclarece que os agentes se situam em 

determinado lugar do espaço social e que esse lugar se distingue pela sua distância em 

relação a outros lugares. O espaço social se define pela “exclusão mútua das posições que 

o constituem” e não pela exterioridade, observada no caso do espaço físico. Bourdieu 

(1997, p.160) destaca a “forma de oposições espaciais” que expressa a estrutura 

hierarquizada do espaço social, em virtude da ordem hierárquica da própria sociedade. A 

reflexão do autor esclarece que o conceito de espaço social envolve o processo de luta pela 

conquista de posições num espaço desigual; ele contempla relações de poder. 

O modo como se organizam as relações sociais, econômicas e políticas nessa favela, 

confirma o raciocínio de Valladares (2005) que destaca a necessidade de se compreender 

essa espacialidade como um universo complexo, heterogêneo, composto por diversos 

grupos, como parte das engrenagens mais amplas do espaço urbano. Isso porque a 

própria organização espacial da favela expressa a heterogeneidade dos grupos que ali 

residem. A disputa pela apropriação diferenciada dos recursos do espaço e a concentração 

do grupo com renda mais elevada numa mesma área, podem ser constatadas ali dentro. 

2.4 APROXIMAÇÕES A PARAISÓPOLIS 

As três vias escolhidas como estudos de caso desta Tese foram a Avenida Hebe 

Camargo, a Rua Pasquale Gallupi e a Rua Melchior Giola. São três vias referenciais na 

dinâmica territorial da favela de Paraisópolis. Três momentos da pesquisa justificam a 

escolha: as visitas exploratórias, o mapeamento colaborativo e o questionário. No 

primeiro momento, ainda sob influência de uma perspectiva estrangeira, as visitas 

exploratórias foram fundamentais para a construção das leituras que revelariam as 

contradições iniciais da favela.  

No segundo momento, o mapeamento colaborativo possibilitou ajustar o olhar ao 

que acontece ao nível na rua e usar a caminhada como ferramenta de apoio na leitura 
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urbana. Além disso, a realização do mapeamento com a colaboração dos alunos de um 

colégio local permitiu a troca de experiências e conhecimentos.   

O terceiro momento, definitivo para a escolha dos casos, foi a inclusão de duas 

questões no questionário aplicado a adolescentes, que indagavam quais as melhores vias 

para se caminhar e quais as vias com melhores opções de comércio e serviços. Enquanto 

na primeira questão o maior número de respostas espontâneas indicou a Avenida Hebe 

Camargo (56,82%), na segunda, que trata da distribuição de comércio e serviços, a Rua 

Pasquale Gallupi teve um número bastante expressivo de indicações (40,91%), seguida 

pelas ruas Melchior Giola (23,87%) e Herbert Spencer (21,59%). 

Apesar das diferenças em suas configurações territoriais, geográficas e sociais, 

constituindo microrregiões, as três vias compartilham atributos urbanos que impactam 

na emergência da urbanidade experiencial: são zonas de fronteira entre regiões “pobres” 

e “ricas” de Paraisópolis; permitem o acesso ao interior da favela, conectando ; e, por fim, 

delimitam conjuntamente uma área de concentração de infraestruturas, equipamentos 

urbanos, comércio de bens e serviços.  

Faz-se, ainda, indispensável apresentar três eventos que nos auxiliam nessa 

aproximação com o cotidiano de Paraisópolis, importantes para as dinâmicas territoriais 

por serem ocasiões e situações de aproximação entre os moradores locais e os estranhos, 

forasteiros, do Morumbi e de outras regiões de São Paulo. A feira, que acontece aos 

sábados na Rua Herbert Spencer. O Baile Funk da DZ7, ou Pancadão, que acontece na Rua 

Ernest Renan, iniciando toda sexta-feira por volta das 21h e terminando no sábado por 

volta das 6h da manhã. Os campeonatos de futebol aos domingos no campo do 

Palmeirinha, com acesso principal pela Rua Melchior Giola. 
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Figura 2.6 – Localização das Áreas de Estudo. Fonte: Elaborado pelo autor 

Na figura 3.6, pode-se observar melhor a localização dos estudos de caso e dos 

eventos. As linhas em lilás indicam as vias que formaram os estudos de caso; as linhas 

pontilhadas constituem o perímetro da pesquisa; as linhas vermelhas tracejadas 

delimitam áreas de influência dos três eventos selecionados; e, finalmente, a área em 

destaque constitui a “região do bem-estar social” de Paraisópolis, quer dizer, a região que 

detém as melhores condições ambientais urbanas de Paraisópolis: comércio e serviços, 

escolas, lazer e recreação, saúde e infraestrutura. 
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2.4.1 Três vias, três perspectivas 

O quadro 3.1 apresenta, de forma concisa, as principais condições urbanas das três 

vias estudadas de modo a permitir uma análise preliminar das diferenças e semelhanças 

e elucidar algumas questões sobre a evolução urbana, ocupação do solo, setorização, 

permanência e conectividade. 

Quadro 2.1 – Síntese da Descrição das Três Vias Analisadas. 

 Avenida Hebe Camargo Rua Pasquale Gallupi Rua Melchior Giola 

O
cu

p
aç

ão
 

A avenida foi implantada em 
2014, como uma das ações do 
Plano de Urbanização de 
Paraisópolis, em uma área de 
risco ocupada por barracos 
em condições precárias. 
Possui elevada densidade 
populacional na região 
próxima da Rua Viriato 
Correia, mas os setores ao Sul 
da rua Melchior Giola são 
ocupados principalmente por 
usos não residenciais. 

Com início da ocupação na 
década de 1960, a densidade 
populacional e construtiva é 
muito alta em toda a extensão 
da rua. 

Tendo iniciado sua ocupação 
na década de 1950, a 
densidade populacional e 
construtiva é alta, apesar de 
haver alguns pontos de vazios 
em áreas de usos 
institucionais. 

Se
to

ri
za

çã
o

 

Quatro setores, sendo a) 
iniciando na rua Viriato 
correia e terminando no 
escadão da rua Melchior Giola; 
b) entre esta e o viaduto da 
rua Pasquale Gallupi; c) entre 
este e a rua Dr José Pedro de 
Carvalho Lima; e d) entre esta 
e o início da rua Itapaiúna. 

Quatro setores, sendo a) entre 
a rua Dr. Flávio Américo 
Maurano (ladeirão do 
Morumbi) e a rua Manoel 
Antônio Pinto); b) entre esta e 
a rua Herbert Spencer; c) 
entre esta e a rua Ricardo 
Avenarius; e d) entre esta e a 
avenida Hebe Camargo. 

Três setores, sendo a) entre a 
avenida Hebe Camargo 
(escadão) e a rua Iratinga; b) 
entre esta e a rua Pasquale 
Gallupi; e c) entre esta e a rua 
Dr Laerte Setúbal. 

P
er

m
an

ên
ci

a
 

Existem possibilidades de 
permanência para atividades 
de lazer e recreação em alguns 
trechos da avenida. Diversos 
pontos da avenida permitem 
algum tipo de permanência. 

A permanência se dá de forma 
muito efêmera, devido, em 
parte à topografia acidentada, 
em parte às condições 
precárias das calçadas, sendo 
que a área sobre o córrego 
Antonico a de maior 
vulnerabilidade para o 
convívio nesta via. 

De modo semelhante à rua 
Pasquale Gallupi, a 
permanência na Melchior 
Giola se dá de forma muito 
precária em toda sua 
extensão. 

C
o

n
ex

õ
es

 

Esta avenida permite conectar 
a avenida Morumbi com a 
Avenida João Dias e, na 
sequência, com a Marginal 
Pinheiros e Santo Amaro. 

Esta rua conecta a Avenida 
Hebe Camargo com a Avenida 
Giovanni Gronchi, por 
automóvel, atravessando 
Paraisópolis de Norte a Sul. As 
três primeiras quadras fazem 
parte de um tecido urbano 
incorporado ao Morumbi. 

Esta rua permite conexões de 
pedestres entre a Avenida 
Hebe Camargo, por meio da 
escadaria ao lado do conjunto 
habitacional, e a Avenida 
Giovanni Gronchi, por meio da 
rua Dr Laerte Setúbal. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Avenida Hebe Camargo 

A Avenida Hebe Camargo, antiga Avenida Perimetral, inaugurada em 2014, é 

produto do investimento do Estado em ações de ordenamento territorial em Paraisópolis, 

que previa três metas: a) implantar uma conexão alternativa entre a Marginal Pinheiros e 

a Avenida Morumbi; b) urbanizar uma de área de risco em condição de grande 

vulnerabilidade, situada sobre o Córrego do Brejo; e c) implantação de habitação de 

interesse social em área não ocupada pela favela a ser desapropriada. 

Apesar de ser uma estrutura ainda recente na paisagem urbana de Paraisópolis, a 

avenida rapidamente foi integrada ao cotidiano da favela. Com traçado orgânico, seguindo 

as curvas suaves do vale do Córrego do Brejo, a avenida possui topografia plana em grande 

parte do percurso e leves inclinações em alguns trechos. A maior parte dos acessos é 

sinalizada e em três cruzamentos há semáforos, faixas de pedestres e lombadas em 

diversos pontos da avenida. Além disso, a construção da avenida impulsionou a 

mobilidade urbana por meio do incremento do transporte público, e no provimento de 

calçadas e ciclovias, elementos ausentes em outras partes de Paraisópolis. 

A avenida ultrapassa os limites da favela no sentido Norte-Sul e é composta por 

quatro setores. Na extremidade Norte se conecta com a Rua Dr. Flávio Américo Maurano 

(por meio da Rua Viriato Correia), que segue até a Avenida Morumbi, na extremidade Sul 

faz ligação com a Marginal Pinheiros e com a Avenida João Dias. O primeiro trecho, no 

extremo Norte da via, é densamente ocupado por edifícios de uso misto em ambas as 

margens da avenida, construídos recentemente, logo após o remanejamento informal das 

edificações pelos próprios moradores. Isso significou a ocupação intensiva das áreas 

remanescentes das obras de infraestrutura – canalização do córrego e implantação da 

avenida –, que seriam usadas para provimento de espaços públicos para atividades de 

lazer e recreação. Chama a atenção nesse setor, a presença da ciclovia nas laterais do 

córrego que divide as pistas da avenida e as muretas de proteção, em concreto armado. O 

segundo trecho é, predominantemente, ocupado por equipamentos de atendimento à 

saúde, ao Leste da avenida, e por edificações de até cinco pisos, de uso misto, no lado 

Oeste. Há um contraste entre as duas margens da via, mais larga nesse trecho, com o 

córrego totalmente coberto. O terceiro trecho, localizado entre a escadaria da Rua 

Melchior Giola (ao lado dos condomínios residenciais), e o viaduto da Rua Pasquale 
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Gallupi, é ocupado somente na lateral Oeste da avenida pelos condomínios residenciais 

verticalizados construídos pela prefeitura para os moradores das áreas desapropriadas 

na urbanização da Avenida Hebe Camargo. E, finalmente, no último trecho estão 

implantados alguns dos principais espaços coletivos da favela, o CEU Paraisópolis, a EMEF 

Dom Veremundo Toth, a EMEI Perimetral I e a ETEC Abdias do Nascimento. Com exceção 

desses equipamentos urbanos, não há qualquer ocupação nessa parte da avenida, sendo 

uma área bastante arborizada. 

Rua Pasquale Gallupi 

Segundo dados obtidos por meio de relatos informais com alguns moradores42, a 

ocupação da Rua Pasquale Gallupi se iniciou no início da década de 1960. Uma das 

principais conexões no vetor Norte-Sul de Paraisópolis, a rua atravessa toda a favela, 

dividindo-a em duas grandes regiões, a mais desenvolvida a Leste e a mais vulnerável a 

Oeste. Essa divisão se torna menos evidente quando se aproxima do trecho mais ao Sul da 

rua, onde se tem a Leste o setor Grotão e a Oeste, o Grotinho.  

A Rua Pasquale Gallupi conecta-se ao Norte com a Avenida Giovanni Gronchi (CDB 

Diagnósticos) e ao Sul com a Avenida Hebe Camargo, interceptando várias ruas, inclusive 

a Rua Melchior Giola, ao longo de aproximadamente 1500m de extensão. Mesmo em vista 

de sua topografia predominantemente acidentada, sua importância como vetor de 

mobilidade é inquestionável, pois a rua permite o acesso, juntamente com diversas vias 

transversais, às duas principais vias estruturais e, consequentemente para uma rede 

ampla de transporte público, em um raio de setecentos metros do seu eixo. Conforme 

estudos sobre mobilidade realizados recentemente pelo Banco Mundial (2016), cerca de 

96% dos moradores caminham para atividades fora de Paraisópolis, e 90% usam 

transporte público.  

Essa rua compartilha com a Rua Melchior Giola a oferta de comércio e serviços, 

porém em escala menor, devido às limitações topográficas e ambientais. Apesar de suas 

condições ambientais desfavoráveis – inundações frequentes da área sobre o Córrego 

Antonico que divide a rua em duas –, trata-se de um eixo de mobilidade importante para 

                                                        
42 Diversas informações desta Tese se originam de conversas informais com alguns moradores e colabores 
nas diversas oportunidades da pesquisa de campo. Na maioria das vezes as conversas foram intermediadas 
por William Santiago, nosso colaborador local. 
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Paraisópolis. Mercearias, lanchonetes, lojas de roupas, óticas, bares, restaurantes, 

farmácias, escolas, biblioteca, oficina mecânica, um campo de futebol, uma rádio, 

dentistas, médicos, agências de viagens, bancos, entre outros usos. Além das lojas, há 

muitas bancas e barracas de comércio informal ao longo da via, principalmente aos finais 

de semana. É um dos principais acessos de Paraisópolis, sendo uma via local caracterizada 

por intenso fluxo de automóveis e pedestres, a despeito de sua topografia acidentada em 

vários trechos. 

Pode-se dizer que a Rua Pasquale Gallupi possui quatro trechos distintos, que se 

distinguem pelo seu traçado peculiar, apesar de retilínea, ou por esse motivo, a rua 

atravessa pontos de aclive, declive e vales, inclusive um córrego. Isso resultou em uma 

ocupação muito diversificada ao longo dessa via, que tanto reflete as condições 

ambientais, como configura usos e apropriações muito específicas em toda sua extensão. 

Para uma descrição mais didática, a rua foi dividida em quatro setores, objetivando uma 

exposição mais ajustada dos seus elementos constituintes. O primeiro trecho, entre as 

ruas Dr. Francisco Tomás de Carvalho (conhecida como "Ladeirão") e Manoel Antônio 

Pinto, encontra-se um dos limites de Paraisópolis caracterizado principalmente por um 

adensamento progressivo das edificações e da atividade comercial, à medida que se 

adentra na favela, no sentido Sul.  

O segundo trecho, composto por duas quadras, entre as ruas Manoel Antônio Pinto 

e Herbert Spencer, é um dos pontos mais vulneráveis, pois atravessa o Córrego Antonico 

em um ponto de alto risco de inundações. Nesse trecho, o ambiente construído tem um 

aspecto mais precário que em outras regiões. O terceiro trecho, entre as ruas Herbert 

Spencer e das Jangadas, pode ser considerado como o marco zero da região. É um trecho 

que, a despeito do aclive acentuado, estrutura a maior densidade de atividade comercial 

de toda a rua. É lá que se concentra boa parte do comércio, ponto de partida de algumas 

linhas de transporte coletivo, onde é possível comprar de tudo – material de construção, 

pão, leite, remédios industrializados e caseiros. Trata-se da região mais alta da favela. 

Finalmente, o quarto trecho, que apresenta uma rota bastante sinuosa e um declive 

suave desse ponto na Rua das Jangadas em direção à Avenida Hebe Camargo. Aqui, 

seguindo no sentido Sul pela Rua Pasquale Gallupi, podem-se acessar as áreas mais pobres 

e vulneráveis da favela, Grotinho e Grotão, por escadarias e por vielas, respectivamente. 
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Atualmente, a escadaria que facilita o acesso ao setor do Grotinho ainda não supera o uso 

prioritário das estreitas vielas da região. Por estarem localizados em áreas de alto risco 

geotécnico, esses dois setores são pontos frequentes de inundações e deslizamentos de 

terra. Antes das obras de urbanização, nos períodos de chuvas, muitas casas localizadas 

nos fundos de vales eram inundadas no Grotinho e no Grotão. Além disso, devido à alta 

concentração de casas e a falta de rede elétrica oficial, a região é frequentemente atingida 

por incêndios, como o ocorrido em 10 de dezembro de 2013, que atingiu 175 casas, 

deixando aproximadamente 1000 pessoas desabrigadas na região do Grotão43. 

Rua Melchior Giola 

Situada na parte Sul de Paraisópolis, no divisor de águas das microbacias do 

Córrego Antonico e do Córrego do Brejo, no ponto mais elevado da região, a Rua Melchior 

Giola, principal conexão no vetor Leste-Oeste, foi inicialmente ocupada no início da 

década de 1970. Com um traçado retilíneo, apresenta baixa declividade na maior parte 

dos seus pouco mais de 900m de extensão. Na sua extremidade Leste, há uma escadaria 

que se conecta a Avenida Hebe Camargo. Na outra ponta, a Oeste, se encontra com a Rua 

Dr. Laerte Setúbal, paralela à Avenida Giovanni Gronchi, logo após atravessar o Córrego 

Antonico. A maioria das suas edificações possui entre dois e quatro pavimentos, sendo 

apenas o térreo ocupado por uso comercial. Nas duas extremidades da rua estão 

localizados conjuntos habitacionais de médio e grande porte, o condomínio Vila Andrade, 

localizado na Rua Laerte Setúbal, e o condomínio Paraisópolis, implantado em 2015, pela 

Prefeitura de São Paulo. É, atualmente, uma das ruas com maior fluxo de pedestres de 

Paraisópolis, principalmente no trecho entre as ruas Itajubaquara e Iratinga, embora as 

duas transversais mais importantes dessa via, para a sua dinâmica urbana de Paraisópolis, 

sejam as ruas Ernest Renan e Pasquale Gallupi.  

A Rua Melchior Giola conforma um espaço polifônico na história de Paraisópolis. É 

o que se pode chamar de rua principal, pois conecta as principais vias da favela aos pontos 

mais distantes e de difícil acesso da região, localizados na área do Grotão e do Grotinho. A 

maioria as edificações dessa rua seguem um padrão construtivo sem muitas variações 

                                                        
43 Fonte: EL PAÍS Brasil. Um incêndio deixa 1.000 pessoas desalojadas em Paraisópolis. 12/dez/2013. 
Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2013/12/10/politica/1386692912_858843.html>. 
Acesso em: 12 abr 2019. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2013/12/10/politica/1386692912_858843.html
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estilísticas. Três ou quatro pavimentos, alinhados junto ao limite do lote (alguns 

ultrapassando esse limite). Uso comercial em quase toda a extensão da fachada ao nível 

da calçada, compondo uma espécie de fachada contínua de vitrines comerciais – bares, 

lojas de roupas, supermercados, farmácias, restaurantes, lanchonetes, padarias –, 

interrompida somente pelos acessos a vielas e escadas nas entradas de conjuntos de 

habitações nos pavimentos superiores. Apresenta pouca arborização, cujo único ponto 

pode ser observado em frente à Escola Paulo Freire. As calçadas não são conservadas e há 

apropriações por parte dos comerciantes para alojar mercadorias e dispor elementos de 

sinalização. 

Essa configuração peculiar confere um magnetismo que irradia seu campo de força 

em um raio de pelo menos 200m ao longo de seu eixo. Por sua heterogeneidade e 

organização funcional, assemelhando-se a um grande mercado, um objeto sociológico 

fundamental para o entendimento das interações sociais nos diversos territórios que 

podem compor um bairro (MAYOL, 1997). O trecho entre as ruas Iratinga e Laerte Setúbal 

apresenta um mercado linear a céu aberto, densamente ocupado por todo tipo de 

comércio e serviços, irradiando para as vias transversais, ruas e vielas pessoas, objetos e 

atividades afins. 

2.4.2 Eventos Cotidianos 

O público que frequenta as ruas de Paraisópolis, nos diversos períodos do dia, é 

muito diversificado, abrangendo praticamente todos os moradores da região. Durante a 

semana há, logo no início da manhã, os moradores que compõem a maioria dos 

transeuntes: grupos de estudantes que vão para a Escola Paulo Freire; pessoas que saem 

para o trabalho em direção às avenidas Hebe Camargo ou Giovanni Gronchi, principais 

vias de acesso ao transporte público; e trabalhadores do comércio local – sequência de 

eventos que ocorre no sentido inverso ao fim do dia. Nos fins de semana, em função de 

eventos como a Feira de Sábado, os eventos esportivos no Campo do Palmeirinha e o Baile 

Funk, os fluxos se compõem em grande parte de visitantes de outras localidades que 

interagem com os moradores na ocasião de uma atividade recreativa. 
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A Feira de Sábado 

Pouco se sabe sobre as origens da feira livre de Paraisópolis, embora se saiba que 

não ocorria na Rua Herbert Spencer, onde funciona atualmente. Sabe-se também que se 

realiza aos sábados e que sua importância pode ser comprovada pelo grande afluxo de 

pessoas. A feira desempenha um papel importante não somente na economia doméstica 

dos moradores, mas também na conexão entre Paraisópolis e Morumbi. 

A feira se estende por uma extensão de aproximadamente 500m, equivalente ao 

comprimento de duas quadras, entre as esquinas com as ruas Pasquale Gallupi e Iratinga. 

A setorização é feita muito mais por questões de clãs familiares e distinções entre os 

vendedores, do que por especialidades dos alimentos, como ocorre em um supermercado 

de uma grande rede. Entre elas, cereais, frutas, legumes, hortaliças, material de limpeza e 

outros produtos são oferecidos ao público por uma dupla via comunicacional: a exposição 

visual e a verbalização, pela vocalização das ofertas dos produtos na forma de pregões, 

onde todos gritam alto sua mercadoria e suas vantagens de preço, qualidade do produto 

e atendimento. Nesse sentido, Mayol (1997) chama a atenção para a especificidade da 

feira de bairro em relação à comunicação entre os vendedores e os clientes, cuja tradição 

remonta às condições de conveniência dos mercados tradicionais, mais raros hoje em dia. 

Na metade do percurso, na esquina da Rua Herbert Spencer com a Rua Ernest Renan, a 

feira expande-se para a via transversal nos dois sentidos, por cerca de cinquenta metros, 

sendo ocupada aí por barracas mais modestas que oferecem produtos a custos mais 

baixos. Nesse mesmo ponto, pastel frito na hora, caldo de cana e suco de laranja são 

vendidos em duas barracas que ocupam esquinas opostas da rua. Geralmente a trajetória 

casa/feira/casa se expande para outros pontos do bairro. 

Aos sábados, das 7h às 15h, todos se misturam nesse local que adquire um ritmo 

diferente, que se atualiza como um espaço distinto, justaposto à mesma rua das atividades 

cotidianas dos outros dias da semana. Por um lapso de oito horas, um mercado se forma 

na rua, concentrando o que normalmente se encontra disperso: açougues, armarinhos, 

armazéns e quitandas armam-se em barracas no meio da rua, ocupando parte das 

calçadas para depósitos provisórios e circulação de serviço dos comerciantes. Santos 

(1985), ao desenvolver uma etnografia de algumas ruas do Bairro Catumbi, no Rio de 

Janeiro, observou que nas feiras de rua os domínios do público e do privado adquirem 

novos significados por alguns momentos, por meio de recombinações táticas. Há um 
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confronto entre estranhos no espaço público para tratar do espaço doméstico. A 

comunicação entre os fregueses e os feirantes ocorre em um contexto relacionado com a 

vida privada do cotidiano. Segundo o autor, frequentemente, as interações seguem uma 

forma de tratamento pessoal tradicional de mercado, oposta àquela relação impessoal 

mediada somente pelo dinheiro, típica das grandes redes de supermercados. Apesar de a 

feira ocorrer em uma área no Centro de Paraisópolis, onde vive a maior parte de sua 

freguesia, localiza-se na confluência dos microterritórios formados pelos demais setores 

da favela. Ainda assim, a presença de gente de fora, de outros bairros do Morumbi, é 

significante. 

A feira é um evento que produz deslocamentos críticos no espaço-tempo da Rua 

Herbert Spencer. A rua torna-se cenário para inúmeras interações entre os mais diversos 

atores, mesclando público (rua) e privado (casa) de forma transgressora; os veículos são 

banidos temporariamente; os bares mudam seus usos, transformando-se em pontos de 

apoio para feirantes e fregueses; as mercearias vendem lanches e almoço, principalmente 

para os visitantes que não moram na região. Os moradores de outras localidades, 

estranhos ao cotidiano de Paraisópolis, dominam a micropolítica local durante algumas 

horas, de modo provisório, articulando práticas que tendem a manterem-se permanentes, 

dependendo das interações entre moradores locais, comerciantes, feirantes, clientes 

ocasionais e fregueses mais antigos.  

O Baile Funk 

O baile de Paraisópolis, mais conhecido como Baile da “DZ7”, hoje é um dos 

principais bailes funk de São Paulo – em tamanho, só perde para o “Helipa”, que acontece 

em Heliópolis. O nome vem de um bar na Rua Herbert Spencer, conhecida como rua da 

feira de Paraisópolis. O “Bar 17” abrigava um pagode famoso aos domingos – mas a festa 

terminava pontualmente à meia-noite, já que os vizinhos iriam trabalhar no dia seguinte 

e precisavam de uma noite de sono sem barulho. Desde meados de 2010, o Funk, ou 

Pancadão, ou Baile da DZ7, acontece todos os finais de semana em Paraisópolis. Conhecido 

pelos frequentadores mais assíduos como “fluxo do fluxo”44, a festa de rua ocupa diversos 

trechos das ruas Herbert Spencer, Ernest Renan e Rudolf Lotze, iniciando toda sexta-feira 

                                                        
44 Essa descrição foi elaborada a partir de conversas informais com moradores e de um website organizado 
por produtores do evento. Para mais informações: https://tab.uol.com.br/fluxo#o-fluxo-do-fluxo. 
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por volta das 21h e terminando no sábado por volta das 6h da manhã. É um dos eventos 

mais frequentados da favela. Segundo dados da associação dos moradores, 80% dos 

frequentadores são jovens entre 15 e 25 anos. Os relatos confirmam que o evento foi uma 

ação no sentido de se olhar mais para a própria vizinhança.  

O baile é um fenômeno que gera muitas interações críticas, pois, apesar do 

desconforto que causa na vida de milhares de pessoas, representa uma oportunidade para 

geração de renda. De um lado, muitos moradores montam barracas de bebidas para 

atender aos frequentadores, não apenas nas ruas do baile, mas também nas principais 

vias de acesso. De outro lado, aproveitando a queda nos valores dos imóveis, em 

decorrência do barulho constante aos fins de semana, muitos comerciantes têm investido 

nas edificações localizadas nas áreas de realização do baile para transformá-las em bares 

e restaurantes. 

Quando ocorrem ações policiais em Paraisópolis, geralmente têm impacto 

negativo na vida dos frequentadores e moradores de Paraisópolis, interrompendo o 

evento repetidas vezes. Em julho de 2017, o evento chegou a ser interrompido por 

algumas semanas em decorrência de ação da Polícia Militar de São Paulo, mas voltou a 

acontecer semanas depois, de acordo com informações dos moradores45. Segundo relatos 

informais, nos fins de semana, a Polícia Militar costuma atender aos chamados e 

perturbação ao sossego, realizando operações policiais em apoio a ações de fiscalização 

da prefeitura na região do Morumbi. Em Paraisópolis, o 16º Batalhão46 costuma fazer 

operações entre a noite de sexta-feira e as manhãs de segunda-feira nas principais 

entradas da comunidade, nas avenidas Giovanni Gronchi e Hebe Camargo e a Rua 

Francisco Tomás de Carvalho47.  

O Campo do Palmeirinha 

Talvez os moradores mais recentes de Paraisópolis não saibam, mas a comunidade 

já chegou a ter três campos de futebol. Porém, só um sobreviveu, o famoso Palmeirinha. 

No início dos anos 1970, localizava-se na Rua Marioto Ferreira, no fim da antiga linha de 

                                                        
45 Fonte: BAND NEWS FM. Sem presença da Polícia Militar, baile funk volta a acontecer em Paraisópolis, 
24/07/2017. Disponível em: <http://www.bandnewsfm.com.br/2017/07/24/sem-presenca-da-policia-
militar-baile-funk-volta-acontecer-em-paraisopolis/>. Acesso: 05 jan 2019. 
46 O 16° Batalhão da Polícia Militar localiza-se na Avenida Corizeu de Azevedo, no Butantã. 
47 O Bairro do Morumbi é frequentemente alvo de ações de policiamento ostensivo com o objetivo não 
apenas de coibir os pancadões, mas também de inibir a criminalidade, segundo relatos da Polícia Militar. 
Para maiores informações favor acessar o weblink: https://www.policiamilitar.sp.gov.br/. 
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ônibus Paraisópolis-Princesa Isabel. O campo atual foi inaugurado em 1982, com piso de 

terra batida, misturada com areia para facilitar a drenagem e marcações em cal. Em 2012, 

passou por uma reforma patrocinada pela Prefeitura de São Paulo e ganhou gramado 

sintético. 

Espaço oficial da Associação Palmeirinha de Paraisópolis Morumbi, atualmente é 

local de treinamento para diversas equipes esportivas, entre elas, escolinha de futebol, as 

equipes de rúgbi feminino e masculino e futebol feminino O espaço não serve apenas ao 

time local, pois é palco de eventos culturais, e festas diversas, como a Festa Junina. No 

entanto, apesar de ter melhorado muito as condições do campo como arena esportiva, a 

instalação do gramado sintético, do alambrado de proteção e da arquibancada 

diminuíram as opções de eventos que podem ocorrer ali, como o circo que se instalava ali, 

uma vez por ano, antes da reforma. 

De fato, desde sua inauguração, o Campo do Palmeirinha tem sido um espaço de 

reagregação social, não só dos moradores locais, mas de diversos grupos sociais que 

viveram experiências marcantes ali. É um lugar de referência em Paraisópolis. Apesar de 

não ser um espaço público (é gerenciado por um grupo de associados), é um espaço aberto 

onde ocorrem diversas atividades desportivas e culturais essenciais para a sociabilidade 

urbana local. 
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Avenida Hebe Camargo: Paisagens 
 

 

 
 Figura 2.7. Foto: Wagner Rezende, 2018. 

 

 
 Figura 2.8. Foto: Wagner Rezende, 2018. 

 

 
 Figura 2.9. Foto: Wagner Rezende, 2018. 

  
Figura 2.10. Foto: Wagner Rezende, 2018. Figura 2.11. Foto: Wagner Rezende, 2018. 
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Avenida Hebe Camargo: Paisagens 
 

 

 
 Figura 2.12. Foto: Wagner Rezende, 2016. 

  
Figura 2.13. Foto: Wagner Rezende, 2018. Figura 2.14. Foto: Wagner Rezende, 2016. 

 

 

Figura 2.15. Foto: Wagner Rezende, 2016.  

 

 
 Figura 2.16. Foto: Wagner Rezende, 2016. 
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Rua Pasquale Gallupi: Paisagens 
 

 

 
 Figura 2.17. Foto: Wagner Rezende, 2018. 

 

 
 Figura 2.18. Foto: Wagner Rezende, 2018. 

 

 

Figura 2.19. Foto: Wagner Rezende, 2018.  

 

 
 Figura 2.20. Foto: Wagner Rezende, 2018. 
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Rua Pasquale Gallupi: Paisagens 
 

 

 

Figura 2.21. Foto: Wagner Rezende, 2018.  

 

 

Figura 2.22. Foto: Wagner Rezende, 2018.  

 

 
 Figura 2.23. Foto: Wagner Rezende, 2017. 

 

 
 Figura 2.24. Foto: Wagner Rezende, 2017. 
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Rua Melchior Giola: Paisagens 
 

 

 

Figura 2.25. Foto: Wagner Rezende, 2017.  

 

 
 Figura 2.26. Foto: Wagner Rezende, 2017. 

 

 
 Figura 2.27. Foto: Wagner Rezende, 2018. 

 

 
 Figura 2.28. Foto: Wagner Rezende, 2018. 
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Rua Melchior Giola: Paisagens 
 

 

 
 Figura 2.29. Foto: Wagner Rezende, 2016. 

 

 

Figura 2.30. Foto: Wagner Rezende, 2016.  

 

 
 Figura 2.31. Foto: Wagner Rezende, 2018. 

 

 
 Figura 2.32. Foto: Wagner Rezende, 2018. 
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Feira da Rua Herbert Spencer 
 

  
Figura 2.33. Foto: Wagner Rezende, 2018. Figura 2.34. Foto: Wagner Rezende, 2018. 

 

 
 Figura 2.35. Foto: Wagner Rezende, 2018. 

 

 
 Figura 2.36. Foto: Wagner Rezende, 2018. 

  
Figura 2.37. Foto: Wagner Rezende, 2018. Figura 2.38. Foto: Wagner Rezende, 2018. 
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Baile Funk do DZ7 
 

 

 
 Figura 2.39. Foto: Willian Santiago, 2016. 

 

 
 Figura 2.40. Foto: Willian Santiago, 2016. 

 

 
 Figura 2.41. Foto: Willian Santiago, 2016. 

 

 
 Figura 2.42. Foto: Willian Santiago, 2016. 
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Campo do Palmeirinha 
 

 

 
 Figura 2.43. PMSP, 2010. 

 

 
 Figura 2.44. Wagner Rezende, 2016. 

 

 
 Figura 2.45. Wagner Rezende, 2016. 

 

 
 Figura 2.46. Wagner Rezende, 2016. 
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CAPÍTULO 3 – A CONSTRUÇÃO DO MÉTODO 

Este capítulo apresenta o percurso metodológico adotado, objetivando, assim, a 

construção de um método de análise dos regimes de “urbanidade experiencial” na favela 

Paraisópolis. O capítulo está organizado em três seções. Na primeira seção, serão 

discutidos os principais elementos da proposta epistemológica que, integrados, 

constituem o arcabouço metodológico da tese: a teoria fundamentada nos dados, que 

expande as potencialidades da etnografia ao nível de abstração necessárias para se 

construir categorias, conceitos e teorias; a metodologia visual, que se ocupa da 

contextualização da experiência vivida pelo pesquisador mediada por fotografias; e, por 

fim, a diagramatologia, que propõe o paradigma de racionalidade diagramática, quer 

dizer, um modo específico de pensar as situações do cotidiano por diagramas. 

Na segunda seção, será apresentado o desenho da pesquisa, organizada em três 

estágios – coleta de dados, codificação/análise/interpretação e validação teórica –, 

alinhados com a perspectiva da pesquisa interpretativa. Os objetivos principais desses 

estágios são: a) delimitar o objeto da pesquisa; b) descrever os métodos utilizados; e c) 

explicitar as relações, um tanto complexas, entre as abordagens metodológicas desta 

pesquisa. Ao caracterizar os aspectos metodológicos decisivos da pesquisa qualitativa, 

busca-se demonstrar que os métodos usados em cada estágio se complementam para 

convergir em um estudo coerente e integrado. Neste item, discorre-se brevemente sobre 

as questões éticas decorrentes do posicionamento epistemológico desta Tese, 

principalmente durante as fases de coleta e codificação/análise de dados. 

Por fim, na terceira seção, serão apresentadas as técnicas de coleta de dados 

utilizadas na pesquisa empírica, de modo a explicitar suas teorias subjacentes e os 

procedimentos necessários para a consolidação do trabalho de campo e a demonstração 

da Tese. Dividida em três etapas – mapeamento colaborativo, questionário e entrevistas 

com foto-elicitação –, essa fase da pesquisa se desenvolveu entre 2016 e 2018. Cada etapa 

realizou-se em momentos distintos, seguindo um cronograma subordinado aos contextos 

locais, cujo detalhamento encontra-se no Apêndice. 
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3.1 PROPOSTA EPISTEMOLÓGICA 

Em face da questão fundamental da pesquisa e dos objetivos propostos, bem como 

da opção epistemológica adotada e da natureza dos fenômenos investigados na tese, este 

trabalho científico adota métodos qualitativos de pesquisa. Desse modo, as metodologias 

utilizadas aqui se alinham com epistemologias resultantes das reorientações de 

paradigmas ocorridos nas ciências sociais no final da década de 1960, quando os 

pesquisadores sociais consolidaram métodos para a interpretação da ação social48 de 

acordo com um conjunto mais amplo de contextos sociopolíticos e culturais. Esses novos 

paradigmas, reorientados pelo retorno à fenomenologia, têm possibilitado aos 

pesquisadores sociais considerarem, na atualidade, as ações, as percepções e as 

interpretações do ponto de vista das pessoas envolvidas nos fenômenos como parte 

essencial para a produção de teorias substantivas. 

Segundo Yin (2016), a pesquisa qualitativa se distingue de outros tipos de pesquisa 

em ciências sociais por: 1) estudar o significado da vida das pessoas, nas condições 

concretas da vida real; 2) representar as opiniões e perspectivas das pessoas 

participantes de um estudo; 3) abranger as condições contextuais em que as pessoas 

vivem; 4) contribuir com revelações sobre conceitos existentes ou emergentes que podem 

ajudar a explicar o comportamento social humano; e 5) esforçar-se por usar múltiplas 

fontes de evidência. 

A articulação desses princípios na prática real da pesquisa qualitativa, segundo 

esse autor, demanda dos pesquisadores a construção de um mosaico de metodologias, 

correspondendo ao delineamento epistemológico que atenda aos critérios de 

transparência, cientificidade e fidelidade às evidências empíricas, necessários para 

incorporar credibilidade e confiança nos estudos qualitativos.  O primeiro critério 

significa que os procedimentos da pesquisa devem ser transparentes, permitindo que 

todos os dados estejam disponíveis para avaliação de terceiros, inclusive participantes da 

pesquisa. O segundo critério envolve a capacidade de se seguir métodos científicos de 

modo ordenado, propiciando o controle, a medição e a verificação dos processos em todas 

as fases da pesquisa, evitando, assim, vieses não explicados ou distorções deliberadas dos 

                                                        
48 A ação social, equiparada ao comportamento ritual devia ser vista, de acordo com Geertz (1989), como 
uma história que a sociedade se conta sobre si mesma. 
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resultados. O terceiro critério exige que a pesquisa qualitativa seja fundamentada em um 

conjunto explícito de evidências que, após processadas por diversos métodos disponíveis, 

sejam as principais influências nas considerações finais desses estudos.  

Para Strauss e Corbin (1990), a pesquisa qualitativa refere-se a investigações sobre 

a vida, as histórias e os comportamentos de pessoas, bem como a funções organizacionais, 

movimentos sociais ou relacionamentos interativos não conduzidos por procedimentos 

estatísticos ou outras formas de quantificação. Paralelamente, tanto Denzin e Lincoln 

(2006) quanto Yin (2016) concordam que a pesquisa qualitativa é uma atividade situada 

que localiza o observador no mundo, consistindo em uma série de práticas materiais e 

interpretativas, que transformam o mundo em uma série de representações, incluindo as 

notas de campo, as entrevistas, as fotografias, as gravações e os “memorandos”. Dessa 

forma, a metodologia qualitativa compreende, em um sentido mais amplo, as pesquisas 

que produzem dados descritivos – as falas das pessoas, escritas ou gravadas, e os 

comportamentos observáveis em campo. Nessa abordagem, se distingue a pesquisa 

qualitativa que envolve uma perspectiva interpretativa do mundo, na qual os 

pesquisadores tentam estudar as coisas em seu ambiente concreto sensível, procurando 

entender ou interpretar os fenômenos em termos dos significados que as pessoas a eles 

conferem. 

3.1.1 Teoria Fundamentada nos Dados 

A genealogia da teoria fundamentadas nos dados (TFD) – Grounded Theory, no 

original em inglês – pode ser traçada a partir da publicação homônima de Barney Glaser 

e Anselm Strauss (1967), tendo sido definida desde então, sucintamente, como a geração 

de teorias substantivas diretamente dos dados empíricos, utilizando métodos de análise 

comparativa para geração de códigos e categorias segundo um fluxo indutivo-dedutivo de 

proposições. Para entender o que constituem tais teorias é importante apresentar a 

classificação desses autores, que abrange dois tipos de teoria: formal e substantiva. De um 

lado, as teorias formais são construídas com o objetivo principal da ampla generalização 

e da possibilidade de aplicação a uma variedade de disciplinas e campos do conhecimento 

para a resolução de problemas. São teorias que resultam geralmente de processos 

comprometidos com epistemologias positivistas, que intentam ordenar a complexidade 

da vida social, desconsiderando os contextos específicos de cada fenômeno estudado. De 
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outro lado, as teorias substantivas procuram refletir a complexidade da vida social na 

microescala. Sendo específicas, detalhadas e aplicáveis somente aos contextos sociais que 

se enquadram nos limites dos escopos definidos sem a preocupação de generalização 

estatística para além da sua área substantiva. Procuram aprofundar a explicação de uma 

“realidade” local, particular, construída a partir das experiências vividas por um 

determinado grupo social (CHARMAZ, 2009). 

Essa teoria se divide, atualmente, em três vertentes principais, conforme os 

autores que se dedicaram mais seriamente no seu desenvolvimento – Glaser e Strauss 

(1967); Strauss e Corbin (1990); e Charmaz (2009) –, que compartilham, ainda que com 

pequenas diferenças, a prática da codificação aberta e a comparação extensiva dos dados 

entre si, objetivando inferir a partir dos dados empíricos uma categoria central, que pode 

vir a tornar-se uma teoria substantiva. No entanto, essas escolas metodológicas possuem 

bases epistemológicas divergentes, como pode ser observado no quadro 2.1. 

É importante compreender as principais vantagens e críticas de cada abordagem 

antes de determinar qual é o modelo mais apropriado para cada caso. Glaser e Strauss 

(1967) demonstram um paradigma pós-positivista, que enfatiza a objetividade, a lógica 

indutiva e a emergência dos dados, resultando em um método de comparações constantes 

dos dados brutos e códigos substantivos. Strauss e Corbin (1990) são vistos como 

interacionistas pragmáticos, com um escopo construtivista, consequentemente 

enfatizando o uso de codificação axial e paradigmas analíticos, de modo a explicar as 

modalidades das relações entre os dados. Charmaz (2009) enxerga a TFD como uma 

abordagem metodológica construtivista, sob influência do interacionismo simbólico, com 

ênfase no processo de redação de memorandos, pois possibilita a geração de dados por 

meio da reconstrução dos eventos. 

No desenvolvimento deste estudo, optou-se por uma abordagem que se aproxima 

da teoria de Strauss e Corbin (1990) e Charmaz (2009), por serem razoavelmente 

flexíveis, estruturadas essencialmente nos dados e atentas às questões operacionais da 

pesquisa, pois contam com um conjunto de procedimentos importantes a execução de um 

estudo científico em curto espaço de tempo, que é composto pelas seguintes ações: 

revisão inicial da literatura; coleta de dados; codificação dados (nas modalidades aberta, 

axial e seletiva); análise dos dados; e, finalmente, delimitação da teoria substantiva. Além 
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disso, essa abordagem se alinha à proposta da pesquisa, que é entender de que modo o 

caráter simbólico da experiência urbana de um grupo de moradores da favela de 

Paraisópolis pode contribuir para a emergência da urbanidade experiencial. 

Quadro 3.1 – Abordagens da Teoria Fundamentada nos Dados. 

 GLASER e STRAUSS (1967) STRAUSS e CORBIN (1990) CHARMAZ (2009) 

R
e

fe
re

n
ci

a
is

 
T

e
ó

ri
co

s 

Inicia com noções 
elementares e difusas da 
temática da pesquisa. 
Os dados revelam a teoria, 
postergando a revisão teórica 
somente na etapa final. 

Inicia com uma ideia inicial 
específica. 
Os dados revelam a teoria, 
porém com revisões teóricas 
ao longo do processo de 
codificação. 

Inicia com uma ideia inicial 
específica. 
Os dados revelam a teoria, 
porém com revisões teóricas 
ao longo do processo de 
codificação. 

D
e

li
m

it
a

çã
o

  
d

o
 P

ro
b

le
m

a
 A sensibilidade teórica 

emerge da imersão nos 
dados. 
O pesquisador é passivo, 
apresentando contenção 
disciplinada. 

A sensibilidade teórica 
emerge dos dados, mediada 
pelos métodos e ferramentas 
da pesquisa qualitativa. 

O pesquisador é ativo, 
demonstrando atitude 
reflexiva. 

C
o

d
if

ic
a

çã
o

 

A codificação é menos 
rigorosa, centrada em uma 
comparação constante 
“incidente-incidente”, com 
questões neutras e abstração 
progressiva das categorias e 
propriedades. 

A codificação é mais rigorosa 
e definida pelo agrupamento 
de subcategorias de forma a 
obter categorias mais 
abstratas. Os códigos são 
derivados de "microanálise” 
que consiste em análise 
detalhada de dados em todas 
as fases da pesquisa.  

A codificação é mais rigorosa 
e definida pelo agrupamento 
de subcategorias de forma a 
obter categorias mais 
abstratas. Os códigos são 
derivados da produção 
intensa de memorandos. 

A
n

á
li

se
 d

o
s 

D
a

d
o

s 

Duas fases ou tipos de 
codificação: a) simples, onde 
os dados são fragmentados 
para, em seguida, serem 
agrupados por conceitos; b) 
substantiva, que pode ser 
aberta ou seletiva, 
objetivando o refinamento 
das categorias (incluindo 
suas propriedades e 
dimensões).  

Três fases de codificação: a) 
aberta, objetivando a 
identificação, descrição e 
categorização de fenômenos; 
b) axial, o processo de 
relacionar códigos a uma 
categoria central, com o 
objetivo de integralizar os 
conceitos; e c) seletiva, o 
processo de delimitação da 
teoria por meio de conexões 
entre as categorias. 

Duas fases de codificação: a) 
aberta, onde os dados são 
fragmentados para, em 
seguida, serem agrupados 
por conceitos; b) focalizada, 
objetivando o refinamento 
das categorias (incluindo 
suas propriedades e 
dimensões). 
 

P
ro

d
u

çã
o

 d
a

 
T

e
o

ri
a

 

A credibilidade da teoria, ou 
verificação, é derivada de sua 
fundamentação nos dados. 
Teoria emergente, com 
questões imparciais (teoria 
substantiva). 

A credibilidade da teoria vem 
do rigor do método. Os dados 
são estruturados para revelar 
a teoria. Uso de técnicas 
analíticas. Teoria focalizada, 
com questões estruturadas. 

A credibilidade da teoria, ou 
verificação, é derivada de sua 
fundamentação nos dados. 
Teoria focalizada, com 
questões abertas (teoria 
substantiva). 

Fonte: Adaptado de Ralph, Birks e Chapman (2015). 

Um ponto digno de nota na abordagem desses autores é o uso de um modelo 

operativo para a integração conceitual na análise dos dados, entre estruturas (contextos 

condicionais de uma categoria), e processos (sequências de ação/interação pertencentes 

a um fenômeno). Esse modelo denomina-se paradigma analítico, definido pelos autores 
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como um mecanismo de apreciação conceitual para organizar dados e integrar estruturas 

e processos. Nesse sentido, a análise conjunta de estruturas e processos contribui para 

alcançar com maior efetividade a complexidade do mundo real, permitindo capturar a 

dinâmica e a natureza evolutiva dos fatos. 

Quadro 3.2 – Paradigma Analítico da Pesquisa. 

Paradigma Analítico      
(Strauss e Corbin, 1990) 

Modelo Interpretativo 
(Pesquisa atual) 

Descrição / Questões 
(Strauss e Corbin, 1990)  

Fenômeno Principal Apropriações 

Ideia central, acontecimento, ou incidentes 
sobre os quais um conjunto ações tem 
influência. 
Questões: O que está acontecendo aqui? Quais os 
processos sociais em evidência? 

Condições Contextuais 
Situações  
(ordinária, ocasional, de 
passagem e ritual) 

Locais de articulação das condições causais e 
intervenientes mediadas por interações em 
situações contextuais específicas.  
Questões: Onde está acontecendo? Quando? 

Condições Causais 
Agentes 
(pessoas, objetos, 
atividades) 

Conjuntos de agentes, objetos, eventos ou 
incidentes que influenciam os fenômenos. 
Questões: Quem são os principais agentes? Como 
operacionalizam as ações? Sob que 
circunstâncias? 

Condições 
Intervenientes 

Interações 
(política, material, 
temporal, contextual, 
cultural, pessoal) 

São os agenciamentos que alteram os impactos 
das condições causais de modo muitas vezes. 
Questões: O que pode facilitar, restringir, 
dificultar ou mitigar o fenômeno? Quais os 
impactos das interações sobre o fenômeno? 

Ações / Interações 

Atributos [Estratégias] 
(visualidade, 
legibilidade, identidade, 
diversidade, acesso, 
densidade e controle) 

Ações / interações são os atos propositados ou 
deliberados – rotineiros ou circunstanciais –, 
efetuados pelos agentes locais para modificar 
situações críticas,  solucionar conflitos, ou 
revisar questões específicas ligadas ao 
fenômeno estudado. 
Questões: Quais estratégias / táticas / ações / 
interações? Quais os significados das estratégias 
para cada tipo de agente diante do fenômeno? 

Efeitos Urbanidade Experiencial 

O delineamento das consequências permite 
explicar como certas estratégias e táticas 
afetam o fenômeno em questão.  
Questões: O que acontece como resultado das 
ações / interações? Quais as ênfases dos agentes 
durante os processos de percepção / reflexão 
sobre o fenômeno? 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Strauss e Corbin (1990) e Charmaz (2009) destacam a importância da amostragem 

teórica para o desenvolvimento de categorias preliminares em outras mais robustas e 

abstratas que tenham bases sólidas nos dados. Charmaz (2009, p. 134) afirma que o 

melhor caminho para desenvolver o raciocínio analítico nessa etapa da pesquisa é “coletar 

mais dados que se concentrem na categoria e em suas respectivas propriedades. Essa 
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abordagem é viabilizada pela amostragem teórica, que visa a buscar e a reunir dados 

pertinentes para elaborar e refinar as categorias de sua teoria emergente”. 

A codificação aberta visa realizar o processo inicial de análise dos dados brutos em 

códigos substantivos por meio de comparações de incidentes entre si e com as variáveis 

ambientais geradas previamente, em consequência das discussões que ocorreram nas 

oficinas criativas49 e no mapeamento colaborativo organizados na etapa inicial da 

pesquisa. Os dados foram decompostos em códigos substantivos – formando ideias, 

eventos, ações, propriedades, dimensões – e comparados entre si, gerando, assim, 

categorias e subcategorias que serão analisadas posteriormente na codificação axial. Os 

códigos substantivos podem ser entendidos como conceitos, que se dividem em dois tipos, 

os descritivos e os explicativos.  

A codificação axial é o processo de integração das categorias em uma categoria 

central, que emerge da saturação das conexões sucessivas entre as subcategorias e 

códigos substantivos, de modo a produzir categorias cada vez mais relevantes para a 

interpretação do fenômeno. Os códigos substantivos, as subcategorias e as categorias 

descritivas são comparadas, relacionadas e categorizadas em torno do fenômeno 

estudado.  

Já a codificação seletiva é o processo de integrar e de refinar categorias (Strauss e 

Corbin, 1990). Essa etapa permite a delimitação da teoria e a cristalização do paradigma 

analítico em um modelo interpretativo consistente com o fenômeno pesquisado. O 

objetivo principal dessa etapa é definir, pela análise das categorias existentes, a categoria 

central do fenômeno estudado e, assim, destacar o esquema teórico dominante. Nessa 

fase, o processo de codificação e análise foi auxiliado principalmente pelo paradigma 

analítico. Esse instrumento de pesquisa trata, na verdade, de um protocolo de análise que 

possibilita evidenciar por meio de comparações constantes as relações mais efetivas entre 

os códigos substantivos, as categorias descritivas e a categoria central na tentativa de se 

produzir uma teoria substantiva mais coerente. Para tanto, utilizou-se como material na 

codificação e análise dos dados desta pesquisa: a) transcrições das entrevistas; b) 

                                                        
49 A oficina criativa (Imagine Paraisópolis) foi uma ação de extensão promovida pelo autor desta pesquisa 
em conjunto com o Programa Einstein Paraisópolis e a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
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fotografias tomadas pelos participantes; c) dados do questionário; d) notas de campo; e 

d) memorandos produzidos durante a codificação dos dados.  

Nesta Tese, essa lógica de análise será adaptada objetivando o alinhamento e a 

articulação entre o paradigma analítico e as variáveis ambientais que emergiram, 

especialmente, da revisão da literatura especializada e dos dados empíricos obtidos no 

mapeamento, questionário e entrevistas com foto-elicitação.  Assim, apresenta-se, no 

quadro 2.2 as variáveis ambientais que compõem o modelo interpretativo proposto para 

esta pesquisa – apropriações, contextos, interações, agentes, atributos e operações –, 

alinhadas às ferramentas relacionais – fenômeno principal, condições (contextuais, 

causais e intervenientes), estratégias/táticas e consequências – que compõem o 

paradigma analítico proposto por Strauss e Corbin (1990). 

Cabe, finalmente, justificar a abordagem etnográfica desta pesquisa como condição 

necessária para atender tanto às premissas da Teoria Fundamentada nos Dados, como, 

também, às condições da metodologia visual. Segundo Banks (2009, p. 80),  

[...] em algumas formas de pesquisa, "etnografia" simplesmente significa a 
observação do comportamento natural das pessoas em seu próprio ambiente, 
distante do ambiente artificial de um laboratório ou outro cenário ao qual os 
sujeitos de pesquisa tenham sido convidados. Para muitos antropólogos sociais, 
contudo, significa muito mais do que isso, implicando um comprometimento com 
a vida das pessoas que pode durar até uma vida inteira e que certamente envolve 
encontros sociais e obrigações complexas e em múltiplos níveis. 

No campo da arquitetura e do urbanismo, Ellin (1999) reflete que houve um 

movimento em direção à etnografia como forma compreender o ponto de vista dos 

habitantes das cidades, contrapondo-se às abordagens de cima para baixo, típicas dos 

planejamentos urbanos modernistas. A autora cita Patrick Geddes50 como um dos 

precursores da aproximação com a antropologia urbana e Lucien Kroll51 como um dos 

arquitetos que reconhecidamente aplicou etnografia em seus projetos na Bélgica e França 

entre as décadas 1960 e 1970. Em outro momento, Montaner (2017) menciona Bernard 

Rudofsky, Christopher Alexander e John Turner como profissionais que resgataram os 

valores do design tradicional compartilhado, com o apoio da etnografia. 

                                                        
50 Cf: Geddes (1915). 
51 Cf: Kroll (2013). 
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O tipo de etnografia que se utilizou nesta pesquisa pretende, no contexto das 

apropriações dos espaços públicos, compreender os aspectos do cotidiano das pessoas 

inseridas em um cenário mais amplo de suas experiências de vida e do ambiente social. 

Nesse sentido, a pesquisa etnográfica de campo procurou uma compreensão do que as 

pessoas realmente faziam, em contraposição ao que elas diziam fazer, ou ao que se 

pensava que elas deviam fazer. Finalmente, o trabalho de campo etnográfico visou 

investigar o conhecimento tácito - aquelas coisas que as pessoas sabem, ainda que não 

saibam conscientemente que sabem. 

3.1.2 Metodologia Visual 

Nesta pesquisa, a apropriação de espaços públicos foi investigada utilizando 

ferramentas das metodologias visuais. O uso de metodologias visuais para geração de 

conhecimento em arquitetura e urbanismo ainda é relativamente pequeno no Brasil. No 

entanto, existe, no campo das ciências sociais, grande número de publicações 

descrevendo o uso de fotografias, desenhos, vídeos e diagramas como parte de pesquisas 

envolvendo temas urbanos. Nesse sentido, Banks (2009), alerta para as diferenças nas 

perspectivas de análise de dados visuais em pesquisas qualitativas, observando três 

pontos a se considerar: a) a abordagem analítica adotada em relação à imagem; b) o 

método empregado para derivar dados para a análise; c) o tipo de questão em análise.  

Como afirma Banks (2009, p. 111), “a análise interpretativa nas ciências sociais 

repousa na noção de que ‘dados’ não existem de forma independente e anteriormente à 

condução da pesquisa, mas são produzidos pelo pesquisador e o sujeito da pesquisa nos 

momentos de seu encontro”. A antropóloga e fotógrafa Sarah Pink (2006) se adianta na 

ideia de práticas colaborativas ao defender o que denomina de “antropologia visual 

aplicada” – o uso do visual como ferramenta de intervenção social – quando são agentes 

das comunidades ou das organizações que começam os projetos e são elas que formam os 

primeiros grupos de “usuários”. 

Com respeito às imagens produzidas em pesquisas etnográficas, Bolton, Pole e 

Mizen (2001) esclarecem que a importante distinção mais importante é que as imagens 

são produzidas como parte de um estudo sociológico. O elemento visual tem sido parte de 

um processo de pesquisa que encontra nexos descritivos e explicativos que dificilmente 
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seriam alcançados considerando a fotografia simplesmente como evidência ilustrativa, 

agregada à pesquisa após o fim da investigação para apoiar os achados produzidos por 

métodos não-visuais. Assim, a fotografia é mais que um registro quase-objetivo da 

realidade, é uma interpretação, uma reconstrução que organiza mentalmente, hierarquiza 

socialmente e valoriza fisicamente uma parte do mundo visível. 

De um lado, não parece haver um quadro metodológico suficientemente 

estruturado para discutir o uso de fotografias em arquitetura e urbanismo. De outro lado, 

a abordagem das ciências sociais, especialmente no caso de Rose (2007) pode atender as 

demandas desta pesquisa, pois apresenta dois grupos de métodos, que se distinguem pelo 

modo como os atributos visuais das fotografias são aproveitados em uma pesquisa. No 

primeiro grupo, denominado integrante, as fotografias são objetos de interpretação em si 

mesmas, com o objetivo de fornecer evidências a questionamentos ou hipóteses. No 

segundo grupo, denominado, por oposição, suplementar, as fotografias são utilizadas 

como comprovação de interpretações e análises realizadas por outros meios, não-visuais. 

Segundo Rose (2007), a produção e interpretação de imagens de modo a responder 

questões de pesquisa são relativamente incomuns, mesmo no âmbito das pesquisas 

interpretativas nas ciências sociais. O uso de métodos visuais nesta pesquisa sobre 

estratégias e táticas de apropriação de espaços públicos justifica-se por: a) interpretar 

representações fragmentadas das práticas sociais; b) apreender elementos significantes 

da realidade local de modo colaborativo com os moradores; c) compreender as nuances 

mais complexas das percepções subjetivas da paisagem urbana (estética, política, 

sociedade, cultura e identidade); d) estabelecer interações de sensibilização entre 

pesquisador, participantes e paisagens urbanas. 

Para interpretar imagens visuais é necessária uma abordagem crítica que: a) 

considere a influência da imagem visual como agente. O olhar cuidadoso para as 

fotografias é importante porque, além de qualquer influência contextual, elas são 

significantes em si mesmas; b) respeite as práticas sociais e culturais – bem como as 

negociações dos conflitos relacionados a essas práticas – ao abordar criticamente as 

imagens fotográficas; c) construa uma abordagem reflexiva da pesquisa, que inclua os 

olhares dos próprios pesquisadores (ROSE, 2007). 
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Em seu estudo sobre interpretação e análise de dados visuais, Banks (2009) 

propõe as noções de narrativa interna – engajada com o conteúdo da imagem em si mesma 

– e narrativa externa – comprometida com o contexto de produção e consumo da imagem. 

O termo “narrativa” se refere à história contada pelas imagens em metodologias visuais. 

Evidentemente, esse conceito é ajustado para o entendimento da organização intencional 

de informações como narrativa interna – descrição objetiva e detalhada, normalmente 

interpretativa, que responde a questões sobre o conteúdo da fotografia –, e narrativa 

externa – explicação sobre as condições socioculturais de produção da imagem, 

geralmente “considerando a imagem como um nodo ou canal em uma rede de relações 

sociais humanas” (Banks, 2009, p. 29). Ao considerar ambas narrativas é crucial estender 

os limites das “molduras” das imagens visuais analisadas, de modo a incluir eventos e 

pessoas que estejam fora do enquadramento fotográfico inicial, espacialmente e 

temporalmente. 

Para exemplificar as múltiplas consequências dessa abordagem, Banks (2009) 

aponta, ao descrever a prática do fotógrafo e antropólogo Vitor Caldarola (1985), três 

premissas para o trabalho de campo: a) tratar imagens fotográficas como representações 

de eventos específicos e não como afirmações generalizadoras; b) considerar que 

qualquer significado na imagem depende principalmente do contexto em que ela foi 

produzida; c) compreender que a produção de imagens fotográficas é um evento social, 

envolvendo comunicação e entendimento mútuo da parte do criador da imagem e do 

sujeito da imagem. A metodologia utilizada no trabalho de campo desta Tese procurou 

seguir o mesmo procedimento, que pode ser considerado como parte de um processo 

iterativo: tomar fotografias, entrevistar pessoas com as fotografias, tomar mais fotos em 

resposta aos comentários dos participantes, etc., reformulando sua posição teórica à 

medida que a pesquisa revelava novos resultados. 

Além de servir de fonte de dados, as fotografias podem servir de objeto de reflexão 

por parte dos participantes de aspectos de suas vidas que seriam pouco acessíveis de 

outro modo. Concordamos com Rose (2007) quando argumenta que o fato de fotografias 

evocarem informação, afeto e reflexão, coopera para que sejam bem aceitas nas ciências 

sociais como fonte de evidências, revelando com maior transparência as experiências de 

vida dos sujeitos em uma pesquisa.  
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Realizar entrevistas com o apoio da foto-elicitação é uma tarefa relativamente 

simples em sua operacionalização, porém de difícil codificação e aproveitamento teórico, 

como concordam Banks (2009) e Rose (2007). Envolve o uso de fotografias para evocar 

comentários, memória e discussão no decorrer de uma entrevista semiestruturada. 

Exemplos específicos de relações sociais ou forma cultural retratadas nas fotografias pode 

se tornar a base para uma discussão de generalidades e abstrações mais abrangentes; 

reciprocamente, memórias vagas podem ganhar foco e acuidade, desencadeando fluxos 

de informações na forma de fragmentos e detalhes. Collier (1973), um dos pioneiros no 

uso de fotografias como apoio a entrevistas, argumenta que, utilizando técnicas 

adequadas e abordagens contextualizadas, algumas experiências sociológicas concretas 

podem ser registradas com precisão e coerência por meio de fotografias, possibilitando 

análises e interpretações consistentes. 

As fotografias podem ser de autoria dos pesquisadores ou dos sujeitos da pesquisa. 

Nas palavras de Bolton (2001, p. 503) “fotos oferecem uma oportunidade de ganhar não 

somente diferentes insights para fenômenos sociais, os quais não são oferecidos 

normalmente por meio dos dados orais, escritos ou aurais” (apud Rose, 2007, p. 240). No 

caso de foto-elicitação, autores argumentam que entrevistas em profundidade ou 

semiestruturadas podem alcançar questões em um espectro mais amplo de temáticas e 

com maior profundidade quando apoiadas por fotografias pertinentes.  

A foto-elicitação é essencialmente interpretativa e objetiva apoiar a observação e 

o mapeamento, contribuindo para a convergência, ou não, das informações 

documentadas. Essa ferramenta tem sido indispensável nos estudos socioespaciais, não 

somente pelo seu teor de evidência científica, mas também por se prestar a interpretações 

mais fundamentadas da complexidade dos fenômenos urbanos. Diferentemente de outras 

metodologias de investigação visual, os impactos dos contextos socioculturais nos 

processos de produção de dados visuais da foto-elicitação podem ser medidos por meio 

das questões éticas que emergem das interações entre os pesquisadores, os sujeitos da 

pesquisa e as fotografias. Tais questões éticas podem influenciar e serem influenciadas 

pelas narrativas (internas e externas) das imagens produzidas na pesquisa. 
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3.1.3 Diagramatologia  

Foi Mitchell (1981) quem difundiu a diagramatologia52, um campo de estudo que 

envolveu, originalmente, os estudos da linguagem – incluindo, mas não se restringindo 

aos estudos da representação, transmissão, codificação/decodificação e transformação 

dos signos e dos significados na semiologia e na semiótica – os regimes de pensamentos 

por diagramas. Recentemente, surgiram diversos estudos especializados sobre a noção de 

diagramatologia, contribuindo para a crítica sobre o papel do diagrama e da racionalidade 

diagramática no processo do pensamento e na construção do conhecimento científico, 

como é o caso de Stjernfelt (2007) e Wilken (2007), que têm desenvolvido aproximações 

do método diagramático como processo construtor de projeções sobre a realidade 

concreta, fundamentados na noção de diagrama de Deleuze (2007). Esse autor define o 

diagrama de pelo menos quatro maneiras: “é a apresentação das relações de força que 

caracterizam uma formação; é a repartição dos poderes de afetar e dos poderes de serem 

afetados; é a mistura das puras funções não-formalizadas e das puras matérias não-

formadas; [...] é uma emissão, uma distribuição de singularidades” (DELEUZE, 2007, p. 

80).  

Para ele, o diagrama pode ser ainda uma “máquina abstrata inscrita como causa 

imanente53 não-unificadora, estendendo-se por todo o campo social. A máquina abstrata 

é como a causa dos agenciamentos concretos que efetuam suas relações; e essas relações 

de forças passam, ‘não por cima’, mas pelo próprio tecido dos agenciamentos que 

produzem” (DELEUZE, 2007, p. 46). Desse modo, o diagrama seria uma função abstraída 

de qualquer substância e uso específico. Definindo-se por meio de funções e matérias 

informes, o diagrama ignora toda distinção de forma entre um conteúdo e uma expressão, 

entre uma formação discursiva e uma formação não-discursiva.  

Delanda (1998) se dedica na discussão ampliada do impacto das máquinas 

abstratas nos domínios geológicos, orgânicos e socioeconômicos. Nesse sentido, ele segue 

                                                        
52 Segundo W. Mitchell, “se não podemos obter formas, exceto através da mediação de coisas como 
diagramas, então não precisamos de algo como uma diagramatologia, um estudo sistemático de como as 
relações entre os elementos são representadas e interpretadas por construções gráficas" (MITCHELL, 1981, 
p. 622). 
53  Segundo Deleuze (2007), causa imanente é aquela cujo efeito atualiza, integra e diferencia os fenômenos. 
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uma abordagem que aplica dois tipos de estruturas, estratos54 (emergentes de elementos 

homogêneos) e rizomas (emergentes de elementos heterogêneos), desenvolvidos por 

Deleuze e Guattari (1996). O autor enfatiza que nem estratos, nem rizomas ocorrem em 

forma pura, sendo mais comum que compartilhem partes de modo recíproco, dando 

origem a modos híbridos de máquinas abstratas. Podem existir máquinas abstratas, ou 

diagramas, estratificantes ou rizomáticas, que operam a dupla articulação de conteúdo e 

expressão (forma e substância) nos diferentes domínios da geologia, das classes sociais e 

dos diversos componentes orgânicos. De acordo com Delanda, diagramas rizomáticos 

incorporam  

[...] uma sequência de ações envolvendo três categorias de elementos: primeiro, 
é necessário compor um conjunto de elementos heterogêneos através da 
articulação de superposições, uma interconexão entre elementos diversos, mas 
superpostos (...); segundo, uma classe especial de operadores, elementos 
interpolares, é necessária para efetivar esta articulação, atuando como 
conectores locais (...); finalmente, as heterogeneidades intertravadas precisam 
ser capazes de gerar padrões de comportamento estável de modo endógeno, 
como aqueles que ocorrem em intervalos regulares, temporalmente e 
espacialmente (Delanda, 1998, p. 30) (tradução nossa). 

Embora o diagrama ainda seja explorado, principalmente, como a simples 

representação gráfica de fenômenos, uma composição formada de linhas, pontos e planos 

que realiza traduções concisas de eventos complexos por meio de abstração dos agentes 

envolvidos. De fato, o diagrama como prática é um dos modos mais diretos e efetivos de 

aproximação às realidades das coisas concretas. Compreende transversalmente 

representações socioculturais diversas, no tempo e no espaço, no intuito de estabelecer 

contato entre linguagens a princípio estranhas. Como meio, o diagrama apresenta um 

papel duplo: é um meio de notação, reflexivo, analítico e iterativo; também é um modelo 

de pensamento, generativo, sintético e criativo.  Está de acordo com uma matriz 

transdisciplinar que impossibilita qualquer análise exclusivamente unidimensional, seja 

do ponto de vista da matemática, da geografia, da arquitetura, da linguística, enfim. 

As possibilidades de uso de diagramas em arquitetura são muito amplas, desde a 

assimilação de dados de outras disciplinas como estratégia programática no processo de 

projeto até a fascinação pelo diagrama como forma estética, desassociada de tipologias, 

                                                        
54 Segundo Deleuze (2007), “os estratos são formações históricas, positividades ou empiricidades. ‘Camadas 
sedimentares’, eles são feitos de coisas e de palavras, de ver e de falar, de visível e de dizível, de regiões de 
visibilidade e campos de legibilidade, de conteúdos e de expressões. 
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historicismos ou regionalismos. Em oposição à cartografia e à iconografia, há pouca 

pesquisa nos aspectos estéticos, cognitivos e científicos do diagrama. Isso pode instigar 

pesquisas teóricas e práticas sobre o diagrama como área de estudo, uma possível 

gramatologia. 

Montaner (2017, p. 12) afirma que os sistemas diagramáticos estabelecem modos 

de conhecimento da realidade capazes de expressar abstrações aptas a explorar e 

contribuir para os aspectos sociais, culturais e discursivos da prática arquitetônica. Para 

o autor, os diagramas constituem uma superação crítica ao predomínio da tipologia, mas 

não deixa claro se é uma superação da forma ou da função: “a tipologia é determinística, 

o diagrama é estratégico: deve ser revelado, registrado e desenvolvido”. De um lado, o 

diagrama é utilizado como: a) ferramenta gráfica que visualiza fenômenos ad hoc; b) 

linhas de força capazes de auto-organização e replicabilidade; c) mínimo elemento gráfico 

capaz de relacionar ideias em um processo; e d) instrumento pré-lógico, pré-linguístico e 

pré-arquitetônico. De outro lado, se ressalta sua qualidade de radical dualidade – refletida 

nas funções ambivalentes de mapeamento e projeto –, que considera ser uma qualidade 

compartilhada com o conceito de tipologia. 

Diagramas não são construções passíveis de serem interpretadas segundo 

concepções de oposições binárias e dualísticas como, por exemplo, entre experiência e 

interpretação, entre mundo sensível e mundo da razão pura, entre as coisas-em-si e as 

categorias perceptivas. Pelo contrário, diagramas assumem protagonismo na atualidade 

exatamente pela capacidade de assimilar oposições, em acordo com o que afirma Robert 

Somol (1998), “enquanto os modos tradicionais de crítica, em suas orientações 

distintamente analíticas, dependem de “escolhas”, “dialéticas”, e “oposições”, os 

diagramas [...] operam para colapsar essas dualidades” (p. 26, tradução nossa). 

Ao mesmo tempo em que diversas áreas do conhecimento têm desenvolvido 

aproximações e questões próprias relacionadas ao conceito de diagrama, há uma 

convergência das produções teóricas em direção a três planos conceituais: o plano 

estético, no qual o diagrama segue a lógica de experiências gestuais que tornam possíveis 

as obras criativas; o plano cognitivo, que constitui os processos de geração e aquisição de 

conhecimento; e o plano científico, que envolve os estudos sobre os signos – modulações 
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de transmissão, codificação/decodificação, transformação e recepção – no campo da 

semiótica e da semiologia. 

Nas condições em que diagramas compartilham características com o conceito de 

tipologia – nos casos específicos de certos diagramas arquitetônicos – correm o risco de 

se tornarem eventualmente instrumentos retóricos. De qualquer maneira, as oposições 

entre diagrama e tipologia não parecem ser tão evidentes, nem tão bem situadas 

teoricamente. Do modo como as descreve Montaner (2017), as articulações entre as 

situações elementares do cotidiano e as diversas escalas dos contextos urbanos é o ponto 

chave de diferenciação entre os níveis analíticos micro e macro.  Semelhantemente a 

outros métodos de análise urbana – tipologia, morfologia, história, projeto –, pode ser 

produtiva a combinação de microanálise e macroanálise envolvendo a interpretação de 

fenômenos urbanos por meio de diagramas. Elaboramos, a seguir, uma classificação de 

operações diagramáticas, tanto analíticas quanto projetuais, a partir da leitura de 

Montaner (2017) e Garcia (2014). 

1) Documentar: a) formalistas em matéria de análise, que seguem a tradição 

de Warburg, Wittkower e Rowe, com seu formalismo analítico, e que se baseiam na 

comparação iconológica; b) de Legibilidade de objetos, seres vivos, cidades ou territórios, 

como os construídos por  Lynch (1960) e Venturi et al. (2003). 

2) Esclarecer: a) de proporções, como o Modulor de le Corbusier, ou aqueles 

que figuraram a ambiciosa teoria sobre a essência da forma, de Juan Borchers; b) 

simbólicos, que encontramos ao longo da história da arquitetura, como os já citados de 

Leonardo da Vinci, ou o desenho da cabana primitiva de Laugier, com um especial desejo 

de síntese. 

3) Revelar: a) genealógicos, que pertencem ao campo da crítica, como os 

diagramas evolutivos de Barr (1936); as árvores evolutivas de Jencks (1973) ou os 

esquemas meta-históricos de Gerber, que evidenciam uma construção historiográfica 

geral dos marcos e correntes da arte e da arquitetura contemporâneas; b) de Requisitos, 

como os desenvolvidos por Alexander (1977) em seu livro Notes on the Synthesis of Form, 

ou os propostos por Margarit e Buxadé no fim da década de 1960; c) estritamente 

Analíticos, dedicados especialmente a analisar o movimento nas habitações, como os de 
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Christine Frederick, Lillian Gilbreth, Alexander Klein ou Bruno Taut, essenciais ao 

racionalismo do movimento moderno. 

4) Expandir: a) Processuais, mais contemporâneos, como os de Rem 

Koolhaas, do MVRDV, de Eduardo Arroyo ou Sergio Foster, que atribuem importância 

especial ao processo; b) tipologias Clássicas, como o panóptico de Bentham, os partis de 

J.N.L. Duran ou as plantas de Louis Khan; c) Metodológicos, tão importantes nas décadas 

de 1960 e 1970, como os patterns de Christopher Alexander ou os suportes de N. John 

Habraken, que definem todo um sistema arquitetônico; d) formalistas ou Icônicos, como 

os propostos por Peter Eisenman, Daniel Libeskind, Federico Soriano ou pelo BIG, que 

partem de referências escolhidas arbitrariamente (uma pintura, um texto literário, a 

estrutura do DNA, um pictograma, um ideograma); e) Estruturais e de linhas de força, 

como os de Konrad Wachsmann, Frei Otto, Cedric Price ou João Filgueiras Lima, que 

geralmente tendem a apresentar formas dinâmicas; f) Funcionais, que se baseiam em 

organogramas de movimentos, como os do UNStudio, e em combinações de geometrias 

simples para responder ao programa, como os do SANAA. 

5) Difundir: a) Urbanos, que tiveram uma grande importância social, como o 

esquema de cruzamentos e esquinas do Plano de Extensão para Barcelona, de Cerdà, a 

proposta de cidade-jardim de Ebenezer Howard (1902), a Ville Radieuse de Le Corbusier, 

as propostas móveis de Yona Friedman, o conceito urbano de "unicidade vicinal" ou a 

proposta de nova centralidade de Barcelona (1987) sintetizada por Joan Busquets. A 

planta de Roma, realizada por Giovanni Battista Nolli. 

Os diagramas, elaborados para esta pesquisa, são instrumentos configuracionais 

de pensamento sobre a cidade que fazem parte de um processo de interpretação mais 

amplo, envolvendo a redefinição do conceito de urbanidade por meio de seus atributos 

constituintes, bem como a representação gráfica dos padrões compositivos do tecido 

urbano. Temos assim, três níveis de leitura, interpretação e análise: o compositivo, o 

configuracional e o constitutivo.  

Desse modo, foram construídos diagramas experienciais desenvolvidos para 

codificação e análise de dados, de modo a esclarecer, com níveis de abstração cada vez 

maiores, as condições – intervenientes, causais e contextuais – que contribuem para a 

emergência da urbanidade em Paraisópolis. Os diagramas experienciais são, sobretudo, 
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estudos configuracionais que traduzem o modelo interpretativo, adaptado do paradigma 

analítico, preconizado por Strauss e Corbin (1990), como principal ferramenta para 

codificação axial no âmbito da teoria fundamentada nos dados. 

Assim, no escopo desta pesquisa os diagramas são ao mesmo tempo técnica de 

codificação, método de análise de dados e metodologia de geração de conhecimento por 

meio dos grafos – a diagramatologia. Cada diagrama foi concebido objetivando construir 

análises urbanas com conjuntos específicos de dados, principalmente entrevistas, relatos 

e depoimentos, obtidos na pesquisa empírica. Esses três modelos configuracionais foram 

desenvolvidos no âmbito desta pesquisa e constituem a principal técnica analítica para 

estudo do fenômeno da apropriação de espaços públicos em Paraisópolis (leituras, 

percepções e interpretações). A interpretação dos diagramas, tanto na macro quanto na 

microanálise, é orientada por dois princípios que se sobrepõem ao processo analítico das 

informações ali contidas, síntese e abertura. 

3.2 DESENHO DA PESQUISA 

De modo a entender, descrever e explicar as relações econômicas, sociais e 

culturais que ocorrem nas escalas do edifício, da rua e do bairro, esta Tese segue uma 

lógica de pesquisa coerente com a complexidade contextual, envolvendo conjuntamente 

métodos qualitativos e quantitativos. Desse modo, foi possível explorar com a 

profundidade adequada, os impactos das ações nos espaços públicos de pontos de vista 

tão dispares como das experiências, dos discursos e das ideologias envolvidas, mesmo 

diante das dificuldades inerentes ao estudo das periferias brasileiras. Isso pode resultar 

em uma análise mais consistente sobre os processos de apropriação de espaços públicos 

por adolescentes nas regiões de concentração de baixa renda. O uso conjunto de métodos 

qualitativos e quantitativos pode maximizar a compreensão dos impactos de micro 

intervenções urbanas nas dinâmicas socioespaciais de áreas vulneráveis, pois, de acordo 

com Creswell e Piano Clark (2011), métodos compostos seriam as opções mais eficazes 

para compreender alguns problemas de projetos urbanos, de natureza complexa e 

multidimensional. 

Carmona (2010a; 2010b) utiliza métodos compostos em suas pesquisas sobre a 

interferência das relações sociais, culturais e econômicas na qualidade ambiental de 
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espaços públicos na região metropolitana de Londres. Segundo o autor, tal desenho de 

pesquisa contribuiu decisivamente na coleta de dados sobre as praças londrinas, 

fundamentando, assim, a proposição de um novo paradigma sobre a teoria de espaço 

público contemporâneo. Ainda assim, é importante esclarecer que se deve ter cuidado ao 

aplicar os modelos teóricos e metodológicos em contextos socioculturais diversos 

daquele onde a observação foi originalmente realizada. Todo método possui limitações, 

condicionantes, categorias, requisitos mínimos que garantam a sua operacionalização. 

Além dos métodos compostos, esta Tese utilizou técnicas mistas para a sua 

validação. Jacobs (1961) ainda é uma das referências mais comentadas sobre o uso de 

técnicas mistas para pesquisas urbanísticas. A autora examinou, em fins da década de 

1950, dinâmicas complexas de um contexto específico e delimitado, utilizando para tal 

estudo técnicas de observação participante, entrevistas e evidências documentais para 

defender seu argumento. Finalmente, a pesquisadora desenvolveu uma teoria com grande 

potencial de generalização – reconhecidamente dentro dos limites socioculturais norte-

americanos – a partir de um caso particular. Suas ideias provocaram a revisão de 

paradigmas sobre a qualidade de vida nas cidades norte-americanas e a realização de 

diversas pesquisas empíricas objetivando resolver importantes controvérsias sobre 

planejamento urbano. 

Com uma abordagem metodológica híbrida, esta pesquisa realizou um estudo 

etnográfico da apropriação dos espaços públicos nas favelas, desde a perspectiva dos 

moradores, possibilitando, assim, obter: a) leituras sobre o ambiente urbano (oficina); b) 

percepções acerca dos usos dos espaços públicos no cotidiano (questionário) e, 

finalmente, c) interpretações dos moradores sobre as condições ambientais locais (Foto-

Fala). Trata-se de um conjunto de ferramentas qualitativas que permite pesquisar, de 

modo colaborativo, novas leituras, percepções e interpretações do ambiente urbano55. Se, 

de um lado, os métodos e ferramentas de coleta de dados apresentaram certas diferenças 

no escopo, as fases de codificação/análise dos dados e validação teórica seguiram as 

orientações de Strauss e Corbin (1990) para as pesquisas desenvolvidas segundo os 

princípios da Teoria Fundamentada nos Dados. 

                                                        
55 Cf.: Lynch (1960 e 1981); Jacobs (1961); Bentley (1985); Ferrara (1993); e Carmona (2003). 
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Este estudo dividiu-se em nove fases, que por sua vez, foram organizadas em uma 

estrutura, derivada da TFD, que contém três núcleos metodológicos “multiestágios” – 

coleta de dados, codificação/análise dos dados e validação teórica. Essa divisão da 

pesquisa em fases multiestágios é influência do modelo interpretativo adotado, que 

sugere o retorno ao campo sempre que houvesse necessidade para provimento de dados 

de integralização das categorias ambientais investigadas. 

A figura 2.1 é um diagrama que representa visualmente as fases da pesquisa, de 

modo a demonstrar melhor as conexões operacionais, os produtos gerados em cada fase 

e as aplicações nas fases subsequentes. Os círculos numerados de 1 a 9 são as fases da 

pesquisa – fases 1, 4 e 7: coleta de dados; fases 2, 5 e 8: codificação/análise de dados; e 

fases 3, 6 e 9: validação teórica dos dados. As linhas com setas indicam as conexões 

resultantes de interpretações necessárias para a geração de material crítico tanto para a 

validação teórica, como também para novos trabalhos de campo, comportando, assim, 

diversos níveis de abstração. As linhas tracejadas indicam o potencial de reflexividade da 

pesquisa, quando as conexões em níveis similares de abstração permitem a comparação 

entre os fatos, indícios, códigos, categorias e conceitos, permitindo, por meio de um fluxo 

iterativo, manter rigor metodológico e teórico durante todas as fases da pesquisa.  

 
Figura 2.1 – Desenho da Pesquisa. Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Um fato importante a se considerar é que a sequência das fases da pesquisa – coleta 

de dados, codificação/análise e validação teórica – seguiu um modelo iterativo pautado 

pela abstração crescente dos dados e pelo retorno ao campo para confirmação dos 

conceitos validados e subsequente levantamento de novos dados.  

Quadro 3.3 – Desenho da Pesquisa. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Fases da Pesquisa Atividades Objetivos 

Fase 1. 
Mapeamento 
colaborativo 

Elaboração e execução de oficina 
criativa e mapeamento 
colaborativo com adolescentes. 

Gerar categorias ambientais que orientem a 
formulação de um questionário sobre o 
comportamento dos adolescentes nos 
espaços públicos de Paraisópolis. 

Fase 2. 
Codificação 
(Leituras) 

Identificação das categorias e 
conceitos. 

Identificar os conceitos e noções iniciais que 
comprovem estar alinhados com as situações 
verificadas no campo. 

Fase 3. 
Revisão Teórica. 

Revisão teórica das categorias 
resultantes das discussões na 
oficina. 

Organizar categorias ambientais urbanas 
relacionadas com o conceito de urbanidade. 
Desenvolver métodos de coleta e análise de 
dados visuais em pesquisa qualitativa. 

Fase 4. 
Questionário 

Elaboração de questionário 
contendo 42 questões. 
Contato com representante do 
Colégio ALEF, em Paraisópolis. 
Aplicação de questionário a 88 
estudantes do ensino médio. 
Produção de gráficos. Codificação 
das questões. 

Realizar triangulação de dados. 
Avaliar percepção dos adolescentes sobre 
dimensões da urbanidade, que emergiram 
das discussões na oficina. Avaliar 
comportamento dos adolescentes em 
espaços públicos. Avaliar condições de 
habitabilidade do espaço público. 

Fase 5. 
Codificação 
(Percepções) 

Codificação Axial. Elaboração de 
diagramas experienciais. 
Compreensão das relações entre 
categorias. 

Produzir um conjunto de categorias 
articulado com o fenômeno da apropriação 
de espaços públicos. 

Fase 6. 
Revisão Teórica. 

Revisão teórica dos códigos e 
categorias resultantes do 
questionário. 

Definir dimensões da urbanidade pelo 
contraste entre os dados do questionário e 
da oficina. 

Fase 7. 
Foto-Mapa e Foto-
Fala 

Elaboração de roteiros de 
entrevistas / foto-elicitação; 
realização de documentação 
fotográfica. 

Obter acesso a informações sobre os 
comportamentos, as percepções, as 
estratégias e as táticas dos moradores diante 
das questões sobre a paisagem urbana de 
Paraisópolis. 

Fase 8. 
Codificação 
(Interpretações) 

Codificação Seletiva. 
Elaboração de diagramas 
experienciais. 

Selecionar, por meio de comparações 
sucessivas, as categorias, incluindo suas 
propriedades e dimensões, mais evidentes 
no caso de Paraisópolis. 

Fase 9. 
Revisão Teórica. 
Revisão Final da 
Literatura 

Efetuar comparações teóricas 
entre as proposições da pesquisa e 
a literatura atual especializada. 

Aprimorar os conceitos produzidos durante 
a análise e interpretação dos dados. 
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Esse procedimento repete-se três vezes neste estudo, resultando em triangulação 

dos dados, das codificações e das validações teóricas. Exemplificando, das atividades 

realizadas na oficina emergiram dados brutos que, após codificação/análise foram 

aplicados como categorias, atributos, parâmetros e contextos na elaboração do 

questionário, o mesmo ocorrendo com os dados do questionário em relação ao método 

Foto-Fala, composto por técnicas de entrevistas com foto-elicitação e interpretação de 

dados visuais. Além disso, trata-se de um processo cíclico, no qual os dados do 

questionário também se tornaram evidências para a validação teórica dos dados da 

oficina. Ainda que as operações indutivas de coleta de dados, codificação/análise e 

validação fossem realizadas em alternância com as operações dedutivas, que envolvem 

abstração e geração de conceitos, é importante que essas atividades permaneçam 

sequenciais e conectadas no tempo e no espaço. 

Em consequência da escolha metodológica, as próximas seções detalham os 

métodos e técnicas utilizados ao longo desta pesquisa. O quadro 2.3 apresenta as fases da 

pesquisa, que serão detalhadas nas próximas páginas. Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa, de perspectiva interpretativa – segundo a qual as ações humanas devem ser o 

centro dos estudos urbanos –, que adota os princípios da teoria fundamentada nos dados. 

Em seguida, vamos explicitar as fases da pesquisa, de modo a: a) elucidar o papel de cada 

fase no processo de pesquisa (objetivos); b) apresentar as relações entre as fases de modo 

a justificar a pesquisa (justificativas); e c) descrever os pontos críticos e vantagens de cada 

método (destaques).  

3.2.1 Capturando Narrativas Cotidianas 

O ponto de partida para desenvolver os diagramas experienciais foi a pesquisa 

etnográfica sobre as práticas cotidianas de habitar a cidade, que envolveu métodos 

qualitativos que visavam construir um panorama atual fundamentado nas narrativas dos 

habitantes locais, considerando o momento da fala como espaço privilegiado da 

experiência, dos efeitos da apropriação de espaços públicos na vida dos habitantes de 

Paraisópolis. As narrativas pessoais foram capturadas utilizando técnicas de observação 

participante, combinando entrevistas mediadas por fotografias, mapeamento 

colaborativo e derivas fotográficas. Paralelamente, foi aplicado um questionário a 88 

estudantes de um colégio de ensino médio sobre práticas cotidianas nos espaços públicos 
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de Paraisópolis. Destes, derivaram as narrativas cotidianas que são constituídas por 

conjuntos de variáveis articuladas: a) agentes (pessoas, objetos e atividades); b) contextos 

(casas, vielas, ruas, quadras e bairros), c) interações (políticas, materiais, temporais, 

contextuais, culturais e pessoais); d) situações (ordinárias, ocasionais, de passagem e 

rituais); e, finalmente, e) regimes de urbanidade (visualidade, legibilidade, identidade, 

diversidade, densidade, acesso e controle).  

Mapeamento Colaborativo 

O mapeamento colaborativo foi uma abordagem de aproximação do objeto de 

estudo, bem como um modo de revisar e consolidar os recortes epistemológicos definidos 

no projeto de pesquisa. O principal papel do mapeamento – um processo envolvendo a 

participação de uma equipe de cerca de 50 pessoas56, dos quais pelo menos 30 eram 

adolescentes, moradores de Paraisópolis –, foi a capacidade de geração de leituras críticas 

da realidade local pelos participantes. Essa fase foi fundamental para a pesquisa, pois, ao 

se constituir um método de pesquisa-ação despertou o interesse de participantes na 

melhoria da qualidade de vida urbana.  

A pesquisa-ação se insere nas práticas de observação participante, que Minayo 

(2015) define como a prática de pesquisa na qual o pesquisador se insere no contexto 

sociocultural – modificando, assim, as percepções e experiências individuais e coletivas – 

objetivando valorizar a alteridade. De acordo com a autora, a aproximação aos diversos 

atores envolvidos é um dos fundamentos da pesquisa qualitativa e auxilia a “vincular os 

fatos às suas representações e a desvendar as contradições entre normas e regras e as 

práticas vividas cotidianamente” (MINAYO, 2015, p. 71).  

Diante das transformações estruturais que têm reorientado as políticas públicas 

na atualidade, como a redução na produção e manutenção de espaços públicos, tanto nos 

centros como nas periferias das cidades, projetos sociais envolvendo a participação 

popular têm assumido outras dimensões e escalas de ação. Nesse sentido, Thiollent 

(2012) situa a pesquisa-ação em um contexto atual onde métodos participativos têm 

                                                        
56 O mapeamento colaborativo foi realizado durante a oficina criativa Imagine Paraisópolis. Essa atividade 
foi uma ação de extensão promovida pelo autor desta pesquisa em conjunto com a Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo da UPM, com o apoio do Programa Einstein na Comunidade de Paraisópolis. Para informações 
mais detalhadas, acesse: https://imagineparaisopolis.wordpress.com/. 

https://imagineparaisopolis.wordpress.com/
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adquirido consistência dentro e fora da academia. Em sua opinião, a pesquisa-ação deve 

ser associada à geração de conhecimento ancorada na ação. Como resultado dessa 

abordagem, os interessados são incentivados a refletir sobre as relações entre as diversas 

ações dos movimentos sociais, por meio do acesso à informação, da transformação social, 

do envolvimento político e, finalmente, do fortalecimento cultural e ético.  

Del Gaudio et al (2015) afirmam que existe a associação da pesquisa-ação com o 

design estratégico e pode resultar em modos de reapropriação mais sustentáveis de 

espaços urbanos. Segundo os autores, apesar das bases metodológicas e epistemológicas 

diversas, a combinação dos dois processos pode significar uma inovação social de grande 

relevância para promoção do bem-estar coletivo, pois “o design estratégico, quando 

aplicado na pesquisa cujas hipóteses e objetivos se definem durante o percurso, contribui 

para potenciar o diálogo e a construção de competências e hábitos entre os outros atores 

da realidade analisada” (DEL GAUDIO et al, 2015, p. 52). 

O mapeamento colaborativo e o questionário foram codificados e analisados 

seguindo procedimentos diferentes. Enquanto do primeiro método emergiram 12 fatores 

de qualidade de vida urbana que contribuíram para formatar um panorama mais amplo 

das situações cotidianas em Paraisópolis, o questionário resultou em dados que foram 

utilizados como parâmetros para as três etapas de codificação. Além disso, como será 

observado no capítulo 4 desta tese, a análise conjunta dos mapas e das questões, sob a 

perspectiva situacional, foi fundamental para compreender as implicações das 

apropriações dos espaços públicos em favelas na emergência da urbanidade experiencial. 

Questionário 

Vieira (2009) afirma que questionários são instrumentos para medição de certos 

fenômenos sociais, culturais, políticos, biológicos e econômicos envolvendo seres 

humanos e relacionados a comportamentos, conhecimentos e atitudes, por meio de 

levantamento de dados, na maioria das vezes quantitativos, na forma de questões 

objetivas dirigidas a uma população determinada segundo critérios demográficos.  O 

questionário é um recurso de pesquisa constituído por conjuntos de assertivas sobre 

temas específicos, apresentadas a indivíduos ou grupos sociais, que são transformadas 

em estatísticas e analisadas segundo os protocolos científicos de validade e confiabilidade.  
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O questionário, aplicado a alunos e alunas de ensino médio em Paraisópolis, foi 

utilizado nesta pesquisa como ferramenta de leitura urbana que pretendeu identificar 

alguns elementos e condições, tendo como ponto de partida dez atributos da paisagem 

ambiental urbana, resultantes de discussões realizadas na oficina e redefinidos durante a 

codificação aberta e revisão conceitual. Desse modo, os dados advindos dos questionários, 

mais do que servirem como suporte para análises estatísticas, forneceram indicações para 

a terceira fase da coleta de dados (Foto-Fala e Foto-Mapa). As principais justificativas para 

o uso de questionário são: fonte atualizada de informações específicas sobre as práticas 

socioespaciais de adolescentes em Paraisópolis; possibilidade de triangulação de dados; 

identificação da percepção da qualidade ambiental local; e, finalmente, emergência de 

variáveis ambientais a partir das comparações dos dados do questionário com outras 

fontes de dados.  

Algumas questões propostas no questionário foram muito úteis para mapear 

elementos críticos da paisagem ambiental de Paraisópolis, contribuindo, assim, para 

delimitar o que Strauss e Corbin (1990) e Charmaz (2009) definem como amostragem 

teórica, técnica que se refere à possibilidade de se realizar a coleta de dados em contextos 

que estejam articulados às categorias oriundas dos levantamentos iniciais, 

independentemente dos recortes espaciais estabelecidos a priori. Nas palavras de Strauss 

e Corbin (1990), o objetivo da amostragem teórica é “maximizar oportunidades de 

comparar fatos, incidentes ou acontecimentos para determinar como uma categoria varia 

em termos de suas propriedades e de suas dimensões” (p. 196). Desse modo, questões 

específicas sobre o comportamento dos moradores em determinadas ruas de Paraisópolis 

presentes no questionário orientaram os campos da amostragem teórica, bem como a 

delimitação geográfica, temporal e contextual das entrevistas com foto-elicitação. 

Foto-Elicitação (Foto-Fala e Foto-Mapa) 

A terceira fase de coleta de dados (fase 7 da pesquisa) compreendeu a realização 

de entrevistas mediadas por fotografias tomadas pelos participantes da pesquisa, 

moradores de Paraisópolis. Os temas e questões discutidos foram alinhados com algumas 

questões abertas sobre a percepção da qualidade ambiental urbana, apresentadas no 

questionário. Dois métodos de foto-elicitação foram utilizados nesta Tese. O primeiro 

método, Foto-Fala, é inspirado no PHOTOVOICE – um método de entrevista apoiado por 
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fotografias cujos entrevistados são os próprios autores das fotos –, desenvolvida por 

Wang e Burris (1997). O segundo método, Foto-Mapa, resulta da adaptação de duas 

técnicas de mapeamento, a deriva, ou caminhada exploratória, e a pesquisa de opinião dos 

moradores locais sobre eventos do cotidiano. Ambos métodos utilizam a fotografia como 

principal fonte de dados. Neles, a fotografia não constitui somente representações visuais 

de certos fenômenos, mas são também interpretações de tais fenômenos pelos 

participantes, autores das imagens produzidas durante o trabalho de campo. Além disso, 

a utilização de coleta de dados se deu de forma dinâmica e consistente, otimizando o 

trabalho de codificação e a posterior validação teórica para confrontação das categorias 

que emergiram dos dados com as referências bibliográficas ligadas à temática. É um 

processo que permite aos moradores de áreas vulneráveis – em colaboração com 

pesquisadores e agentes institucionais – identificar, representar e compreender melhor 

as condições das comunidades em que vivem por meio do uso da fotografia, contribuindo, 

assim, para promoção do desenvolvimento local. Nas palavras de Wang & Burris (1997), 

na perspectiva de práticas fundamentadas na produção de conhecimento, o 

“PHOTOVOICE possui três objetivos principais: a) habilitar pessoas a documentar e 

refletir sobre as forças e os desafios de sua comunidade; b) promover diálogo crítico e 

conhecimento sobre questões importantes por meio de grupos de discussão de 

fotografias, pequenos e grandes; e c) sensibilizar governantes” (1997, p. 370). 

Apesar de usar fotografias como fonte de informações, esse método seguiu os 

protocolos de entrevistas semiestruturadas. De acordo com Létourneau (2011), que 

aponta as principais etapas e precauções sobre a prática da entrevista, dois tipos de dados, 

primários e secundários, podem ser adquiridos pelas entrevistas, em concordância com 

os objetivos específicos da pesquisa. Em primeiro lugar, fornecem informações sobre 

história de vida dos entrevistados, expondo de modo reflexivo a experiência pessoal em 

determinada realidade concreta. Em segundo lugar, as entrevistas podem servir como 

fontes de informação complementar para a confirmação de dados censitários, 

demográficos, estatísticos e documentais, entre outros.  

Questões Éticas 

Como afirma Yin (2015), em função da natureza dos estudos de caso, que 

pretendem estudar fenômenos contemporâneos em seus contextos concretos e reais, os 
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mais altos padrões de ética são exigidos dos pesquisadores em ciências sociais. A questão 

ética em pesquisa trata de dois aspectos de grande valor, o respeito aos sujeitos 

participantes das coletas de dados e aos demais pesquisadores que produziram material 

científico original. Assim, a produção do relatório científico deve se pautar pelo respeito 

às fontes consultadas e aos dados obtidos nos levantamentos pelos mais diversos meios.  

Desse modo, há o atendimento desta pesquisa à Resolução N° 510/2016, que 

dispõe sobre “as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais cujos 

procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com 

os participantes ou de informações identificáveis ou que possam acarretar riscos maiores 

do que os existentes na vida cotidiana” (CNS, 2016, p. 1). Em obediência a essa Resolução, 

esta Tese foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa e obteve aprovação dos 

procedimentos de coleta de dados, de acordo com o Parecer 2.993.701, emitido em 

31/10/201857. Desse modo, foram encaminhados ao comitê os relatórios sobre os 

métodos de levantamento de dados, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, Termo 

de Assentimento Livre e Esclarecido, cronograma, modelo do questionário e roteiro das 

entrevistas. 

3.2.2 Codificação e Análise dos Dados 

Como técnica de análise de dados, optou-se pela análise de conteúdo, pois, um dos 

objetivos era identificar o que estava sendo dito sobre as experiências de apropriação dos 

espaços públicos, por meio de narrativas e imagens. Segundo Bardin (2016, p. 48), a 

análise de conteúdo é, fundamentalmente, um conjunto de técnicas de análise de 

materiais textuais e visuais visando obter, usando ferramentas de descrição do conteúdo 

das mensagens, “indicadores que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens”. 

Ainda que, conforme Bardin (2016), a análise de conteúdo seja um conjunto de 

técnicas muito utilizado em pesquisas quantitativas, qualitativas e mistas, no presente 

trabalho serão desenvolvidas exclusivamente análises qualitativas de conteúdo – 

encontrados nos materiais textuais, cartográficos e fotográficos das entrevistas. A 

                                                        
57 O Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa encontra-se no Apêndice.  
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codificação, realizada em três fases, seguiu as premissas delineadas por Strauss e Corbin 

(1990) e Charmaz (2009) e presentes no paradigma analítico desta pesquisa. 

É importante frisar o papel de um plano de seletividade de dados, no nosso caso, o 

paradigma analítico, no sucesso das avaliações por comparação científica na emergência 

de categorias analíticas. Isso é válido, sobretudo, na codificação das entrevistas com foto-

elicitação, onde a análise do conteúdo das imagens58 envolveu o que Banks (2009) chama 

de “conteúdo manifesto” e “conteúdo latente”. O uso desse plano no processamento das 

fotografias possibilitou pensar mais em termos de dados visuais, superando a sua leitura 

como imagem ilustrativa. Isso permitiu construir uma codificação pautada por um 

processo sistemático de abstração. No caso desta pesquisa, as codificações dos dados 

concentraram-se nas transcrições das entrevistas com foto-elicitação realizadas a 44 

moradores de Paraisópolis em junho de 2017 e junho de 201859. As entrevistas 

resultaram em aproximadamente 450 minutos de gravação de áudio totalmente 

transcritos e analisados em um processo de codificação de três fases que incluiu a 

avaliação de 104 fotografias autorais dos moradores entrevistados. 

Codificação Aberta 

Nesta fase a codificação das transcrições das entrevistas resultou no 

desmembramento dos textos em blocos de dados significantes – contendo eventos, 

atividades, descrições, explicações e objetos diversos –, possibilitando, assim, a 

emergência de dois conjuntos de categorias, denominadas situações cotidianas e 

interações sociais.  Tais dados, sistematizados em categorias, foram comparados com os 

dados brutos, quer dizer, os textos integrais, visando, nesse confrontamento, aprimorar 

os conceitos emergentes e gerar outros. Na conclusão desse processo de codificação 

produziu-se um quadro de categorias e conceitos que organizou a codificação axial.  

                                                        
58 Segundo Banks (2009, p. 107), “a utilização segura de dados verificados em fotografias impõe a divisão 
do conteúdo em duas categorias distintas e um método para processar cada uma destas áreas. Se isto não 
for feito, qualquer uma das duas consequências igualmente desastrosas pode surgir. Por um lado, o que é 
retirado das fotografias pode tornar-se terrivelmente limitado, quando se procura uma conformidade com 
o conceito de compatibilidade científica. Por outro lado, podemos tentar utilizar nossa reação global ao 
conteúdo da fotografia, como uma fonte de dados, porém sem base de controle, isto poderia produzir uma 
demonstração altamente impressionista, que encontraria pouco lugar numa conclusão científica”. 
59 As entrevistas resultaram em extenso material, que será disponibilizado no apêndice desta tese, em 
formato digital. 
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Codificação Axial 

A codificação axial foi elaborada considerando o paradigma analítico, inspirado em 

Strauss e Corbin (1990), e as categorias geradas na codificação aberta e na revisão teórica 

desta Tese, especialmente aquelas contendo os elementos associados às apropriações de 

espaços públicos. Tais categorias formaram eixos descritivos dos blocos de dados e 

informações que emergiram da codificação aberta (atores, atividades, objetos, interações, 

situações e urbanidades). Nesse momento, os dados foram organizados de forma 

sistêmica, objetivando a abstração de arranjos socioespaciais a partir das narrativas dos 

moradores e a sua visualização por meio de quadros analíticos e diagramas experienciais. 

Codificação Seletiva 

A etapa da codificação seletiva manteve o foco na análise comparada dos conceitos 

resultantes da codificação aberta e das fotografias produzidas pelos moradores 

entrevistados. Apesar de as fotografias terem sido avaliadas nas duas primeiras fases da 

codificação dos dados, foi nesse momento que se efetivou o confronto sistemático entre o 

texto das entrevistas e as imagens produzidas pelos interlocutores, contribuindo para 

avaliar de modo mais consistente o papel da fotografia na produção de significado das 

narrativas dos moradores. É bom lembrar que as três fases de codificação são 

interdependentes, não sendo necessário realizar todas as fases para se obter uma análise 

efetiva, podendo, inclusive serem objetos de análises individuais. No caso da codificação 

seletiva que usamos nesta pesquisa isso é digno de nota, pois trata-se uma análise que, 

apesar do seu caráter suplementar, permite confirmar hipóteses tangenciais da Tese.  

3.2.3 Diagramas Experienciais  

Nesta seção, será explicado o processo de construção dos diagramas experienciais, 

necessários para interpretar a articulação dos dados e informações, mapeados na leitura 

urbana com o quadro conceitual referente às apropriações de espaços públicos. É 

importante ressaltar que as variáveis ambientais que constituem o modelo interpretativo 

desenvolvido nesta pesquisa emergiram dos dados – mapeamento colaborativo, 

questionário e foto-elicitação –, tendo sido confrontados com as principais teorias 

urbanas no estágio de revisão teórica (fases 3, 6 e 9 da pesquisa). 
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No Capítulo 1 desta tese, que discute os conceitos teóricos e as categorias urbanas, 

com suas propriedades e dimensões, apresentou-se que a urbanidade é um fenômeno 

multidimensional e de caráter distributivo, ainda que a dimensão material seja percebida 

de modo mais contundente. À luz do quadro teórico desenvolvido, tendo como ponto de 

partida os dados obtidos na pesquisa etnográfica, a abordagem diagramática demonstrou, 

nos territórios estudados, as diferentes possibilidades de interações que podem originar 

condições de conflito – configurações de interações, contextos e estratégias que podem 

mitigar ou intensificar conflitos nos espaços públicos. Allen (1998) define a expressão 

condição de campo como “qualquer matriz formal ou espacial capaz de unificar diversos 

elementos, ao mesmo tempo respeitando a identidade de cada um deles” (p. 93, tradução 

nossa). Tal expressão foi adaptada para condição de conflito, entendendo o conflito no 

espaço público como um campo de ação dos agentes, sendo que os efeitos, negativos e 

positivos, das interações refletem no modo como os atributos são assimilados no mesmo 

espaço.  

Os conceitos de agentes, contextos, interações e regimes de urbanidade foram 

definidos e discutidos com fundamentação teórica, também no capítulo 1, e serão 

retomados aqui com atenção especial na descrição detalhada dos elementos constituintes 

de cada uma dessas variáveis, objetivando construir uma configuração mais nítida das 

diversas dimensões da apropriação de espaços públicos em favelas. Contextos são os 

locais – espaços geográficos, públicos, privados, coletivos, abertos ou fechados –, que 

funcionam como cenários para as interações entre os agentes. Agentes são os principais 

elementos que interagem nos espaços públicos e privados das periferias, contribuindo de 

múltiplas formas na composição dos aspectos socioespaciais e materiais da urbanidade. 

Interações representam os modos de articulação entre pessoas, objetos e atividades, 

evidenciando situações específicas de apropriação de espaços públicos que, por sua vez, 

têm impacto positivo ou negativo no cotidiano dos moradores de Paraisópolis.  

Das narrativas sobre os eventos, emergiram leituras, percepções e interpretações 

próprias dos participantes, possibilitando, por meio do uso dos diagramas experienciais, 

compreender as condições de campo, ou seja, de que modo as interações entre os 

moradores de Paraisópolis podem resultar em diferentes condições de urbanidade. Veja 

o quadro 2.4. 
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Quadro 3.4 – Elementos para a análise dos Diagramas Experienciais. 

 Microescala (Microanálise) Macroescala (Macroanálise) 

Condição de 
Campo 

Concentração. Dados os contextos 
diversos (casa, quadra, rua, bairro e 
cidade), o diagrama analisa as 
articulações possíveis em uma condição 
de campo específica. Os agentes, eventos 
e elementos encontram-se concentrados 
em um objeto, setor, ou recorte, do 
território. 

Dispersão. Os agentes, eventos e 
elementos encontram-se dispersos no 
território. As situações elementares, sejam 
elas ordinárias, ocasionais, conectivas ou 
rituais, articulam-se entre si, de acordo 
com o potencial efetivo das interações 
sociais na configuração do espaço-tempo 
no cotidiano. 

Objeto Apropriações da Rua Transgressões no Cotidiano 

Foco Tipologias de Interações Articulações entre Agenciamentos 

Objetivo 

Partindo da observação de eventos 
singulares, inscritos em contextos locais 
na microescala do cotidiano, avaliar o 
papel das interações sociais na 
apropriação das ruas de Paraisópolis, 
bem como seus desdobramentos na 
emergência de “táticas urbanas”, 
descritas como agenciamentos no espaço 
público. 

Partindo de conjuntos heterogêneos de 
eventos dispersos no território, avaliar o 
papel das articulações das situações no 
cotidiano e seus impactos na emergência 
de uma urbanidade experiencial, oposta 
àquela normativa, sujeita às coerções da 
vida cotidiana. 

Componentes 
(Categorias) 

Agentes 
Objetos 
Interações 
Atividades 
Situações Elementares (AGIER, 2011). 

Agentes 
Elementos 
Interações 
Contextos 
Situações 

Fontes de 
dados 

Foto-Mapa 
Questionário 

Foto-Fala 
Foto-Mapa 
Questionário 

Codificações 
Codificação Axial; 
Codificação Seletiva. 

Codificação Axial (agentes, elementos) 
Codificação Seletiva. 

Recorte 
geográfico 

Raio de 50m. Setores de quadras, ou 
quadras com menos de 50m de raio. 
Objetos urbanos. Edificações. 

Raio de 500m. Quadras ou conjunto de 
Quadras. A rua inteira ou um trecho maior 
que 500m da rua. 

Leituras 
principais 

Situações do cotidiano; 
Frequência de interações; 
Táticas de apropriação (CERTEAU, 
1994); 
Efeitos de lugar (BOURDIEU, 2008). 

Condições de campo; 
Efeitos de lugar (BOURDIEU, 2008); 
Situações de interações mais frequentes; 
Continuum de Urbanidade. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Tendo em vista as configurações situacionais e interacionais que operam em um 

dado regime de urbanidade, foi possível construir “diagramas experienciais” que são de 

dois tipos. O primeiro tipo, denominado “apropriações da rua”, pretende reconstruir de 

modo abstrato as disposições dos conflitos locais nos contextos de microescala urbana, 

demonstrando como os conflitos podem ser evidenciados no espaço-tempo do cotidiano. 

Tal diagrama (figura 2.2) é uma leitura inicial, que pretende informar sobre possíveis 

“interações críticas”, cujas características podem ser avaliadas a posteriori. O desenho 
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mostra como cada contexto é analisado, evidenciando as condições da experiência 

cotidiana que emergem das interações entre os diversos agentes (pessoas, objetos e 

atividades). Assim, inicia-se a avaliação do conflito usando uma lógica de abstração 

composta por elementos gráficos que descrevem os agentes, as interações e as situações, 

codificados por cores e simbologias, possibilitando a visualização de áreas de cores 

intensas, que indicam interações negativas ou positivas. Desse modo, é possível entender, 

por meio da microanálise diagramática, o papel das interações, dos agentes e das 

situações, nos contextos espaciais avaliados.  

A segunda tipologia de diagrama (figura 2.3) se ocupou das disposições dos 

conflitos urbanos em uma condição macroescalar, mas sem deixar de lado a análise das 

mais variadas situações da vida urbana, desde a escala da moradia até a escala da cidade, 

com foco nos impactos das interações na integração situacional e na emergência de 

urbanidade experiencial. Além disso, pretende-se aprofundar nessa macroanálise os 

estudos das interações, expandindo o entendimento sobre os conflitos para uma condição 

multiescalar, dessa vez enfocando as influências das interações nos eventos que podem 

mitigar ou intensificar os conflitos. 

No caso desta pesquisa, a microanálise envolve a explicação dos modos precisos 

como agenciamentos produzem os discursos e as práticas inscritas em situações 

cotidianas heterogêneas, mas localizados em contextos urbanos delimitados. Tal esforço 

deve ser complementado pela macroanálise, para que se conheça a natureza dessas 

situações – suas articulações, conflitos, ameaças e oportunidades –, e seus 

desdobramentos na análise crítica das tendências de urbanidade, se normativa ou 

experiencial. Ao mesmo tempo em que a microanálise fornece evidências para a 

macroanálise, realizar a microanálise sem o conhecimento das estruturas gerais resulta 

em uma explicação fragmentada e incompleta das condições socioespaciais. Trata-se de 

requisitos mútuos, interconectados na complexidade das práticas urbanas no cotidiano. 

Apresentamos abaixo as principais propriedades dos dois modelos analíticos utilizados 

nesta tese, macroanálise e microanálise. Os diagramas que exemplificam tais análises 

encontram-se no apêndice. 

1. Primeiramente, em relação aos objetivos, enquanto na macroanálise o 

objetivo é a visualização das conexões entre os regimes de urbanidade - influenciados 
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por táticas de apropriação de espaços públicos, mediadas pelas redes de interações em 

contextos espaciais de diversas escalas -, na microanálise são as situações críticas do 

cotidiano – articuladas com as interações entre os agentes locais nos espaços públicos -, 

os objetos fundamentais de avaliação. 

2. As variáveis são as mesmas nos dois tipos de análise, mas ocupam lugares 

distintos na equação qualitativa: agentes (pessoas, objetos e atividades); interações 

(políticas, sociais, individuais, materiais e temporais); regimes de urbanidade; e 

contextos (casa, viela, rua, quadra, bairro e cidade). 

3. As condições de campo60, que na microanálise são definidas pelas restrições 

espaciais, temporais e locacionais dos eventos (condições sincrônicas), são 

representadas na macroanálise pelos contextos socioespaciais que ultrapassam tais 

escalas, expandindo-se no espaço-tempo em direção à rua, ao bairro, ao distrito e à 

cidade (condições diacrônicas). Nesse sentido, estabeleceu-se um cenário de estratégias 

e táticas que atravessam as escalas, decorrendo daí uma atenção maior às conexões entre 

eventos, interações e condições de conflito. 

4. Enquanto na microanálise foram utilizados prioritariamente os dados das 

entrevistas com apoio de foto-elicitação, dos dados do questionário, mapeamento 

colaborativo e notas de campo, na macroanálise, foram úteis dados primários e 

secundários de fontes diversas, inclusive documentos históricos, cartográficos e 

estatísticos, com o objetivo de facilitar a interpretação dos diagramas. 

5. A interpretação dos diagramas, tanto na macro, quanto na microanálise,  foi 

guiada pelos princípios interpretativos da diagramatologia, expostos na seção 2.1.3. 

Sendo o diagrama uma radiografia de conflitos, capaz de decodificar condições de campo 

– evidenciando, assim, as disposições das interações entre os agentes dentro de uma 

microrregião, com vários níveis de complexidade –, as diferenças de interpretação se 

localizam ao nível da visão de conjuntos, na macroescala, e elementos, na microescala. 

As interpretações iniciais propostas dizem respeito à intensidade dos conflitos, potencial 

de mitigação, tipologias, influências externas e aspectos experienciais das interações. 

                                                        
60 Conforme Allen (1998) nos lembra, em termos gerais, uma condição de campo pode ser qualquer matriz 
formal ou espacial capaz de unificar diversos elementos, ao mesmo tempo respeitando a identidade de cada 
um deles. As configurações de campo são componentes frouxos, caracterizados pela porosidade e a 
interconectividade local. A forma e a extensão gerais são extremamente fluidas e menos importantes do que 
as relações internas das partes, que determinam o comportamento do campo. As condições de campo são 
fenômenos de baixo para cima, definidos não por esquemas geométricos gerais, e sim por conexões locais 
intricadas. Intervalo, repetição e serialidade são conceitos fundamentais. A forma importa, mas não tanto 
as formas das coisas, e sim as formas entre as coisas. 
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Trata-se de um exercício analítico com múltiplas variáveis em uma região delimitada, 

onde ocorrem eventos imprevisíveis no espaço-tempo.  

6. Microanálise. Esse diagrama é composto por pontos, linhas e áreas. Trata-

se de um círculo, dividido em setores, nos quais ícones, também circulares, localizados 

próximos da borda, se conectam uns aos outros por linhas curvas. Os pontos representam 

os agentes (pessoas, objetos e atividades). As linhas representam as interações entre os 

agentes, que podem assumir diferentes sentidos – políticos, sociais, individuais, 

materiais e temporais, isoladamente ou em conjunto. As linhas curvas que conectam os 

ícones são identificadas com ícones representando as seis modalidades possíveis de 

interações entre os agentes, dependendo da natureza dos agentes, dos contextos 

espaciais e dos conflitos analisados. As interações não possuem gradação ou intensidade, 

mas podem ser orientadas a favor ou contra agentes específicos. De modo a esclarecer 

esse aspecto, as linhas são direcionais, facilitando, assim, a compreensão sobre 

interações reativas. As áreas representam as condições de conflitos em um contexto 

espacial delimitado. A própria circunferência representa uma dada condição (a questão 

do acúmulo de lixo em uma esquina, por exemplo). A área irregular destacada no interior 

da circunferência, formada pelo conjunto de conexões, identifica as interações críticas 

em situações específicas. Os círculos externos, contendo textos e imagens, são espaços 

para descrições sobre os agentes, denotando suas origens, escalas, tipologias entre 

outras informações. 

7. Macroanálise. Nesse diagrama, os ícones representam os sete regimes de 

urbanidade estudados nesta pesquisa, localizados ao longo da menor circunferência 

alinhados com as interações mais críticas dos conflitos presentes nos diagramas da 

microanálise, que atuam como articuladores dos eventos disponibilizados para 

avaliação. Em outras palavras, as interações são as interfaces operativas dos contextos, 

que incluem os agentes e os atributos urbanos, nas conexões com diversos eventos que 

podem mitigar ou acentuar os conflitos. A princípio todos os eventos podem conectar-se 

entre si, mesmo se originários de outros cenários de conflitos, mas somente se conectam 

com as interações presentes no quadrante. As linhas conectoras significam que eventos 

exercem influência direta entre si; caso seja uma influência indireta ou não haja 

influência nenhuma, não há conexões. O diagrama é formado por três círculos 

concêntricos – que podem ser denominados respectivamente cidade, bairro e rua –, 

sendo que o menor (rua) pode ser dividido em até quatro setores, ou quadrantes, que 
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acomodam as interações. Pequenos círculos vermelhos e azuis, os eventos, localizados 

nos anéis, se conectam uns aos outros por linhas pontilhadas e às interações (ícones) por 

linhas cheias. Esses círculos contém a descrição de eventos, ou dados, situações 

relacionadas com os agentes, atributos e contextos. O interior da menor circunferência é 

um espaço para descrições (gráficas ou textuais) sobre os agentes, denotando suas 

origens, escalas, tipologias, interesses, durações e ritmos. O diagrama de macroanálise 

foi útil para expandir a compreensão dos diagramas de microanálise, focados nas 

interações. É um diagrama analítico com alto nível de abstração, capaz de evidenciar não 

somente os principais aspectos dos conflitos, mas, também, o papel dos agentes, das 

interações e suas influências nas diversas escalas espaciais. Esse diagrama pode ser útil 

para a produção de diagramas mais abstratos, porém será indispensável nas análises de 

estratégias e táticas, bem como nas configurações dos contextos multiescalares. 

3.3 PESQUISA EMPÍRICA 

O trabalho de campo se dividiu em três etapas – mapeamento colaborativo, 

questionário e foto-elicitação (Foto-Fala e Foto-Mapa) – organizadas e realizadas entre 

julho de 2017 e julho de 2018. Os métodos de coleta de dados se complementam, 

permitindo que a articulação dos dados e informações durante as etapas da pesquisa 

contribuam para a produção de análises consistentes. A utilização de métodos, a princípio 

divergentes, pode indicar uma abordagem heterodoxa, mas responde a sugestões 

triangulação de dados, propostas por especialistas em pesquisa qualitativa (DENZIN e 

LINCOLN, 2006; YIN, 2016; CHARMAZ, 2009; e STRAUSS e CORBIN, 1990). Desse modo, a 

oficina criativa, o questionário e as entrevistas com o mapeamento fotográfico foram 

métodos utilizados objetivando o aprimoramento da qualidade dos dados gerados 

durante a pesquisa.  

Sem perder o foco no estudo das condições urbanas a partir de conhecimentos 

teóricos e práticos da arquitetura e do urbanismo, a abordagem desta pesquisa seguiu de 

perto muitas premissas e ferramentas das ciências sociais, como a sociologia e a 

antropologia urbana, por exemplo. Nesse contexto, tornou-se evidente, desde as 

primeiras atividades em campo, a necessidade de envolver os sujeitos em uma proposta 

colaborativa de mapeamento. De fato, os trabalhos de campo envolvendo a participação 

ativa dos sujeitos ainda é uma abordagem pouco comum nos estudos urbanos elaborados 
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no âmbito do urbanismo. De modo simplificado, pode-se argumentar que emergem das 

atividades inseridas na oficina criativa as categorias de análise da percepção ambiental, 

que são organizadas no questionário sobre a apropriação do espaço público em 

Paraisópolis, cujas respostas tornam evidentes certas condições e contextos ambientais 

que passam a ser explorados com maior profundidade nos métodos de foto-elicitação 

(Foto-Fala e Foto-Mapa), com o objetivo de documentar os aspectos mais contraditórios 

das entrevistas com o uso de fotografias. 

Quadro 3.5 – A Coleta de Dados da Pesquisa Empírica. 

 Descrição Objetivos 

M
a

p
e

a
m

e
n

to
 Atividades de sensibilização sobre temáticas 

urbanas dirigidas à comunidade. Mapeamento 
Colaborativo nas quadras de Paraisópolis. 

Possibilitar a aproximação do pesquisador na 
comunidade. Discussão inicial sobre 
percepção ambiental, apropriações dos 
espaços públicos, qualidade de vida urbana. 
Identificar e gerar categorias de qualidade de 
vida urbana. 

Q
u

e
st

io
n

á
ri

o
 Conjunto de questões sobre hábitos, 

comportamentos e percepções dos adolescentes 
sobre a apropriação dos espaços públicos em 
Paraisópolis, divididos em categorias ambientais, 
geradas por meio de discussões na oficina criativa. 

Identificar padrões de comportamentos dos 
adolescentes nos espaços públicos. Permitir 
a triangulação de dados. 
Gerar possibilidades de amostragem teórica 
em áreas consideradas críticas na percepção 
da população local (Charmaz, 2009). 

F
o

to
-E

li
ci

ta
çã

o
 

 

Etapa 1: Entrevistas com foto-elicitação: 
adolescentes moradores de Paraisópolis e 
estudantes dos Colégios Aleph e Saber Mais; 
preferencialmente, nos locais próximos de onde os 
adolescentes moram; durante a semana 
subsequente à primeira entrevista de 
aproximação. 

Aprofundar o conhecimento sobre práticas 
sociais por meio de técnicas fotográficas 
colaborativas com adolescentes que 
estiveram presentes na oficina criativa 
realizada em Paraisópolis. 

Etapa 2: Entrevistas com foto-elicitação; 
moradores de Paraisópolis (é importante observar 
a diversidade de idade, gênero e raça); nas ruas e 
avenidas onde os pesquisadores estiverem 
caminhando; no momento mesmo da caminhada; 
os entrevistados são abordados a cada 50 m, 
aproximadamente, e convidados a responder 
algumas perguntas sobre a percepção da qualidade 
do entorno e tomar uma foto daquilo que 
consideram como elemento mais negativo. 

Gerar conhecimento sobre práticas sociais 
por meio de técnicas fotográficas 
colaborativas com moradores de 
Paraisópolis. 

Etapa 3: Documentação fotográfica temática em 
determinadas vias de Paraisópolis. 

Estabelecer um discurso visual para análise 
comparativa das entrevistas e do 
questionário. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Para muitas pessoas, principalmente nos contextos de assentamentos precários, 

ser filmado ou ter sua imagem publicizada pode ser associado a perigo, controle e 

vigilância. Desse modo, as práticas de documentação fotográfica de pesquisadores sociais 

podem estar associadas com as ações de agentes da administração pública com intenções 
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diversas. Consequentemente, para assegurar o melhor acesso aos pensamentos, palavras 

e atos dos sujeitos desta pesquisa, bem como garantir as opiniões desses sujeitos sobre a 

própria pesquisa, torna-se não apenas justificado, mas metodologicamente indispensável, 

o que será comprovado nas análises de resultados nos próximos capítulos. Os diferentes 

tipos de fontes de evidência objetivaram, primeiramente, a convergência de dados e 

métodos de investigação. Assim como, a obtenção de dados relevantes de diferentes 

perspectivas, sejam dos moradores, das lideranças comunitárias e dos especialistas, além 

dos próprios pesquisadores. 

A pesquisa documental foi organizada de modo a obter dados registrados sobre 

ações que contribuíram para a produção de espaços públicos. Concentrou-se nos diversos 

tipos de documentos disponíveis para estudo, descrição e análise visual e textual, 

principalmente os arquivos de agências governamentais de planejamento urbano, 

organizações não-governamentais (ONGs), atuantes nos processos de transformação 

urbana, e associações e redes de moradores. Segue abaixo um quadro-resumo sobre as 

fases de coletas de dados da pesquisa empírica e seus objetivos. 

3.3.1 Mapeamento Colaborativo 

O mapeamento colaborativo foi realizado, inicialmente, como uma atividade da 

oficina criativa (Imagine Paraisópolis), pensada com o objetivo de aproximação da 

população local, como método de pesquisa-ação, nos termos definidos por Thiollent 

(2012), para discutir a apropriação de espaços públicos por meio de uma abordagem 

participativa envolvendo jovens e adolescentes, com foco na produção de lugar por meio 

de intervenções urbanas temporárias. 

Durante a preparação da oficina, foram realizadas diversas incursões na área de 

estudo com o objetivo de reconhecimento de aspectos da morfologia urbana e adaptação 

da percepção ambiental do pesquisador. Nesse sentido, pretendeu-se uma aproximação 

das práticas cotidianas no espaço público dos adolescentes em Paraisópolis, por meio da 

disponibilização de condições para discussão democrática da realidade concreta, de modo 

que fosse possível apreender os modos de percepção, produção e apropriação dos espaços 

públicos em Paraisópolis. 
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Com apoio das teorias ligadas ao urbanismo do cotidiano, esse método forneceu 

informações valiosas sobre as experiências individuais e coletivas na dimensão 

ideológica, discursiva e sensível. A principal referência que conduziu a produção da 

oficina foi o conceito de “diálogos democráticos” o qual Huybrechts (2016) apresenta, no 

contexto das políticas públicas que envolvem processos participativos (Design 

Colaborativo) e planejamento estratégico. Cada diálogo democrático – que pode ser 

estratégico, agonístico, comprometido, expressivo ou questionador –, é uma proposta de 

articular os agentes envolvidos no planejamento urbano no sentido de promover 

desenvolvimento local segundo processos colaborativos. O autor afirma que estratégias 

de projeto guiadas por diálogos democráticos tiveram origem na organização dos 

ambientes funcionais das indústrias escandinavas na década de 1960, tendo sido 

aplicados em estudos urbanos na mesma época por Alexander (1964). 

Um dos resultados importantes da oficina para a pesquisa foi a emergência de sete 

categorias de análise que denominamos de regimes de urbanidade: visualidade, 

legibilidade, identidade, diversidade, densidade, acesso e controle. Tais atributos, 

originários das discussões nos grupos de estudo sobre desenvolvimento local em 

Paraisópolis, podem também ser considerados estratégias / táticas de ação no ambiente 

urbano. 

3.3.2 Questionário 

O objetivo principal do questionário elaborado para esta pesquisa foi identificar os 

impactos das práticas cotidianas na experiência recreativa de adolescentes moradores de 

Paraisópolis, de modo a coletar dados sobre a apropriação de espaços públicos por 

adolescentes, matriculados em instituições de ensino localizadas na região de 

Paraisópolis. De um modo mais direto, a proposta do questionário foi avaliar como os 

adolescentes de Paraisópolis interagem no espaço público, tanto nas proximidades das 

residências – nas vizinhanças –, como nos locais mais populares para as práticas 

recreativas, observando a classificação proposta por Dumazedier (1994 e 2004) para 

atividades de lazer e recreação, especialmente seu conceito de “tempo livre”. 

O questionário foi do tipo auto aplicado, quer dizer, os respondentes os 

preencheram por si próprios durante o tempo disponibilizado pelo aplicador e pelas 
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instituições proponentes. A principal vantagem desse procedimento é a obtenção de uma 

quantidade grande de respostas em curto tempo. 

Inicialmente cogitou-se a aplicação do questionário via Internet, utilizando 

formulário digital que poderia ser acessado em site específico, com links disponíveis nas 

redes sociais. No entanto, considerando uma possível diversidade sociocultural dos 

respondentes, as questões éticas, as condições de preenchimento efetivo do questionário 

e a confiabilidade dos dados estatísticos, optou-se pela aplicação presencial em formato 

impresso nas unidades de ensino que concordaram em participar da pesquisa. Nesse 

sentido, calculou-se o tempo de preenchimento entre 15 e 20 minutos, que possibilitou 

minimizar possíveis transtornos ao corpo docente e discente. 

O questionário foi aplicado a 88 alunos adolescentes, com idades entre 14 e 18 

anos, matriculadas no Colégio Antonietta e Leo Feffer (ALEF – Paraisópolis), e foi utilizado 

como ferramenta exploratória, com o objetivo de se adquirir um conjunto de dados de um 

grupo específico, sem pretensões estatísticas – ainda que seja possível obtê-las por meio 

de ferramentas específicas – sobre a temática da apropriação dos espaços públicos para 

atividades de lazer, esporte e cultura. 

Antes de apresentar o questionário diante dos respondentes escolhidos foi 

necessário realizar um pré-teste, objetivando verificar possíveis falhas nas questões, 

incongruências nas respostas, dificuldades de compreensão, tempo mínimo e máximo de 

respostas, entre outros fatores que possam causar vieses na pesquisa. Nesse sentido, os 

questionários de teste foram aplicados a um pequeno grupo de indivíduos sob as mesmas 

condições em que seriam submetidos ao público-alvo. O pré-teste serviu, ainda, para 

verificar se o questionário apresentava três qualidades científicas fundamentais, que são 

confiabilidade dos atributos e categorias utilizados; validade dos dados levantados para a 

pesquisa; e disponibilidade de assimilação do vocabulário por parte dos respondentes. 

O pré-teste do questionário em questão foi realizado no dia 3 de maio de 2017, às 

15h30, na sede do Programa Einstein na Comunidade Paraisópolis, durante uma atividade 

extraescolar. Estavam presentes 13 adolescentes, com idade entre 12 e 18 anos, 

moradores de Paraisópolis e matriculados em cinco diferentes unidades de ensino. As 

variáveis idade, moradia e escola demonstraram grande amplitude de valores e foram 

relevantes para a avaliação dos dados e revisão das questões. 
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O questionário final foi composto por 42 questões – sendo 38 de múltipla escolha 

e quatro questões abertas –, que propôs avaliar algumas dimensões da experiência urbana 

dos adolescentes moradores de Paraisópolis. As dimensões avaliadas, além da demografia 

da microescala, foram: atividades de lazer e recreação, interações na vizinhança, festas e 

percepções do espaço público. Assim, foi possível obter informações de grande valor para 

a percepção dos impactos das ações e comportamentos desse grupo social na dinâmica 

socioespacial de Paraisópolis, principalmente no que diz respeito às atividades de lazer e 

recreação. 

Os dados levantados foram tabulados e convertidos em gráficos e tabelas, de modo 

a permitir análises sobre os hábitos dos jovens e adolescentes de Paraisópolis em espaços 

públicos. A formulação das questões foi adequada à faixa etária do público adolescente, 

apresentando simplicidade, exatidão e neutralidade, conforme é explicado em detalhes 

por Vieira (2009). As questões foram apresentadas prioritariamente por questões 

fechadas, sendo algumas apresentadas como múltipla escolha e outras de forma 

escalonada. Como o objetivo desse questionário foi obter um levantamento extensivo, 

optou-se por uma abordagem na qual as respostas, a análise e a comparação com outras 

fontes estatísticas de dados fosse o mais transparente possível. 

Algumas limitações, entretanto, são esperadas no uso desse método, dentre as 

quais podemos citar: a) amostra pequena para a população-alvo; b) distribuição da 

amostra não probabilística; c) utilização do questionário em pesquisa qualitativa; e d) 

impossibilidade de realizar generalizações estatísticas. 

Amostra 

Para entender melhor o processo de composição do conjunto de respondentes do 

questionário, é necessário apreender alguns termos técnicos, dentre eles pode-se citar: 

população, o conjunto de unidades – no caso desta pesquisa, formadas por adolescentes 

que frequentam escolas em Paraisópolis – sobre o qual se deseja obter informações; 

amostra, que é o subconjunto de unidades retiradas de uma população segundo critérios 

de confiabilidade e margem de erros máximos; e variável, entendida como característica, 

ou atributo, com valores diferentes em cada unidade informada (Vieira, 2009). 
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Nos levantamentos de dados com objetivos estatísticos, primeiramente é 

necessário definir o tamanho da população, que é o conjunto de entes portadores de pelo 

menos uma característica comum. Em estatística, a palavra população tem um significado 

muito mais amplo do que no vocabulário comum, porém, no caso dessa pesquisa, foram 

adolescentes, moradores de Paraisópolis, com idade entre 12 e 18 anos, que estavam 

matriculados na unidade privada de ensino médio, o Colégio ALEF – Paraisópolis.  

Como resultado de um levantamento preliminar realizado nas bases do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), verificou-se que no âmbito do recorte 

territorial da pesquisa, composto por 42 setores censitários, há um total de 55.419 

indivíduos, dentre os quais 7.509 possuíam entre 12 e 18 anos no Censo 2010, equivalente 

a 13,55%. Ao averiguar na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, as matrículas 

do ensino médio das escolas localizadas no perímetro da pesquisa, foi encontrado o total 

de 2.766 alunos em cinco instituições de ensino, ou aproximadamente 59,5% dos 

moradores adolescentes (SEDUC, 2016). 

O nível de confiança, que é a probabilidade efetiva de a amostra ser parte da 

população-alvo é, usualmente, de 90% para pesquisas dessa categoria. A margem de erro 

é o índice que determina a estimativa máxima de erro dos resultados de uma pesquisa, 

que são desvios dos valores encontrados em cada variável. Se, por exemplo, para 

determinado atributo relativo aos hábitos dos adolescentes no espaço púbico de 

Paraisópolis for medido o valor de 35%, considerada a margem de erro de ±8,7%, o valor 

percentual das amostras está entre 30 e 40, provável igual a 35%. Proporção é o 

percentual de elementos com uma dada característica em relação à população em geral.  

Caso a amostra tenha um tamanho (n) maior ou igual a 5% do tamanho da 

população (N), deve-se considerar que a população seja finita (TRIOLA, 1999; COSTA 

NETO, 2000; e LUCHESA, 2011). Feitas essas ponderações, o valor pode ser obtido pela 

Equação 1, onde: 

 

N: número de valores que compõem uma população finita; 

n: tamanho da amostra tomada da população que se está pesquisando; 

Z: representa a variável aleatória normal padrão, associado ao nível de confiança; 

E: erro de estimativa. 
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ˆp: proporção amostral, que estima a verdadeira proporção populacional p.  

ˆq: complemento da proporção de uma amostra: ˆq = 1 - ˆp. 

Equação 1: Fórmula para determinação do tamanho da amostra. 

 
Fonte: Adaptado de (LUCHESA, 2011, p. 24). 

Para esta pesquisa o valor de N é 2.766; Z= 1,65 (a probabilidade de 90% das 

amostras igualarem a população); erro de 7,0%; proporção da população de 

aproximadamente 20%. 

Tabela 3.1 – Alunos Matriculados em Paraisópolis (2016). 

Escola 
Ensino 
Médio 
(2016) 

Endereço das Escolas 

ETEC Abdias do Nascimento 536 
R. Dr. J. Augusto de Souza e Silva, 
s/n - Jardim Parque Morumbi - 
São Paulo 

EE Prof. Etelvina de Goes 
Marcucci 

1168 
R. Dr. José Carlos de Toledo Piza, 
10 - Jardim Parque Morumbi - São 
Paulo 

EE Maria Zilda Gamba Natel 884 
R. Dr. José Carlos de Toledo Piza, 
s/n - Jardim Parque Morumbi - 
São Paulo 

Colégio ALEF – Paraisópolis 88 
R. Herbert Spencer, 113B - 
Paraisópolis - São Paulo 

Crescer Sempre 90 
R. Pasquale Gallupi, 928 - 
Paraisópolis - São Paulo 

Total 2.766  
Fonte: Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (SEDUC, 2016). 

Escalas 

Escalas de mensuração são indicadores que atribuem um valor numérico 

aproximado a certos conceitos, difíceis de serem medidos por si mesmos. Em outras 

palavras, “mensuração (ou medição) é o processo de atribuir números de forma 

sistemática a objetos e pessoas, com a finalidade de indicar as diferenças que existem 

entre eles em relação à variável que está sendo medida” (VIEIRA, 2009, p. 71). Em 

pesquisas empíricas os conceitos podem ser medidos diretamente (idade, sexo, moradia, 

escolaridade, etc.) ou indiretamente (religiosidade, alienação, preconceito, crença, 

posicionamento político e filosófico, etc.). Certamente existem indicadores que 
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possibilitam medir esses conceitos, mas atitudes, crenças e comportamentos são variáveis 

muito complexas para serem medidas diretamente. Ainda assim, as medidas dos 

conceitos são dadas por escalas construídas a partir de valores atribuídos previamente a 

conjuntos de questões e respostas. De modo a alcançar melhores resultados, utilizou-se, 

nesta Tese, a escala de Likert, também conhecida como somatório dos escores. A escala 

de Likert, que consiste de uma série de afirmações a respeito de um determinado objeto, 

apresentando, para cada afirmação, uma escala de cinco pontos, correspondendo nos 

extremos a “concordo totalmente” e “discordo totalmente”. Uma aplicação típica 

apresenta um número de afirmações em torno de 20, com escala de resposta de 1 a 5. 

Também se utiliza a inversão de parte das afirmações para que não ocorra o efeito de halo, 

isto é, que o respondente marque uma alternativa em função unicamente da sua marcação 

para a afirmação anterior. O valor da medida foi obtido através da soma dos valores das 

respostas às afirmações (tomando-se o cuidado de reverter os valores dos itens 

previamente invertidos). 

3.3.3 Foto-Elicitação 

A fotografia usada como apoio de entrevistas (foto-elicitação) é essencialmente 

interpretativa e objetiva apoiar a observação e o mapeamento, contribuindo para a 

convergência, ou não, das informações documentadas. Essa ferramenta tem sido 

indispensável nos estudos socioespaciais, não somente pelo seu teor de evidência 

científica, mas também por se prestar a interpretações mais fundamentadas da 

complexidade dos fenômenos urbanos (ANNANG et al, 2016). Nesta fase da pesquisa 

empírica, que se desenvolveu segundo princípios da metodologia visual, a foto-elicitação 

foi desmembrada em duas etapas: Foto-Fala e Foto-Mapa. 

O Foto-Fala é um método de entrevista com foto-elicitação usado nesta pesquisa, 

resultante da adaptação do método descrito por Farquhar & Dobson (2004), no qual os 

participantes são convidados a descrever suas fotografias segundo um roteiro de cinco 

perguntas ordenadas como se segue: a) O que você quer mostrar na fotografia? b) O que 

está ocorrendo na fotografia? c) De que modo essa fotografia se relaciona com sua vida, 

ou de seus colegas, vizinhos e parentes? d) Por que você acha que esse tema é 

importante em Paraisópolis? e, finalmente, e) De que modo você pensa que essa questão 

pode ser resolvida ou melhorada? De modo sucinto, podemos dizer que as resposta às 
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questões propostas indicam, por parte dos participantes, um reconhecimento dos eventos 

locais, refletindo sobre suas relações intersubjetivas sem pretender simplificar o papel 

das preexistências socioespaciais, mas apontando possibilidades de transformação das 

situações de precariedade. 

O Foto-Fala foi realizado com a participação de onze adolescentes, selecionados 

entre os quase 30 participantes da oficina Imagine Paraisópolis, que aconteceu entre 

março e junho de 2017 no Programa Einstein Paraisópolis. Todos os respondentes eram 

moradores de Paraisópolis e estudantes bolsistas do Colégio ALEF – Paraisópolis, e foram 

convidados a comentar suas próprias impressões culturais, sociais, éticas e estéticas por 

meio de entrevistas semiestruturadas com o apoio das imagens do cotidiano captadas 

pelas câmeras de seus próprios smartphones. Inicialmente foi realizado um encontro com 

os participantes, mediados pelo pesquisador com a colaboração de lideranças locais, onde 

se discutiram temas relacionados com a qualidade de vida urbana local e os 

desdobramentos das ações organizadas, tanto pelas instituições governamentais quanto 

pelos próprios moradores locais, na melhoria das condições dos espaços públicos. No final 

desse encontro, os adolescentes foram convidados a registrar imagens de situações 

vivenciadas por eles nas ruas de Paraisópolis durante uma semana. O segundo encontro 

ocorreu na forma de um seminário, onde cada participante apresentou suas fotografias e 

descreveu sua experiência. Em um terceiro momento, realizado no decorrer da semana 

seguinte, os adolescentes foram entrevistados individualmente. Nessa ocasião foi possível 

estabelecer as conexões entre as entrevistas e as imagens por meio de um método de foto-

elicitação. 

O Foto-Mapa61 foi desenvolvido no âmbito desta pesquisa em decorrência da 

necessidade de acessar algumas informações diretamente dos transeuntes e dos 

moradores locais presentes nas ruas nas ocasiões de caminhadas realizadas pelo 

pesquisador.  Resultou da junção da caminhada exploratória, um tipo de deriva de leitura 

urbana nas avenidas, ruas e vielas a serem estudadas, e da entrevista semiestruturada às 

pessoas abordadas durante a caminhada. Essa entrevista se assemelha à pesquisa de 

opinião, mas não utiliza questionário e sim um roteiro flexível de temas a serem 

                                                        
61 As técnicas de entrevistas com foto-elicitação foram aprimoradas nos percursos de reconhecimento 
realizados em Ciudad Bolívar, assentamento informal localizado em Bogotá, durante o Estágio Doutoral 
realizado na Universidad de Los Andes, no período entre julho e agosto de 2017. 
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abordados. A inovação é que, contrariamente a métodos usuais de foto-elicitação, não 

usamos fotografias para ampliar a compreensão dos temas pelos respondentes, mas eles, 

os respondentes, fotografam cenas da rua como elemento auxiliar na interpretação das 

entrevistas pelos pesquisadores. De qualquer modo, o uso de fotografias, especialmente 

quando a temática é difícil de ser abordada espontaneamente, por questões socioculturais 

diversas pode se comprovar de grande valor interpretativo para a leitura da paisagem 

urbana (ANNANG et al, 2016; WANG, 1997; ROSE, 2007; BANKS 2009; e MINAYO, 2015). 

Na prática, a coleta de dados do Foto-Mapa foi realizada caminhando pelas ruas, 

abordando espontaneamente as pessoas, pedindo para elas fotografarem partes que 

julgassem importantes para a qualidade de vida urbana local. Seguiu-se o seguinte roteiro: 

a) caminhada inicial pela localidade, acompanhado por guias locais; b) mapeamento das 

vias de interesse para as entrevistas e tomada de fotografias pelos participantes; c) 

transcrição das entrevistas; d) codificação em três fases, aberta, axial e seletiva; e) análise 

e interpretação das informações.  

No caso de Paraisópolis, foram observadas algumas variáveis importantes para 

evitar certos vieses na interpretação dos dados. Levar em consideração a diversidade de 

idade, gênero e ocupação, entre outros fatores, contribuiu para uma avaliação 

tendenciosa. Abordar pessoas nas ruas, no momento mesmo da caminhada, de forma livre 

e espontânea, foi uma opção arriscada, que se justificou pelo tipo de dados exigidos, mas 

que rendeu resultados consistentes. Além de considerarmos os fatores assinalados 

anteriormente, tentamos manter um ritmo de entrevistas que definisse uma amostra 

distribuída espacialmente nos trechos pesquisados. Por último, após essa etapa, a última 

atividade do trabalho de campo compreendeu a documentação fotográfica dos contextos 

mais evidentes e contraditórios presentes no questionário e nas entrevistas sob a ótica da 

observação participante. As variáveis ambientais, emergentes da oficina criativa, 

constituíram uma matriz lógica capaz de filtrar elementos significantes das informações 

visuais genéricas presentes nas fotografias. Desse método (entrevistas com foto-

elicitação) emergiram grupos de informações e categorias que foram sistematicamente 

analisados no capítulo 5 desta Tese. Foram pesquisadas três vias de Paraisópolis, 

indicadas pelos próprios moradores como as mais destacadas em termos de legibilidade 

na paisagem urbana local.
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CAPÍTULO 4 – SITUAÇÕES DO COTIDIANO EM PARAISÓPOLIS 

Objetivando compreender como são organizadas as relações entre os citadinos – 

moradores e transeuntes – e a cidade nas diversas situações cotidianas de apropriação 

dos espaços públicos de Paraisópolis, este capítulo apresenta uma análise das relações de 

proximidade e distância interbairros – entre Paraisópolis, Vila Andrade e Morumbi –, e 

intrabairro, entre os cinco setores que compõem a favela. Com esse intuito, utilizamos a 

tipologia de situações elementares da vida urbana propostos por Agier (2011, p. 92), 

segundo o qual, “quatro grandes formas ou tipos de situação permitem descrever os 

diferentes momentos da relação dos citadinos com sua cidade e dos citadinos entre si, na 

cidade, são: situação ordinária, extraordinária (ou ocasional), situação de passagem e 

ritual”. Assim, primeiramente apresentaremos os principais resultados do mapeamento 

colaborativo, em seguida, expõem-se os resultados do questionário para, assim, formular 

uma análise fundamentada nos tipos de situações e nas articulações dessas com os dois 

conjuntos de material empírico. 

Três níveis de análises resultam da associação dos dados do questionário e do 

mapeamento, com o intuito de descrever, comentar e relacionar os temas de escala macro 

às tipologias de situações do cotidiano identificadas em Paraisópolis. A primeira análise 

concentra-se nas percepções dos adolescentes em relação à vida cotidiana nos espaços 

públicos. Após a codificação das respostas – muitas delas inferidas usando a escala 

Likert62 –, as questões foram reagrupadas em tabelas para discussão de temas pertinentes 

à interpretação. Na segunda análise, quatro mapas temáticos (vielas, acessibilidade, 

diversidade, caminhabilidade), formatados pelo arranjo, por similaridade, de 12 fatores 

de qualidade de vida urbana, contribuem para gerar outros quatro mapas interpretativos 

das integrações situacionais. Finalmente, a terceira análise é o momento da articulação 

das duas análises iniciais à luz do conceito de situação elementar da vida urbana (AUGIER, 

2011), onde temas similares são associados a um tipo de situação, de modo a identificar 

o papel das integrações situacionais na configuração dos diversos regimes de urbanidade 

                                                        
62 Conforme descrevemos no Capítulo 2, a escala Likert usa cinco categorias de resposta, numerada de 1 a 
5, que variam do “discordo totalmente”, passando por “discordo em parte”, “concordo em parte” até o 
“concordo totalmente”. A quinta categoria de resposta, identificada como NDA (nenhuma das alternativas), 
e valor igual a 3, indica que o respondente não sabe ou não quer responder a respectiva questão. 
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em Paraisópolis. A relevância dessas análises na identificação de tendências de 

urbanidade experiencial está no alcance dessas informações na formatação de políticas 

públicas mais adequadas aos citadinos. Em acordo com Leva (2005), defendemos que a 

melhoria dos níveis de qualidade de vida urbana é um dos objetivos de todos os agentes 

envolvidos na apropriação de espaços públicos e uma das condições para a realização do 

direito à cidade. 

4.1 QUESTIONÁRIO: OS RITMOS DO COTIDIANO 

Para compreender as dinâmicas de apropriação dos espaços públicos de 

Paraisópolis desde a perspectiva do adolescente no contexto da favela, do distrito de Vila 

Andrade e da cidade de São Paulo, foi aplicado um questionário contendo 42 questões, 

presencialmente, em fevereiro de 201863, a 88 estudantes do ensino médio, com idade 

entre 14 e 19 anos, matriculados no Colégio ALEF – Paraisópolis. O questionário permitiu 

compreender a apropriação dos espaços públicos de Paraisópolis por adolescentes, 

englobando cinco temas principais: mobilidade, segurança, conforto ambiental, recreação 

e lazer e, finalmente, legibilidade. As questões foram agrupadas de acordo as 

similaridades temáticas e analisadas conforme os impactos, específicos e globais, na 

realidade local. Para facilitar a leitura das tabelas, numeramos as questões entre 

parêntesis. 

Reconhecido em diversas disciplinas como ferramenta de análise estatística, nesta 

pesquisa, os dados do questionário foram avaliados a partir de uma perspectiva 

qualitativa de modo a identificar tendências de configurações socioespaciais em uma 

escala macro que possam ser úteis para explorar de modo mais abrangente e completo os 

três casos de estudo. Optou-se por não realizar um tratamento estritamente estatístico 

dos dados, visto que o número de respondentes foi relativamente pequeno64.  

Da mesma forma, o contexto demográfico (local de moradia, idade, sexo, tempo de 

moradia) não foi objeto de análise estrita, mas de acendimento de algumas questões 

relacionadas com a vida urbana na vizinhança onde moram os participantes. Dos 

                                                        
63 Em maio de 2017 foi aplicado um teste a 15 adolescentes moradores de Paraisópolis em uma ocasião 
especialmente designada, com o apoio do Programa Einstein Paraisópolis.  
64 O conjunto amostral foi apresentado no capítulo 2. 
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adolescentes participantes, cinco não moravam na área de estudo na época da aplicação 

do questionário, contrariando nossa expectativa, pois uma das exigências para estudar no 

Colégio Alef é morar em Paraisópolis65. A média de tempo de moradia é de 12,24 anos. A 

idade média é de 15,78 anos e o número de participantes do sexo feminino e masculino 

foi o mesmo, 44 pessoas para cada grupo. 

4.1.1 Mobilidade  

Analisamos a percepção de mobilidade sob dois aspectos principais. Em primeiro 

lugar, em termos de percursos ou trajetos e, em segundo lugar, em termos de percepção 

dos atributos de mobilidade. Ao que diz respeito aos percursos – da moradia para a escola 

e para outros bairros da cidade –, percebe-se que a maioria dos respondentes (92,05%) 

desloca-se a pé para ir à escola, mas quando o trajeto é no sentido do centro da cidade ou 

de outros bairros, é o ônibus o meio de transporte preferido (64,77%), sendo carro 

(13,64%) e bicicleta formas de transportes modais ainda muito restritos em Paraisópolis, 

conforme a tabela 4.1. Mesmo havendo uma ciclovia recentemente inaugurada na Avenida 

Hebe Camargo, com extensão de 3,8 km66, o uso de bicicleta na região é irrisório 

comparado ao número de habitantes. De fato, muitos moradores locais preferem 

deslocar-se a pé nas imediações de Paraisópolis, incluindo para pontos mais distantes, 

como o centro de São Paulo. Adicionalmente, na questão 5, perguntou-se aos participantes 

quanto tempo se leva, em média, de casa à escola, onde 84,09% respondeu “menos de 15 

minutos”, indicando o uso majoritário das ruas e calçadas para percursos a pé no 

cotidiano local. 

Tabela 4.1 – Percursos Cotidianos em Paraisópolis. 

Questão / Local / Transporte A pé Bicicleta Ônibus Carro Total (%) 

(4) Casa – Escola 92,05 3,41 4,55 0 100 

(6) Casa – São Paulo 20,45 1,14 64,77 13,64 100 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

                                                        
65 Em conversa com esses participantes, foi esclarecido que, por diversos motivos, estes se mudaram de 
Paraisópolis havia pouco tempo, mas permaneceram alunos do Colégio ALEF – Paraisópolis. 
66 Informação divulgada pela Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo. Disponível em: 
<http://cetsp.com.br/noticias/2015/03/02/vila-andrade-e-paraisopolis,-na-zona-sul,-ganham-ciclovia-
com-3,8-km,-a-partir-desta-segunda-feira-(02).aspx> 

http://cetsp.com.br/noticias/2015/03/02/vila-andrade-e-paraisopolis,-na-zona-sul,-ganham-ciclovia-com-3,8-km,-a-partir-desta-segunda-feira-(02).aspx
http://cetsp.com.br/noticias/2015/03/02/vila-andrade-e-paraisopolis,-na-zona-sul,-ganham-ciclovia-com-3,8-km,-a-partir-desta-segunda-feira-(02).aspx
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Em relação à mobilidade e acessibilidade das vias de Paraisópolis, foram aplicadas 

oito questões abrangendo diversos tópicos, usando a escala Likert como forma de 

medição das alternativas, obtendo os dados contidos na tabela 4.2. À primeira proposição, 

que se refere à oferta satisfatória de transporte público, a maioria dos respondentes diz 

que discorda em parte (46,59%), sendo que 31,82% concordam em parte e somente 

3,41% estão totalmente satisfeitos. A questão seguinte, que perguntou se a localização dos 

pontos de ônibus era satisfatória, obteve um equilíbrio entre as opiniões, visto que 

aproximadamente 43% não estão satisfeitos e somente 18,18% estão completamente 

satisfeitos, com destaque para aqueles que estão satisfeitos em parte (32,95%). Em 

relação à questão 9, que problematiza a acessibilidade das calçadas, a resposta foi 

enfaticamente negativa, com 59,09% discordando totalmente e 28,41% discordando em 

parte, somando, assim, 87,5% de descontentes com as condições de acesso das calçadas 

de Paraisópolis. Esse tema é particularmente importante em diversos momentos da 

pesquisa de campo, pois a precariedade das calçadas faz parte do imaginário urbano local. 

Em relação às condições de conservação das ruas de Paraisópolis, a tendência ao 

descontentamento é semelhante à questão anterior, com grande número de totalmente 

discordantes (43,18%) e parcialmente discordantes (40,91%), totalizando 84,09% de 

participantes insatisfeitos com o estado atual das ruas. 

Tabela 4.2 – Mobilidade em Paraisópolis. 

Questões 
Escala Likert 

Total (%) 
DT DP NDA CP CT 

(7) Oferta de transporte público 13,64 46,59 4,55 31,82 3,41 100 

(8) Acesso ao transporte público 21,59 21,59 5,68 32,95 18,18 100 

(9) Acesso às calçadas 59,09 28,41 2,27 7,95 2,27 100 

(10) Conservação das ruas 43,18 40,91 4,55 11,36 0 100 

(11) Acidentes de trânsito 20,45 21,59 30,68 13,64 13,64 100 

(12) Mobilidade (bicicleta) 29,55 27,27 7,95 28,41 6,82 100 

(13) Mobilidade (caminhada) 14,77 37,50 3,41 34,09 10,23 100 

(14) Ruas para pedestres 1,14 4,55 5,68 18,18 70,45 100 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Quando interrogados se a média de acidentes de trânsito em Paraisópolis é 

aceitável, o resultado mais frequente se encaixa na categoria NDA (30,68%), significando 

que os participantes desconhecem os dados sobre acidentes de trânsito na localidade, ou 

simplesmente não quiseram responder à questão, por se tratar de assunto sensível 
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naquele contexto cultural. Mesmo assim, o número de respondentes que discordam 

totalmente (20,45%) somados àqueles que discordam em parte (21,59%) ainda é 

significativo (42,04%). As duas questões seguintes, 12 e 13, buscam determinar o quanto 

as ruas de Paraisópolis são seguras para a mobilidade das pessoas, seja por bicicleta ou a 

pé.  

Andar de bicicleta em Paraisópolis é, antes de tudo, uma tarefa muito difícil, por 

conta da topografia acidentada, do trânsito conturbado e da precariedade das ruas. Nesse 

sentido, não surpreendeu que 29,55% discorde totalmente da afirmação de que seja 

seguro andar de bicicleta em Paraisópolis. Os moradores que concordam parcialmente 

somam 28,41%, um valor que equilibraria a equação, não fosse o número daqueles que 

discordam em parte (27,27%) direcionar a tendência para uma condição desfavorável ao 

transporte por bicicleta na região. O que parece estranho é que tal condição seja 

compartilhada pela locomoção peatonal, considerada parcialmente desfavorável por 

37,50% dos adolescentes, enquanto 34,09% concordam parcialmente sobre a segurança 

dos pedestres nas ruas de Paraisópolis. Em outras palavras, há um empate técnico difícil 

de explicar nesta questão em particular. Por último, a questão 14 aborda um tema ao 

mesmo tempo polêmico e relevante para as áreas com alta densidade, as ruas exclusivas 

para pedestres. Questionados sobre a possibilidade de se transformar algumas vias de 

Paraisópolis em vias de acesso exclusivo de pedestres, a maioria dos adolescentes 

concordou totalmente (70,45%), sendo que apenas 1,14% dos respondentes discordaram 

totalmente. De um lado, tal proposição se alinha com a recente tendência de se pensar 

estratégias para a mobilidade em Paraisópolis, sob o risco de se acelerar o colapso das 

ruas locais caso não se faça nada a respeito. De outro lado, revela o interesse dos 

adolescentes em um aspecto da mobilidade urbana a princípio distante da realidade local, 

pois em São Paulo somente há ruas exclusivas para pedestres no centro histórico. 

Certamente, esse elemento da paisagem urbana evoca, no imaginário coletivo, imagens do 

convívio nos espaços públicos, possibilitados pela ausência de trânsito local. 

O tema da mobilidade urbana é um dos mais complexos em Paraisópolis, devido à 

falta de conectividade, permeabilidade e acessibilidade nas calçadas, ruas e vielas, 

resultantes da sua evolução urbana peculiar, caracterizada pela ocupação de todos os 

espaços livres disponíveis, públicos e privados. Nesse contexto, os respondentes não só 

demonstraram conhecimento das situações de passagem que resultam em conflitos de 
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apropriação dos espaços públicos, mas também se posicionaram a favor da 

caminhabilidade, efeito direto do planejamento orientado para a mobilidade. O fato de a 

maioria dos moradores locais se deslocar a pé dentro de Paraisópolis e nas imediações da 

favela sinaliza um caminho para o desenvolvimento local, pautado pela qualificação da 

mobilidade peatonal. Nesse caso, as interações dos agentes para a superação dos conflitos 

nos regimes de urbanidade associados à diversidade, densidade e acesso, podem 

contribuir para a emergência da urbanidade experiencial nas ruas de Paraisópolis.  

4.1.2 Segurança  

A percepção de segurança67 foi inferida com base em seis proposições construídas 

na escala de concordância Likert. Aqui, o padrão das respostas foi bem mais equilibrado 

do que no tema mobilidade, indicando ser um tema bastante sensível, com nuances que 

merecem ser discutidas em profundidade. De um modo geral, os resultados mostram que 

os adolescentes estão divididos em relação à segurança nas ruas de Paraisópolis em todos 

os temas, com exceção de um, que diz respeito ao policiamento local, onde 46,59% 

discordam totalmente e 25% discordam em parte. Ainda neste tópico, há um número 

significativo de indecisos (17,05%). 

A presença de iluminação noturna, um parâmetro de segurança importante para 

se caminhar nas ruas à noite, foi objeto de discordância entre os respondentes, sendo que 

54,55% consideram as ruas totalmente escuras ou mal iluminadas à noite. Dados 

corroborados pela questão 15, quando se questionou se os respondentes consideravam 

as vielas que existem no interior das quadras de Paraisópolis seguras, os quais indicaram 

que a insegurança percebida nas ruas à noite permanece nas vielas. Enquanto uma 

pequena parcela dos adolescentes discorda totalmente da segurança nas vielas (14,77%), 

uma parcela significativa discorda parcialmente (38,64%) e apenas 7,95% afirmam que 

as vielas são seguras, seja dia ou noite.  

A questão 28 propôs que os respondentes se manifestassem sobre a afirmação de 

que Paraisópolis é, de modo geral, um local menos violento que as demais localidades da 

                                                        
67 As informações sobre a percepção de segurança em Paraisópolis não tratam diretamente dos aspectos 
políticos e culturais do que tem se denominado “pacto de pacificação” entre o Governo do Estado de São 
Paulo e as diversas facções criminosas que atuam na vida cotidiana da favela. Optou-se, assim, por excluir 
da dimensão "segurança" as questões relativas aos "acordos" entre a Secretaria de Segurança Pública do 
Estado de São Paulo e as milícias locais ligadas ao “Primeiro Comando da Capital”. 
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cidade de São Paulo. A maioria dos adolescentes concorda parcialmente (35,23%), sendo 

que 27,27% discordam parcialmente. Finalmente, diante da questão 29, que pergunta aos 

adolescentes se eles consideram as ruas onde moram seguras para crianças andarem 

desacompanhadas, as respostas são mais contundentes. O número de respondentes que 

não considera de modo algum as ruas de Paraisópolis seguras para crianças sem a 

presença de um responsável e aqueles que concordam parcialmente que as crianças 

possam permanecer sozinhas nas ruas locais é o mesmo (31,82%). Somados àqueles que 

discordam parcialmente (23,86%), percebemos que a maioria dos adolescentes é 

contrária à presença de crianças sozinhas nas ruas (55,68%). No entanto, diante da 

questão 22, “as crianças brincam ou realizam atividades lúdicas na rua onde você mora?”, 

as respostas são divergentes, no sentido de serem mais favoráveis, indicando que, 

provavelmente, tais atividades são realizadas sob o olhar atento de pelo menos um 

responsável adulto, independentemente de a rua ou viela ter acesso controlado. Nesta 

questão específica, 53,41% dos adolescentes concordam que as ruas onde moram são 

seguras para crianças brincarem, enquanto 25% discordam totalmente.  

Tabela 4.3 – Segurança em Paraisópolis. 

 Escala Likert  

Questões DT DP NDA CP CT Total (%) 

(15) Segurança nas vielas 14,77 38,64 7,95 30,68 7,95 100 

(22) Crianças brincam nas ruas 25,00 14,77 6,82 30,68 22,73 100 

(28) Violência (Paraisópolis < SP) 11,36 27,27 10,23 35,23 15,91 100 

(29) Rua segura para crianças 31,82 23,86 4,55 31,82 7,95 100 

(30) Iluminação pública 19,32 35,23 4,55 32,95 7,95 100 

(31) Policiamento local 46,59 25,00 17,05 7,95 3,41 100 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

As respostas ao questionário demonstram a preocupação dos adolescentes com a 

violência e a (in)segurança vivenciadas cotidianamente nos espaços públicos de 

Paraisópolis. A percepção de segurança é, de fato, uma questão bastante sensível no 

imaginário coletivo não só dos moradores das favelas, mas de toda a cidade. No limite, tais 

percepções se desdobram em interações críticas que podem afetar as situações mais 

corriqueiras da vida urbana, como conversar com amigos na porta de casa. 

Em Paraisópolis, a presença extensiva de portões em vielas é um sintoma da 

sensação de medo, que resulta no controle dos acessos e na produção de comunidades 
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fechadas, alterando a rotina dos moradores. A análise das condições que inibem ou, ao 

contrário, favorecem a violência urbana em Paraisópolis implica na inclusão de fatores 

globais e locais nas articulações dos contextos políticos, econômicos e culturais. Aqui, a 

urbanidade experiencial tende a situar-se no limiar interações que ocorrem em situações 

ordinárias, que restituem os vínculos identitários ao mesmo tempo em que permitem o 

controle social, por meio da gestão – exemplificado pelos “olhos na rua” de que fala Jacobs 

(1961), quando se refere ao cuidado, coercitivo ou não, que os vizinhos exercem sobre os 

eventos (públicos e privados) que ocorrem na rua. 

4.1.3 Vizinhança 

A leitura dos dados do questionário relacionados com o tema da vizinhança 

confirma que a apropriação das ruas próximas das moradias está condicionada à 

qualidade de vida urbana. Alguns indicadores relacionados a esses temas foram inferidos 

em consequência das variáveis ambientais de vizinhança, especialmente aquelas 

relacionadas com os resíduos sólidos, a poluição sonora e o controle de acesso. Esse 

último indica a tendência da formação de áreas residenciais fechadas, vielas com acesso 

controlado, em Paraisópolis. 

Questionados se a ruas ou vielas onde moram são fechadas por grade ou portão, a 

maioria dos adolescentes concorda totalmente (35,23%), mas uma parte significativa 

discorda totalmente (34,09%), sinalizando uma ambiguidade preocupante. As relações de 

controle sobre o espaço público, transformando-o em domínio privado de grupos de 

moradores, envolvem diversos agentes locais e apontam duas tendências. De um lado, 

ratificam a estrutura política sectária, representada pela separação física e material de 

certos segmentos da favela, impactando principalmente nas situações de passagem, 

acessibilidade e mobilidade urbana. Daí emerge novas situações ocasionais, mediadas 

pelo acesso controlado de pessoas (portões, grades, interfones e câmeras de vigilância), 

que têm origem na percepção da violência urbana. De outro lado, essas micro 

territorialidades redefinem as situações ordinárias e rituais, reconstruindo 

continuamente relações de familiaridade.  

Se, como afirma Agier (2011, p. 103) “os lugares próximos do citadino são aqueles 

com os quais ele se identifica o mais espontaneamente possível”, ocorre aí uma 
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transformação dos contextos situacionais e interacionais, onde ser morador de 

Paraisópolis não significa necessariamente compartilhar com os modos de vida urbanos. 

Contrapondo à noção superficial de um território homogêneo e unidimensional, a 

favela é marcada por certos antagonismos identitários, equacionados por meio de 

reestruturações situacionais no espaço-tempo do cotidiano. A questão 37, que aborda a 

percepção de poluição sonora, demonstra nitidamente o posicionamento dos 

adolescentes sobre o tema. Somados, aqueles totalmente insatisfeitos e parcialmente 

insatisfeitos com os níveis de barulho urbano totalizam 71,59%, não deixando margem 

para dúvidas sobre a condição de desconforto existente em relação à poluição sonora em 

Paraisópolis. Nesse aspecto, é importante frisar que se trata de um assunto de interesse 

geral, pois a distribuição dos respondentes abrange aproximadamente um terço da área 

de Paraisópolis. Ou seja, não é um caso isolado relacionado apenas à presença de um bar 

ou evento, como é o caso do Baile Funk. 

Três questões tratam diretamente sobre o tópico de resíduo sólido, coleta, 

acúmulo e manutenção das ruas, vielas e vazios no interior das quadras. A limpeza urbana 

é um dos principais aspectos listados nas referências sobre a vitalidade dos espaços 

públicos (BENTLEY et al., 1985; DEMPSEY, 2008; e GEHL e GEMZOE, 2002). 

Consequentemente, é uma das maiores preocupações dos adolescentes em vista do 

impacto da sujeira e do acúmulo de lixo na convivialidade nas ruas, vielas, calçadas e 

demais espaços públicos. Em outra oportunidade68 foi possível confirmar que a população 

geral de Paraisópolis compartilha essa mesma preocupação. 

A questão 4169 trata do convívio entre vizinhos. Considerando que a maioria dos 

moradores de Paraisópolis vive em casas e que, tradicionalmente, tais contextos 

permitem contatos mais frequentes entre vizinhos a expectativa de um grande número 

de interações diárias foi confirmada.  

O número de respondentes que afirmam conversar diariamente com vizinhos é 

bastante alto, 55,68%. Somados aos que conversam semanalmente (23,86%), resulta num 

total de 79,54% de pessoas que conversam com os vizinhos pelo menos uma vez por 

                                                        
68 Ver Capítulo 5, que trata da microanálise dos dados das entrevistas com foto-elicitação, o Foto-Mapa. 
69 Questão 41: Com que frequência você, ou alguém da sua família, conversa com seus vizinhos? Respostas: 
Diariamente (55,68%); Semanalmente (23,86%); Mensalmente (5,68%); Semestralmente (3,41%); e 
Anualmente (11,36%). 
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semana. De acordo com Frúgoli Jr (2007, p. 10), uma das características mais marcantes 

das situações de interação entre as pessoas é que as “ações de reciprocidade consciente 

entre os indivíduos” não possuem significado intrínseco, mas são resultantes das 

interações com outras coisas ou eventos. 

Tabela 4.4 – Vizinhança em Paraisópolis. 

 Escala Likert  

Questões DT DP NDA CP CT Total (%) 

(33) Coleta de lixo 10,23 9,09 2,27 31,82 46,59 100 

(34) Limpeza urbana 38,64 11,36 9,09 30,68 10,23 100 

(35) Acúmulo de lixo 11,36 12,50 9,09 31,82 35,23 100 

(37) Poluição sonora 12,50 12,50 3,41 35,23 36,36 100 

(40) Controle de acesso 34,09 7,95 11,36 11,36 35,23 100 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Ao interpretar os dados do questionário, três reflexões decorrem da análise das 

condições de vizinhança em Paraisópolis: a) a melhoria da qualidade ambiental da rua é 

um fator decisivo para sua apropriação; b) o controle de acesso, aparentemente 

irreversível, é produto de coletividades cada vez mais individualizadas entre si; e c) o 

convívio nas vizinhanças tende a se tornar mais frequente nas comunidades muradas. A 

primeira reflexão evoca a presença das pessoas nos espaços públicos fortemente 

condicionadas a níveis mínimos de habitabilidade, sejam nas situações de passagem, mais 

corriqueiras nas ruas, ou nas situações ordinárias, típicas das apropriações nas 

imediações dos locais de residência e trabalho. 

A segunda reflexão coloca em evidência as táticas de controle do espaço público, 

praticadas por um número cada vez maior de grupos de moradores e outros coletivos. A 

princípio como fatos isolados, os portões nas vielas tornaram-se uma tendência em 

controle de acesso das edificações em nome da segurança e do bem comum, segundo 

alguns interlocutores da favela70. O que pode ser comprovado, no entanto, é que tais 

práticas têm alterado a permeabilidade de acessos das vielas, bloqueando parcialmente a 

rede paralela de mobilidade e conectividade construída ao longo de décadas. No entanto, 

compreender a necessidade ou não de portões, muros e controles de acesso nas vielas de 

                                                        
70 Informações obtidas em conversas informais com moradores de Paraisópolis. 
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Paraisópolis é um trabalho mais complexo do que parece a princípio e não será analisado 

em profundidade nesta pesquisa. 

A terceira reflexão se detém sobre os impactos da convivialidade nas relações de 

vizinhança. A conversa entre vizinhos comprova a existência de vínculos territoriais, é 

uma importante atividade recreativa e revela uma percepção favorável de segurança no 

entorno. Tais interações sociais, que ocorrem geralmente em situações rotineiras do 

cotidiano, confirmam o pensamento de Simmel (2005), que aponta a conversação como 

um dos modos mais elementares de sociabilidade – uma forma de interação que não 

possui necessariamente um fim prático nem um conteúdo definido, mas é pautada por 

regras de convívio que superam as individualidades.  

Para ilustrar visualmente as análises realizadas, elaboramos um diagrama 

detalhando as condições de vizinhança (figura 4.1). O diagrama contém um mapa de 

Paraisópolis, com números sequenciais indicando a localização aproximada dos 

respondentes do questionário. É possível identificar um padrão locacional, com um grupo 

situado ao Leste da Rua Pasquale Gallupi, nas proximidades da Avenida Giovanni Gronchi, 

e outro a Oeste, avançando na direção da Avenida Hebe Camargo. Como foi dito no 

capítulo 2, o Colégio Alef / Paraisópolis situa-se na Rua Herbert Spencer, entre as ruas 

Ernest Renan e Pasquale Gallupi. Este diagrama possibilita visualizar a distribuição 

geográfica de sete variáveis associadas com vínculos territoriais e vizinhança. Estas 

variáveis são dispostas graficamente como círculos coloridos em tons de azul, 

representando as respostas da escala Likert, de acordo com a legenda, sendo o tom mais 

escuro a concordância total com a questão e o tom mais claro a sua discordância total. A 

sequência é disposta como a seguir, sendo que o número das questões aparece entre 

parêntesis: (33) Coleta de lixo; (34) Limpeza urbana; (35) Acúmulo de lixo; (37) Barulho; 

(40) Controle de acesso; (41) Convivialidade; e (22) Lazer Infantil. 

A relevância desse diagrama é a possibilidade de uma leitura dupla que, ao mesmo 

tempo que nos aproxima dos respondentes, localizando no território suas condições de 

vizinhança, nos distancia da vida urbana local, por meio de uma abstração cartográfica 

que tende a dissipar o impacto das informações aferidas, transformando o vivido em 

concebido. Não temos a pretensão de analisar o diagrama da figura 4.1 em profundidade, 

pois defendemos que o diagrama é uma construção de possibilidades analíticas. Mesmo 
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assim, acreditamos que as leituras possíveis desse diagrama, (ainda que com um visual 

impressionista), possam orientar análises conexas com as discussões sobre as 

apropriações dos espaços públicos em favelas. Como exemplo, podemos relacionar a 

quantidade de respostas “discordo totalmente” com os temas e as regiões onde se 

localizam, em um processo analítico que pode se desdobrar nas situações críticas que 

regem o cotidiano de certas microrregiões, nas suas possíveis vulnerabilidades 

relacionadas com os temas. 
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Figura 4.1 – Questionário: Condições de Vizinhança. Fonte: Elaborado pelo autor.
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4.1.4 Lazer e Recreação 

Com o intuito de entender como os adolescentes de Paraisópolis ocupam seu 

tempo livre, exploramos algumas questões relacionadas às atividades de lazer e 

recreação, com foco nos tipos de atividades71 (questões 17, 20, 21, 22 e 24), nos locais 

onde os adolescentes realizam essas atividades (questões 24, 25 e) e, por fim, nas 

frequências em que essas atividades são realizadas (questões 18, 19, 23, 26 e 27). Em 

relação aos tipos de atividades de lazer e recreação, a questão 17 apresenta uma lista com 

21 opções72 e pede que se escolham cinco, podendo ser adicionadas outras em um campo 

específico, onde, de fato, 11 novas atividades foram indicadas.  

Tabela 4.5 – Atividades de Lazer e Recreação em Paraisópolis. 

(17) Atividades de Lazer (5+) Valor % 

Internet 81 92,05 

Ouvir música 55 62,50 

Reunir com amigos 38 43,18 

Leitura 37 42,05 

Televisão 29 32,95 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Das cinco opções mais frequentes, de acordo com a tabela 4.5, somente uma, 

referente às reuniões com amigos (opção 19), é uma atividade estritamente coletiva, 

realizada por 43,18% dos respondentes, segundo dados do questionário. Navegar na 

internet, que é, também, uma atividade essencialmente interativa, principalmente quando 

mediada pelas redes sociais, faz parte do cotidiano de 92,05% dos adolescentes, fazendo-

nos pensar sobre a heterogeneidade das interações sociais mediadas pelas novas 

tecnologias de comunicação, mesmo em contextos de pobreza, e dos impactos nas 

diversas situações do cotidiano que envolve conexões mais significantes entre os 

indivíduos, os espaços e as sociabilidades. A prática da leitura, que conta com 42,05% de 

                                                        
71 Segundo a pesquisa “Agenda Juventude Brasil 2013: pesquisa de opinião pública”, realizada pela 
Secretaria Nacional de Juventude (SNJ), em 2013, a forma mais popular de lazer fora de casa é o passeio em 
parques e praças - atividade realizada por 61% dos entrevistados. Logo depois, aparecem festas na casa de 
amigos (55%), seguidas por missas ou cultos religiosos (54%), bar com amigos (41%) e passeios em 
shopping centers (40%). Apenas 19% dos jovens afirmaram ter frequentado cinema nos 30 dias anteriores 
à pesquisa, índice que despenca para 4% quando se trata de ida ao teatro. Esse estudo pode está disponível 
em: <http://bibjuventude.ibict.br/jspui/handle/192/77>. 
72 As respostas completas do questionário podem ser verificadas no Apêndice. 

http://bibjuventude.ibict.br/jspui/handle/192/77
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seguidores, é uma atividade recreativa atípica (SNJ, 2013)73, mesmo para estudantes, e 

deve-se provavelmente a um viés específico do grupo social avaliado. 

 

Figura 4.2 – Gráfico: Atividades de Lazer e Recreação. Fonte: Elaborado pelo autor. 

Tabela 4.6 – Elementos do Parque "Ideal” em Paraisópolis. 

(20) Elementos do Parque “Ideal” (5+) Valor % 

Ciclovia 79 89,77 

Quadra de Esportes 60 68,18 

Área para Skate 49 55,68 

Fonte de água 44 50,00 

Balanço (Gangorra) 42 47,73 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Complementarmente, a questão 20 trata de definir os objetos de desejo para um 

parque74 “ideal”, apresentando uma imagem contendo 23 elementos identificados por 

                                                        
73 De acordo com a SJN, 59% dos jovens entrevistados não frequentam ou nunca foram a uma biblioteca 
fora da escola, corroborando com os dados de que a leitura não é uma atividade típica desse público. 
74 As respostas completas, bem como os detalhes da imagem ilustrativa de um parque, usada no 
questionário, podem ser visualizadas no apêndice. 



224 
 

números para que se escolham até nove opções, sendo as cinco preferências mais 

frequentes mostradas na tabela 4.6.  

O fato de a maioria escolher ciclovia nos remete ao projeto da ciclovia medindo 3,8 

Km, implantada na Avenida Hebe Camargo. Localizada nas margens do Córrego do Brejo, 

atualmente essa ciclovia se encontra praticamente sem uso, sendo objeto de críticas dos 

moradores, motoristas, transeuntes e, inclusive, ciclistas quanto à sua implantação e ao 

impacto na mobilidade urbana da região.  

Diante do dilema sobre a melhor alternativa para o uso da ciclovia existente e a 

opção dos adolescentes por uma ciclovia em outro contexto urbano, não existem 

respostas prontas. Talvez os adolescentes de Paraisópolis não vejam a ciclovia como uma 

opção de mobilidade urbana, mas uma atividade de lazer. Nesse caso, o parque seria um 

local preferível para implantar uma ciclovia em oposição à avenida. 

 

Figura 4.3 – Gráfico: Elementos do Parque Ideal. Fonte: Elaborado pelo autor. 

Nas questões 24 e 25, que são abertas e espontâneas, os respondentes deveriam 

escrever quais locais preferiam para realizar atividades recreativas, na cidade de São 
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Paulo e em Paraisópolis. Assim, em relação aos locais de lazer e recreação preferidos, dois 

padrões são evidentes: a) uma parcela significante de adolescentes sinalizou que não 

possui nenhuma preferência de lugar para realizar atividades recreativas, 19,32% em São 

Paulo e 15,91% em Paraisópolis; e b) como pode ser observado na categoria “outros” da 

tabela 4.7, há uma grande pulverização de preferências em São Paulo e Paraisópolis, 

respectivamente, 39,77% e 28,41%, muitas vezes com sobreposições, demonstrando a 

diversidade de opções de lazer e recreação associadas a essas localidades. É claro que, por 

se tratar de questões abertas, decorre daí um número grande de respostas, mas não se 

esperava um leque tão amplo de possibilidades (36 opções em São Paulo e 25 opções em 

Paraisópolis). À parte disso, uma grande parcela identificou, tanto na favela (35,23%), 

quanto na cidade (14,77%), o CEU Paraisópolis como principal ambiente de recreação e 

lazer. 

Tabela 4.7 – Atividades de Lazer: Locais (Paraisópolis e São Paulo). 

Locais de Lazer e Recreação 
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(24) Lazer (São Paulo) 17,05  14,77 9,09  19,32 39,77 100 

(25) Lazer (Paraisópolis)  11,36 35,23  9,09 15,91 28,41 100 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Enquanto a leitura dos locais de lazer e recreação é mais direta, ainda que 

complexa, os dados das frequências são mais difíceis de elucidar, exigindo, assim, uma 

abordagem menos hierarquizada. Os dados informam que 68,18% dos adolescentes 

realiza a prática de atividades recreativas aos sábados75 e prefere realizá-las no período 

vespertino (59,09%). Acrescenta-se a essa informação, bastante genérica, aliás, que a 

maioria afirma se divertir com amigos (59,09%).  

A tabela 4.8 contém as questões mais específicas sobre três situações rituais de 

lazer e recreação. A primeira delas informa que a participação de atividades de lazer em 

São Paulo tem dois picos de frequência, mensal e anual. É pungente que, com exceção 

                                                        
75 De acordo a pesquisa da SNJ (2013), nos fins de semana, 79% dos jovens realizam atividades de lazer fora 
de casa, índice significativamente superior ao daqueles que optam por fazer algo em casa (44%), por 
praticar esportes (22%), por visitar parentes (14%) e por atividades religiosas (11%). Disponível em: 
<http://bibjuventude.ibict.br/jspui/handle/192/77>. 

http://bibjuventude.ibict.br/jspui/handle/192/77
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daqueles que trabalham em outras regiões de São Paulo, divertir-se fora de Paraisópolis 

é uma atividade programada com antecedência e realizada com frequência moderada ao 

longo do ano. No entanto, as respostas à questão 27, sobre a presença em festas nas ruas 

de Paraisópolis são contraditórias, pois a maioria (61,36%) afirma participar anualmente 

desses eventos, que podem incluir comemorações diversas, desde festas religiosas e 

bailes funk. A pergunta “com que frequência você participa de festas nas ruas de 

Paraisópolis?” é bastante aberta e genérica. No entanto, parece ter sido ligada a algum 

evento específico, no caso o Baile funk, sendo interpretada pela maioria dos adolescentes 

como algum tipo de transgressão social que devesse ser evitado frequentar ou, pelo 

menos, falar a respeito.  

Tabela 4.8 – Frequência de Atividades de Lazer (Paraisópolis e São Paulo). 

Locais de Lazer 
Frequência 

Diária Semanal Mensal Semestral Anual 

(26) atividades diversas em São Paulo 6,82 22,73 28,41 14,77 27,27 

(27) festas em Paraisópolis 2,27 7,95 17,05 11,36 61,36 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O enfoque do questionário nas atividades de lazer e recreação possibilitou algumas 

reflexões críticas: as atividades individuais superam as coletivas em opções e praticantes; 

apesar de as preferências de lazer e recreação serem variadas, grande parte dos 

entrevistados não realiza nenhum tipo de atividade; e, finalmente, a frequência de lazer 

indica a consolidação das conexões com a cidade e fraca participação dos adolescentes 

nas festas, eventos culturais e rituais religiosos nas ruas de Paraisópolis. A primeira 

reflexão aponta que, apesar de uma significativa dispersão das preferências de lazer, os 

respondentes do questionário concentram-se em atividades individualizadas, cuja 

interatividade prescinde da presença concreta do outro (internet, televisão, leitura, 

música). Reunir com amigos foge à regra, pois estabelece uma interação onde há a 

necessidade da presença de todos no mesmo lugar. Tendo em vista as condições 

socioeconômicas, onde muitos adolescentes já trabalham, outros tantos estudam à noite, 

a falta de tempo para o encontro com amigos pode ser um impedimento para esse tipo de 

atividade, mas essa questão pode ter um viés específico para os estudantes avaliados, não 

correspondendo exatamente à realidade local. 
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Os lugares preferidos de lazer e recreação indicados, tanto em São Paulo como em 

Paraisópolis, são bastante diversificados (61 opções, no total), sendo que alguns locais 

icônicos no imaginário coletivo paulistano estão entre os indicados com maior frequência, 

incluindo unidades subsidiárias localizadas em Paraisópolis, ou seja, os cinco “locais” mais 

citados são conhecidos não somente pelos moradores locais, mas por grande parte da 

população da cidade de São Paulo. No entanto, a negação do lazer fora do espaço privativo 

da residência por um número expressivo de respondentes, foi o achado mais intrigante. 

Essa negativa à prática de atividades fora de casa não pode ser explicada sem 

considerarmos outras dimensões da apropriação das ruas, calçadas, praças e parques, 

bem como a negação da cidade como lugar de interação social. Negativa que explicita um 

afastamento da interação com o outro, que ocorreria somente em casos extremos, 

resultando em uma urbanidade normativa, desvinculada da experiência no espaço 

público.  

A negação do espaço público, principalmente no caso dos adolescentes, é notada 

quando se analisa a baixa frequência de participação em festas, nas ruas de Paraisópolis, 

que possui um dos bailes funk mais frequentados de São Paulo. Apesar disso, muitos 

jovens entrevistados afirmam não ir com frequência aos bailes, mas concordam que ir à 

festa não é apenas uma forma de lazer para quem não possui condições de pagar entrada 

em uma casa de shows: “é uma forma de aceitação de onde você mora”76. No entanto, 

alguns moradores acreditam o baile funk gera conflitos e não é aceito pela sociedade por 

ocorrer na rua. A União dos Moradores de Paraisópolis também defende a realização das 

festas em casas de show, com maior controle de acesso, segurança e vigilância. Há, 

entretanto, questões de custo com ingressos e preços mais caros das bebidas. Apesar de 

algumas dessas casas já funcionarem na favela, com noites dedicadas ao sertanejo, ao 

samba e ao funk, tal mudança significaria um processo de elitização da festa. 

Afinal, a análise das frequências das atividades de lazer e recreação revela 

contradições entre a prática do lazer dos adolescentes fora de Paraisópolis e a sua 

participação em eventos culturais, artísticos e religiosos na favela. Enquanto tais 

contradições reafirmam o valor ritualístico, não só das festas religiosas, mas 

principalmente dos passeios nos shoppings, nos parques e em outros locais de consumo 

                                                        
76 Conversa informal com o Willian, morador de Paraisópolis e apoio local, durante a pesquisa de campo, 
realizada em maio de 2018. 
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cultural de São Paulo, os dados confirmam a desintegração social das situações rituais na 

vida cotidiana de Paraisópolis. 

4.1.5 Legibilidade 

Finalmente, quatro questões se detiveram sobre a legibilidade urbana, duas delas 

destacaram elementos do ambiente construído e outras duas questões abertas abordam 

as preferências de lugares, onde foi sugerido que o participante indicasse a via mais 

agradável para se caminhar e aquela que considerasse a mais importante do ponto de 

vista comercial e de acessibilidade. A questão 36 pediu aos respondentes que indicassem, 

dentre dez opções, os tipos de comércio e serviços que se encontram próximos das suas 

residências. As três opções mais frequentes foram: padaria (93,18%), bar (87,5%) e 

supermercado (65,91%). A questão 39 apresentou uma lista com elementos das 

edificações residenciais para que se escolhesse aqueles que estão presentes onde moram. 

Os três elementos mais frequentes foram escada (81,82%), varanda (31,82%) e quintal 

(27,27%). As questões 16 e 32, abertas e espontâneas, indagavam sobre as melhores vias 

de Paraisópolis para se caminhar e aquelas com melhores opções de comércio e serviços, 

respectivamente. Enquanto na primeira questão o maior número de respostas 

espontâneas indicou a Avenida Hebe Camargo (56,82%), na segunda, que trata da 

distribuição de comércio e serviços, a Rua Pasquale Gallupi teve um número bastante 

expressivo de indicações (40,91%), seguida pelas ruas Melchior Giola (23,87%) e Herbert 

Spencer (21,59%). Apesar de 25% dos participantes não considerarem nenhuma via em 

boas condições para caminhada, a preferência da maioria pela avenida recém-

construída77 é sintomática, por se tratar de um espaço de ocupação recente e de utilização 

ainda precária pela população local. De fato, a melhoria da mobilidade urbana foi o 

principal impacto que a construção da avenida teve na vida dos moradores – 

especialmente dos que não ocupavam aquela área antes da urbanização –, por meio do 

incremento do transporte público e na implantação de calçadas e ciclovias, elementos 

ausentes em outras partes de Paraisópolis. 

Os aspectos da legibilidade e seu papel na urbanidade experiencial são explorados 

no questionário em duas escalas de percepção da paisagem urbana. Na escala micro, os 

                                                        
77 O contexto da Avenida Hebe Camargo, inaugurada em 2014, foi abordado em detalhes no Capítulo 2. 
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edifícios, as fachadas, os elementos isolados foram destacados da paisagem e permitiu aos 

respondentes uma relação mais concreta com o próprio cotidiano, o que se revelou 

produtivo no final. Na escala macro, ao se deparar com construtos mais abstratos e 

complexos da paisagem urbana, como a escolha da rua com maior diversidade de 

comércio ou aquela com as melhores condições de caminhabilidade, os adolescentes 

indicaram escolhas de certo modo esperadas, o que não invalida a abordagem. O regime 

de urbanidade da legibilidade depende do que alguns teóricos, tais como Relph (1976), 

Tuan (1983), Agnew (2011), Castello (2006) e Moore (2013), definem como “sentido de 

lugar”, que por sua vez está associado à capacidade dos habitantes locais se relacionarem 

entre si e com a cidade.  

4.2 MAPEAMENTO COLABORATIVO: CONDIÇÕES DE PROXIMIDADE 

O mapeamento colaborativo foi realizado em 33 quadras de Paraisópolis, 

localizadas em três setores78, Antonico, Brejo e Centro. Na sequência, elaborou-se uma 

matriz de avaliação ambiental urbana com dados referentes a 12 fatores de qualidade ao 

nível da quadra: viela (vi), largura (la), declividade (de), conectividade (cn), controle (co), 

convivência (cv), comércio (cm), densidade (dn), calçada (ca), rua (ru), arborização (ar), 

iluminação (il). Além desses componentes, a matriz contém quatro colunas adicionais que 

identificam as medidas de integração das situações da vida urbana local: situação 

ordinária (isor), situação ocasional (isoc), situação de passagem (ispa) e situação ritual 

(isri). Essas medidas estão diretamente vinculadas aos 12 fatores de qualidade, 

construídos durante as primeiras incursões na favela e apoiados na produção técnica de 

Leva (2005), que sistematizou uma metodologia de construção de indicadores urbanos 

para medição da qualidade de vida urbana que possibilitasse inferir elementos suficientes 

para organizar políticas públicas orientadas para as cidades latino-americanas. A 

numeração das quadras (q) seguiu estritamente a ordem estabelecida no Plano de 

                                                        
78 Os setores Grotão e Grotinho não foram incluídos nos mapeamentos realizados para esta pesquisa, 
conforme explicado no Capítulo 2. 
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Urbanização de Paraisópolis desenvolvido junto a SEHAB/HABI/PMSP, conforme 

demonstrado na tabela abaixo. 

O quadro 4.1, abaixo, apresenta as conexões entre cada variável e as situações 

correspondentes, que resultaram na elaboração de quatro mapas-síntese, com a 

finalidade de espacializar os fatores, apresentando o resultado das variáveis agrupadas 

por similaridade de conteúdo e articulação situacional. Adicionalmente, foram 

produzidos outros quatro mapas para visualizar as articulações entre as diferentes 

situações da vida cotidiana por meio dos seus níveis de integração. O mapa 1 (figura 4.2), 

intitulado “mapa de vielas”, agrupa as variáveis viela, largura e declividade, com atenção 

específica aos impactos que vielas estreitas, mal conservadas e com declividade 

acentuada podem ter no cotidiano dos moradores. Dois aspectos das condições das vielas 

chamam a atenção. De um lado, a análise mostra que apesar de a maioria das vielas serem 

relativamente estreitas, com menos de 3 metros de largura, e com declividade entre 10% 

e 25%, praticamente um terço dos lugares observados apresenta ótimo estado de 

conservação. De outro lado, as vielas com declividade mais elevada, localizadas nas 

quadras entre o Córrego Antonico e a Avenida Giovanni Gronchi, também são as que 

concentram as piores condições de conservação. 

No caso das quadras 23 e 25, a maior parte das vielas é assentada na forma de 

escadarias, de modo semelhante ao escadão da Rua Melchior Giola, próximo da Avenida 

Hebe Camargo e aquele localizado na Rua Manoel Antônio Pinto. De fato, a presença de 

escadarias é parte do cotidiano de Paraisópolis, mas no interior das quadras a situação é 

muito mais precária que no caso das duas ruas citadas. Em consequência disso, a 

distribuição das vielas mais estreitas, menos conservadas e mais inclinadas segue um 

padrão, localizando-se principalmente na margem Oeste do Córrego Antonico. 

O fato mais relevante das condições ambientais das vielas em Paraisópolis é a 

distribuição da precariedade de acordo com a localização das quadras, a topografia e a 

densidade populacional. As quadras com maior população tendem a conter as vielas em 

piores condições ambientais, sendo que a topografia acentuada é um fator de risco para 

uso das vielas, principalmente em períodos chuvosos. Nesse aspecto, algumas quadras 

localizadas na bacia do Córrego Antonico apresentam as situações mais críticas por 

estarem sujeitas à inundação. Adicionalmente, as regiões denominadas Grotão e 
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Grotinho79 apresentam as piores condições ambientais no contexto de Paraisópolis, 

semelhantes às quadras mais vulneráveis do setor Antonico. 

O mapa 2 (figura 4.3) intitulado “mapa de acessibilidade”, que agrupa as variáveis 

conectividade, controle e convivência, mostra que ainda há prevalência de vielas sem 

controle de acesso, ou seja, totalmente públicas. No entanto, há aproximadamente 40% 

das quadras com algum tipo de controle privativo àqueles que não sejam moradores das 

vielas em si. Apesar de existir, aparentemente, maior convivialidade nas vielas 

“controladas”, esta característica também tem sido observada nas vielas com alto grau de 

conectividade. Assim, os dados ainda são insuficientes para afirmar se os núcleos fechados 

são os mais propícios à convivialidade. Outra informação importante que se pode inferir 

do mapa é a distribuição das quadras com controle de acesso das vielas, que segue dois 

padrões de localização. Enquanto existe maior concentração de portões nas vielas 

próximas de onde ocorre o baile funk (entorno da Rua Herbert Spencer), há, também, 

presença de portões nas vielas próximas dos limites com o Morumbi, tanto na região 

próxima da Avenida Giovanni Gronchi, como nas áreas próximas da Avenida Hebe 

Camargo. 

As vielas localizadas no interior das quadras têm o duplo papel de permitir aos 

moradores estabelecer vínculos territoriais, mediados pela convivialidade cotidiana, e 

tolerar a presença de transeuntes, de estranhos, desde que transitória e eventual. O 

aumento da percepção de insegurança local ocasionou, especialmente na última década, 

a instalação de portões e grades nos acessos das vielas em áreas de fronteiras culturais e 

sociais. Aparentemente, de acordo com o mapeamento, o maior controle de acesso não 

reduziu significativamente a conectividade das vielas. Nossa hipótese, nesse caso, é que 

mesmo antes dos portões já havia a formação de comunidades, ou coletividades, no 

interior das quadras e as vielas servem aos espaços formados por esses grupos, ou seja, 

são vias locais, onde a relação público versus privado muda constantemente, passando por 

situações de passagem a situações ordinárias várias vezes ao longo do dia. Com ou sem 

                                                        
79 Apesar de não terem sido mapeadas, as regiões Grotão e Grotinho foram objeto de observação durante o 
trabalho de campo. 
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portões, as vielas permitem uma conectividade controlada, pelos próprios moradores, ao 

transeunte que não é habitante local. 

O terceiro mapa (figura 4.4), “mapa de diversidade”, sobrepõe as variáveis 

comércio e densidade, permitindo três leituras: 1) a atividade comercial é espacialmente 

difusa na favela, existindo pontos de comércio e serviços em praticamente todas as 

quadras pesquisadas; 2) as quadras com maior concentração de área comercial são, ao 

mesmo tempo, as que apresentam as maiores densidades edilícias (e populacionais); 3) 

algumas áreas são estrategicamente mantidas com baixas densidades populacionais. Da 

primeira leitura resultou que a distribuição da atividade comercial não é regular, nem 

homogênea, sendo factível encontrar, por exemplo, duas padarias em uma mesma quadra. 

A região central concentra a maior parte do comércio de Paraisópolis, tanto em variedade 

quanto em volume de unidades comerciais. Um fato importante de se notar é que a 

diversidade de usos (residencial, comercial e serviços) se materializa na forma de um 

cinturão comercial no perímetro da quadra, com a profundidade de 5m a 15m, que 

raramente alcança o seu interior ou os pavimentos superiores das suas edificações. 

Se pensarmos no contexto de um bairro central de São Paulo, pode parecer óbvia 

a associação da diversidade de usos com a alta densidade populacional, mas isso não é a 

regra em assentamentos precários. O que deriva da segunda leitura é uma configuração 

urbana atípica em favelas, que contribui para o incremento da economia local de modo 

consistente. Da terceira leitura resulta que as quadras que apresentam o menor número 

de pontos comerciais estão situadas em dois tipos de áreas, aquelas onde há edifícios 

institucionais de grande impacto na dinâmica local (escolas e postos de saúde) e nos 

pontos de maior vulnerabilidade socioambiental (áreas de risco). Localizadas nas áreas 

próximas das divisas com o Morumbi, algumas quadras que comportam menor 

diversidade de usos – ora com maior intensidade de uso residencial, ora institucional –, 

são exatamente aquelas que contêm escolas, ONGs, postos de saúde e complexos 

educacionais. 

Finalmente, o mapa 4 (figura 4.5), denominado “mapa de caminhabilidade”, que 

agrupa as variáveis calçada, rua, arborização e iluminação, é o mapa mais complexo e um 

dos pontos críticos da análise, pois engloba quatro variáveis interconectadas, porém 

díspares em relação ao sistema de mensuração de qualidade de vida urbana. Em conjunto, 
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são fatores que impactam decisivamente na capacidade de apropriação dos espaços 

públicos por parte dos moradores e transeuntes. De fato, a precariedade das calçadas e 

das ruas, o caos permanente no trânsito local, bem como a falta de arborização e a 

ausência de iluminação pública em diversos locais é perceptível ao se caminhar por 

Paraisópolis. No entanto, apostamos na superação dessa percepção inicial por meio de 

evidências empíricas qualitativas coletadas no trabalho de campo. Nesse sentido, o dado 

mais contrastante com essa percepção é referente à iluminação pública, pois o 

mapeamento indica que mais de dois terços das quadras possui ótima luminosidade 

noturna, pelo menos nas bordas das ruas de acesso.  

Por sua vez, a ausência de árvores nas ruas contrasta muito com o seu entorno, o 

bairro do Morumbi. Ainda que existam algumas áreas arborizadas, sobretudo nas 

proximidades da Avenida Hebe Camargo – muito provavelmente em consequência do 

processo de urbanização ocorrido há pouco mais de cinco anos –, a presença de vegetação 

é escassa, seja nas ruas ou nos quintais das casas. A ausência de árvores pode estar 

associada à presença do comércio nas principais ruas de Paraisópolis. Os comerciantes 

geralmente veem na arborização diversos obstáculos para o desenvolvimento da 

atividade comercial: obstrução das fachadas, vitrines e anúncios; acúmulo de folhas e 

risco de acidentes em consequência da queda de material; custos com podas; e perda de 

espaço útil na calçada. A densidade elevada, de habitantes e de construções, pode ser um 

dos fatores, mas não explica o fato de não haver vegetação nas janelas, varandas e terraços 

das habitações. Se bem que as plantas ornamentais existentes estão associadas mais a 

questões estéticas do que à permeabilidade do solo, a sua presença indica uma 

preocupação dos moradores com a condição ambiental local, no quesito visual. 

Se a metrópole paulistana sofre por conta da baixa permeabilidade do solo, 

Paraisópolis padece ainda mais, em consequência de não somente os espaços construídos, 

mas também os espaços vazios terem sido completamente impermeabilizados. O que nos 

leva a discutir sobre a qualidade dos espaços públicos dedicados à passagem, às calçadas 

e às ruas. Considerando o número de habitantes que caminham diariamente por suas ruas 



234 
 

e vielas, Paraisópolis apresenta uma situação muito precária de mobilidade quando se 

coloca em foco a condição das suas calçadas.  

Os dados para verificação da qualidade das calçadas resultaram da ponderação de 

três fatores: a largura, a pavimentação e a presença de barreiras físicas de qualquer tipo, 

como, por exemplo, muretas, bancos, meios-fios desnivelados, ausência de rampas de 

acesso, degraus, vegetação, entulho, placas, containers, entre outros. Partindo dessa 

estimativa, pode-se dizer que cerca de metade das calçadas avaliadas apresentam péssima 

condição de caminhabilidade, distribuídas principalmente entre a Rua Pasquale Gallupi e 

a Avenida Giovanni Gronchi, mas existentes também nas proximidades da Avenida Hebe 

Camargo. De um modo geral, as calçadas de Paraisópolis são irregulares, estreitas e 

repletas de barreiras físicas. Calçadas que apresentam ótimas condições de 

caminhabilidade, encontram-se em locais restritos e dispõem de distâncias curtas de 

caminhada, sendo exceções no contexto local. Tal é o caso das calçadas na proximidade da 

Unidade de Assistência Médica Ambulatorial de Paraisópolis (AMA/Paraisópolis), na Av. 

Hebe Camargo, no entorno do Programa Einstein Paraisópolis, na Rua Ernest Renan e 

adjacências. 
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Figura 4.4 – Mapa 1: Condições Ambientais das Vielas. Fonte: Elaborado pelo autor.  
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Figura 4.5 – Mapa 2: Acessibilidade Interna das Quadras. Fonte: Elaborado pelo autor.  
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Figura 4.6 – Mapa 3: Diversidade de Usos. Fonte: Elaborado pelo autor.  
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Figura 4.7 – Mapa 4: Caminhabilidade. Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.3 AS SITUAÇÕES DO COTIDIANO DE PARAISÓPOLIS  

De modo a alcançar a nossa proposta exposta no início deste capítulo, de 

compreender os arranjos situacionais e relacionais, ou seja, o modo de organização das 

relações entre os citadinos e a cidade nas diversas situações cotidianas da vida urbana de 

Paraisópolis, essa seção apresenta uma abordagem de análise sintática (diacrônica), 

sobrepondo os dados do mapeamento e do questionário, alinhados segundo os tipos de 

situações propostos por Agier (2011). De modo a elucidar esse procedimento, elaborou-

se uma matriz, que contém na primeira coluna os quatro tipos de situações, nas 12 colunas 

subsequentes os fatores de qualidade de vida urbana documentados durante o 

mapeamento colaborativo e, nas quatro colunas adicionais, as categorias identificadas no 

questionário aplicado a adolescentes moradores de Paraisópolis.  

Quadro 4.1 – Matriz de Análise Situacional de Paraisópolis. 
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Ordinárias    X X X X X       X  

Ocasionais         X X X X  X   

Passagem X X X X     X X  X X    

Rituais     X X X  X       X 

Fontes de 
Dados 

Mapa 1 Mapa 2 Mapa 3 Mapa 4 Questionário 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A justaposição dos dados do mapeamento àqueles do questionário pode revelar 

novos nexos de informações, úteis não somente na perspectiva panorâmica da favela, mas 

também como plano global onde se projetam as interações nos microespaços cotidianos. 

Assim, a cada tipo de situação foram anexadas variáveis segundo uma estratégia de 

similaridades materiais, funcionais e morfológicas, como se pode ver no quadro acima. 

Em consequência dessa abordagem, faremos uma discussão que permitirá construir um 

novo arranjo analítico, resultante da sobreposição dos dados oriundos de fontes 
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heterogêneas sob uma perspectiva advinda das ciências sociais, objetivando 

compreender o caráter situacional e interacional de grupos e atores na cidade, como 

sugere Frúgoli Jr. (2007). Serão apresentadas, respectivamente, as situações ordinárias, 

ocasionais, de passagem e rituais e, no final, faremos uma conclusão parcial dos achados 

desta pesquisa, conduzindo o relato para o próximo capítulo.  

4.3.1 Situações Ordinárias 

As situações ordinárias tendem a produzir vínculos duradouros entre indivíduos, 

espaços e sociabilidades80. As principais sobreposições dessas situações foram 

sintetizadas das variáveis Conectividade, Controle, Convivência, Comércio e Densidade, 

incluídas nos mapas 2 e 3 do mapeamento de qualidade de vida urbana, juntamente com 

a categoria Vizinhança, presente no questionário. Com o intuito de ordenar o pensamento 

analítico, cada situação do cotidiano foi sintetizada na forma uma integração situacional, 

representado pela soma dos valores de cada variável anexada. Assim, a iSOR (integração 

de situações ordinárias) pode ser descrita pela seguinte equação: 

Equação 2 – Integração das situações Ordinárias. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

A tabela 4.9, apresentada anteriormente, contém todos os valores dos indicadores, 

bem como as integrações referentes às quatro situações cotidianas. Usamos quatro 

histogramas81 de frequência para explicar as distribuições dos dados de acordo com cada 

situação da vida urbana e quatro mapas para visualizar essas distribuições em 33 quadras 

da favela de Paraisópolis. A figura 4.6 mostra o histograma das situações ordinárias. No 

caso das variáveis do mapeamento analisadas sob a ótica das situações ordinárias, temos 

a maior amplitude entre os tipos de situação, igual a 21 pontos, identificada na quadra 30. 

Com o mínimo de 0 (quadra 26), e três picos de frequência máxima (8 quadras) – sendo o 

primeiro com intervalos entre 0 e 4, o segundo  entre 4 e 8 e o terceiro entre 13 e 17 –, 

                                                        
80 Segundo Frúgoli Jr (20070, sociabilidade é um conceito que abrange a eficácia das interações sociais nas 
suas diversas modalidades. No Capítulo 1, o conceito de sociabilidade é descrito de modo mais detalhado. 
81 Os histogramas de frequência são gráficos que permitem visualizar a distribuição e a amplitude de um 
determinado conjunto de dados organizados em séries, ou intervalos, pré-determinados. 
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temos aqui uma distribuição muito equilibrada. Qual o significado desses valores? De um 

lado, esse histograma mostra que há um grupo de 16 quadras que apresenta valores 

abaixo de oito. Uma pontuação elevada pode significar a presença de vínculos fortes entre 

indivíduos, espacialidades e sociabilidades, de acordo com nossa interpretação da 

proposta de Agier (2011). De outro lado, infere-se que, apesar da grande amplitude, há 

uma distribuição equilibrada dos valores baixos, (entre 0 e 8), com um terço das quadras 

apresentando valores acima de 13 pontos. Isso demonstra a fraca articulação entre 

conectividade e convivência como efeito principal do desempenho das situações 

ordinárias na escala da quadra, bem como coloca em xeque o papel da atividade comercial 

como catalisadora do espaço-tempo no cotidiano de Paraisópolis. As quatro quadras que 

apresentam os valores mais altos de integração (30, 33, 44 e 54), são exceções à tendência 

de desintegração social identificada pelo mapeamento. De modo sucinto, estes números 

refletem que grande parte das quadras pesquisadas apresenta baixos níveis de integração 

situacional relativamente às situações ordinárias. Como foi dito anteriormente, 

conectividade e convivência foram os fatores determinantes para esse cenário atual de 

quadras isoladas entre si configurando microrregiões interdependentes na favela. 

 
Figura 4.8 – Histograma de Frequência iSOR. Fonte: Elaborado pelo autor. 

A análise do questionário (vizinhança) e dos fatores de qualidade ambiental 

(conectividade, controle, convivência, comércio e densidade), sob uma perspectiva 

situacional e relacional, revela uma tendência à desintegração das situações ordinárias no 

cotidiano de Paraisópolis. Isso aponta a existência de conflitos (materiais, temporais e 
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culturais), na microescala que não se resolvem na cotidianidade, na rotina, da situação 

ordinária. Adicionalmente, interpretamos algumas ações, como, por exemplo, o controle 

das vielas, do comércio e da densidade local, como uma tendência de transferência dos 

conflitos de microescala para questões políticas de macroescala. O mapa 5 (figura 4.12) 

permite visualizar a distribuição espacial dessa desintegração no perímetro estudado, 

bem como avaliar sua variação nas regiões de Paraisópolis. 

4.3.2 Situações Ocasionais 

As situações ocasionais tendem a produzir vínculos muito duradouros entre os 

indivíduos e a sociabilidade, como nos lembra Agier (2011), mas tendem a fomentar 

relações imprevistas ou problemáticas entre os indivíduos e os espaços, contribuindo 

tanto para a reagregação social no espaço-tempo do cotidiano, quanto para sua 

desagregação definitiva. As principais sobreposições dessas situações foram sintetizadas 

das variáveis Calçada, Rua, Arborização e Iluminação, do mapeamento de qualidade de 

vida urbana, juntamente com a categoria Segurança, do questionário. O aumento do 

trânsito de veículos automotores nas ruas tende a reduzir a caminhabilidade, devendo 

ser, assim, subtraído da soma dos demais fatores.  

Equação 3 – Integração das Situações Ocasionais. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

O fator que indica a qualidade das calçadas82 foi deduzido com base na média 

ponderada de três especificações, largura média, tipo de pavimentação e presença de 

barreiras. Esse fator, em conjunto com os dados sobre o trânsito das ruas (de potencial 

inversamente proporcional), arborização e iluminação pública, possibilitou a avaliação da 

integração das situações de passagem. A figura 4.8 mostra o histograma das situações 

ocasionais, onde podemos identificar que a maior quantidade de quadras, um terço do 

total, se enquadra nos valores 6 a 9, para um mínimo de 0 e máximo de 15. Cerca de nove 

quadras não alcançam condições mínimas de habitabilidade nas calçadas e somente cinco 

                                                        
82 Detalhes sobre os cálculos dos fatores de qualidade de vida urbana das quadras de Paraisópolis 
encontram-se no Apêndice. 
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delas possuem valores máximos, provocando o desequilíbrio nos níveis de integração das 

condições ocasionais.  

Estes números indicam que somente um quinto das quadras estudadas apresenta 

níveis de integração situacional, associados às situações ocasionais, relativamente bons. 

O que demonstra a influência do fator rua, que descreve o impacto do trânsito local na 

vida dos moradores e transeuntes, nas tendências de urbanidade experiencial no 

cotidiano dos moradores de Paraisópolis, principalmente quando associado ao fator 

calçada. 

 
Figura 4.9 – Histograma de Frequência iSOC. Fonte: Elaborado pelo autor. 

A questão mais relevante advinda da análise do questionário (segurança) e dos 

fatores de qualidade ambiental refere-se aos nexos entre os aspectos da morfologia 

urbana presentes nos fatores de integração (calçada, rua, arborização e iluminação), e a 

variação da percepção de violência nas microrregiões pesquisadas, denotando, assim, 

uma tendência à desagregação das situações ocasionais, principalmente aquelas relativas 

às condições de segurança, individual e patrimonial, tanto nas ruas quanto no interior das 

quadras. O mapa 6 (figura 4.13) permite visualizar a distribuição espacial dessa 

desagregação no perímetro estudado, bem como avaliar a variação dos índices de 

integração. 
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4.3.3 Situações de Passagem 

Como dissemos anteriormente, as situações de passagem tendem a produzir 

vínculos duradouros entre os indivíduos e os espaços, em detrimento das conexões entre 

os indivíduos e a sociabilidade, ou entre esta e os espaços (AGIER, 2011). As principais 

articulações dessas situações se originaram das variáveis Viela, Largura, Declividade, 

Calçada e Rua, do mapeamento de qualidade de vida urbana, juntamente com a categoria 

Mobilidade, do questionário. Assim, a iSPA (integração de situações de passagem) pode 

ser descrita pela seguinte equação83: 

Equação 4 – Integração das Situações de Passagem. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

A figura 4.10 mostra o histograma das situações de passagem, que apresenta 

valores baixos para um terço das quadras e valores médios para outro terço.  

 
Figura 4.10 – Histograma de Frequência iSPA. Fonte: Elaborado pelo autor. 

                                                        
83 Em alguns casos, uma constante K foi adicionada com o propósito de se evitar valores negativos nas 
integrações. O valor desta constante depende do valor negativo dos índices resultantes das somas algébricas 
das componentes de cada equação. Como no caso da Equação 4, este valor foi igual a -3, estabeleceu-se uma 
constante K igual a 3. 
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De um lado, o estado de conservação e a largura das vielas e das calçadas são 

indicadores críticos para avaliação das situações de passagem e foram, assim, 

multiplicados por um fator de relevância igual a três. De outro lado, o aumento da 

declividade e do trânsito de veículos automotores nas ruas tende a reduzir as 

oportunidades de passagem dos transeuntes, devendo ser, assim, subtraídas da soma dos 

indicadores iniciais. 

Primeiramente, com amplitude de 20 pontos, a maior frequência encontra-se entre 

os valores médios, com onze quadras apresentando valores entre 8 e 12. Em segundo 

lugar, somente três quadras apresentam os valores mais altos acima de 16. Em terceiro 

lugar, um número significativo de quadras apresenta valores baixos (abaixo de 4). 

A análise do questionário (mobilidade) e dos fatores de qualidade ambiental (viela, 

largura, declividade, calçada e rua) indica que, enquanto a mobilidade nas ruas é precária, 

nas vielas se efetiva mesmo diante das restrições de conforto ambiental que, com exceção 

de alguns casos extremos, denotam uma tendência à integração das situações de 

passagem nos espaços intersticiais da quadra. O mapa 7 (figura 4.14) permite visualizar a 

distribuição espacial dessa condição, bem como avaliar sua variação nas regiões de 

Paraisópolis. 

4.3.4 Situações Rituais 

As situações rituais tendem a produzir vínculos muito duradouros entre os 

indivíduos, os espaços e a sociabilidade, entendida como a eficácia das interações sociais 

nas suas diversas modalidades. As principais sobreposições dessas situações foram 

sintetizadas das variáveis Controle, Convivência, Calçada e Rua, do mapeamento de 

qualidade de vida urbana, juntamente com a categoria Lazer e Recreação, do questionário. 

Equação 5 – Integração das Situações Rituais.  

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Da leitura do histograma de frequência das situações rituais, indicado na figura 

4.12, duas questões relevantes emergem. Em primeiro lugar, a qualidade das calçadas, o 



246 
 

acesso controlado das vielas e os níveis de convivência entre vizinhos são indicadores 

críticos para avaliação das situações rituais. Com amplitude igual a 16 pontos, a maior 

frequência encontra-se entre os valores mínimos, com 11 quadras apresentando valores 

abaixo de quatro, um terço do total mapeado. Somente três quadras apresentam os 

valores mais altos, entre 13, 15 e 16. O restante das quadras (no total de 19), apresenta 

distribuição regular de valores entre 4 e 13. Em segundo lugar, o aumento do trânsito de 

veículos automotores nas ruas pode contribuir para reduzir as oportunidades de 

convivência na calçada. 

 
Figura 4.11 – Histograma de Frequência iSRI. Fonte: Elaborado pelo autor. 

A reflexão que resulta da análise do questionário (lazer e recreação) e dos fatores 

de qualidade ambiental (controle, convivência, calçada e rua) apresenta uma tendência à 

desintegração, ainda que em ritmo lento, das situações rituais, principalmente aquelas 

relativas às festas religiosas, eventos culturais e manifestações diversas nos espaços 

públicos. O mapa 8 (figura 4.15) permite visualizar a distribuição espacial dessa 

desintegração no perímetro estudado, bem como avaliar sua variação nas regiões de 

Paraisópolis. 
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Figura 4.12 – Mapa 5: Integração das Situações Ordinárias. Fonte: Elaborado pelo autor.  
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Figura 4.13 – Mapa 6: Integração das Situações Ocasionais. Fonte: Elaborado pelo autor.  
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Figura 4.14 – Mapa 7: Integração das Situações de Passagem. Fonte: Elaborado pelo autor.  
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Figura 4.15 – Mapa 8: Integração das Situações Rituais. Fonte: Elaborado pelo autor. 
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CAPÍTULO 5 – APROPRIAÇÕES DAS RUAS DE PARAISÓPOLIS 

Os dados obtidos na pesquisa empírica por meio das entrevistas semiestruturadas 

– Foto-Fala e Foto-Mapa –, foram objeto de codificações84 em três fases. Primeiramente, 

foi realizada a codificação aberta, onde os conteúdos foram classificados e categorizados 

por similaridade, resultando em recortes textuais e palavras-chave procedentes dos 

dados. Na sequência, esses elementos foram organizados na codificação axial, quando 

foram justapostos às categorias definidas com o apoio da revisão teórica, do mapeamento 

colaborativo e do questionário: situações do cotidiano, interações sociais e regimes de 

urbanidade. Finalmente, foi elaborada a codificação seletiva, que propôs um quadro 

sinóptico com as palavras-chave da codificação aberta e as fotografias de autoria dos 

próprios entrevistados, formatando, assim, uma articulação entre dados textuais e visuais 

com a finalidade de gerar uma perspectiva crítica deslocada, ao mesmo tempo, do senso 

comum sem perder de vista o rigor científico. Tanto a codificação axial quanto a 

codificação seletiva apresentam os regimes de urbanidade, identificados por meio de 

análise de conteúdo dos dados levantados durante a pesquisa de campo e descritos nas 

próximas seções, ao apresentarmos os três casos estudados, Avenida Hebe Camargo, Rua 

Pasquale Gallupi e Rua Melchior Giola. 

5.1 REGIMES DE URBANIDADE 

Existe um aspecto importante a se considerar na identidade local das três vias 

estudadas, que estão localizadas nas fronteiras da região central com outras regiões 

periféricas de Paraisópolis. Esse posicionamento, não somente geográfico, mas 

especialmente espaço-temporal, projeta-se sobre as análises descritivas das condições de 

urbanidade, resultando em interpretações equivocadas, caso não se atente para esse 

efeito de lugar. Santos (1985, p. 48) reafirma a importância de se ter em conta as 

atividades que ocorrem nos seus diversos contextos para uma análise dos espaços 

urbanos, argumentando que, “assim como a rua é a forma de utilizá-la, o espaço é o uso 

que permite”. As interações entre as atividades, os objetos urbanos e os moradores, 

                                                        
84 Para maiores detalhes sobre a etapa da codificação, ver Capítulo 3. Para ter acesso, na íntegra, aos 
resultados das codificações, ver Apêndice. 
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transeuntes, frequentadores e comerciantes de uma rua reúnem os significados que os 

espaços urbanos podem assumir, pois são socialmente produzidos. Registrar as 

categorias que representam as diversas distinções com as quais os usuários se referem às 

diversas situações da vida urbana é necessário desde a etapa inicial de levantamento dos 

dados. 

Objetivamos, assim, apresentar as análises dos resultados referentes às entrevistas 

aplicadas aos moradores, comerciantes e transeuntes com apoio da entrevista com foto-

elicitação, adaptada, nesta pesquisa, como Foto-Fala e Foto-Mapa85. O primeiro é uma 

adaptação do método PHOTOVOICE86 para aplicação no contexto desta pesquisa e foi 

aplicado a adolescentes, de modo a aprofundar nossa leitura sobre suas interações no 

espaço-tempo do cotidiano. O segundo foi desenvolvido com o objetivo de. Antes de 

estabelecer as articulações entre os elementos, os agentes e as interações, é necessário 

descrevê-las: a) as variáveis dependentes, os elementos constituintes da materialidade; 

b) as variáveis independentes, os agentes; e c) as variáveis de controle, as interações. As 

condições de urbanidade podem ser interpretadas como a sobreposição de três atributos 

principais: os agentes, as situações e as interações. 

Ao caminharmos nas ruas locais, nos lembramos de Certeau (1994) e suas 

“enunciações pedestres” como instrumentos de leitura da cidade. O Foto-Mapa, 

levantamento etnográfico que realizamos nas ruas de Paraisópolis, utilizando entrevistas 

e foto-elicitação, foi o modo que encontramos de aproximação dos moradores. Com uma 

lista de eventos, objetos e condições urbanas, em nossas caminhadas abordávamos os 

transeuntes que se nos pareciam abertos à conversação e nos ocupávamos durante cerca 

de cinco a dez minutos em uma entrevista sobre as condições ambientais das ruas de 

Paraisópolis. Ao fim da entrevista, era solicitado aos entrevistados que fotografassem 

vistas que compartilhassem com os assuntos da conversa, tanto os aspectos positivos 

quanto os negativos. A lista era composta pelos seguintes elementos: córrego, ciclovia, 

bicicleta, ônibus, caminhar, rua, viela, festa, iluminação, localização, sujeira, lixo, barulho, 

buraco, serviço, comércio, convívio, lazer, mobilidade, escola, semáforo, sinalização, 

segurança, beleza, árvore, limpeza, carro, violência, calçada, vegetação e esgoto. As listas 

                                                        
85 No Capítulo 2 explicamos em detalhes os métodos. 
86 Para maiores detalhes sobre o método PHOTOVOICE, ver Wang e Burris (1997). 
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dos entrevistados e os principais temas abordados durante as conversações nas três vias 

estudadas em Paraisópolis são apresentados nos quadros 5.3, 5.12 e 5.21. 

A urbanidade experiencial é o acúmulo de certos regimes de urbanidade, não 

necessariamente todos, e estes não são construtos apriorísticos, mas emergem de certas 

situações, que envolvem interações entre pessoas, objetos e atividades. Dado o caráter 

dinâmico e, de certa forma, imprevisível, dessas interações, que podem ser mais 

favoráveis a determinadas urbanidades do que outras, torna-se imprescindível traçar 

algumas configurações situacionais e relacionais mais sensíveis aos respectivos regimes 

de urbanidade. Ao trabalhar com conjuntos de noções e conceitos por justaposição, torna-

se necessário elaborar quadros de aproximação desses conceitos87, de modo a permitir: 

a) delimitar as propriedades das categorias analíticas; b) organizar os fluxos das 

codificações em padrões interpretativos mais consistentes com estas categorias; e c) 

indicar os regimes de urbanidade mais alinhados com as respectivas situações do 

cotidiano. Nesse sentido, o quadro 5.4 reproduz a matriz situacional, que apresenta as 

tendências de convergências entre os regimes de urbanidade, inspirados em Carmona et 

al. (2003), e as situações do cotidiano, sob a influência de Agier (2011), ambos discutidos 

em detalhes no Capítulo 1. 

Quadro 5.1 – Matriz Situacional. 

Regimes de 
Urbanidade 

Situações do Cotidiano 

Ordinária Ocasional Passagem Ritual 

Visualidade − − + + 

Legibilidade − + + − 

Identidade − + − + 

Diversidade + − + − 

Densidade + − + − 

Acesso + − + − 

Controle + − + − 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

As tendências de urbanidade experiencial são identificadas nessa matriz por meio 

do símbolo “+” e as tendências de urbanidade normativa pelo símbolo “–”. 

                                                        
87 Em certo sentido, trata-se também de uma operação de homologia, de transposição de certas 
propriedades de uma categoria para outra em um contexto distinto. 
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Adicionalmente, foi elaborado o quadro 5.5, intitulado matriz interacional, com o 

propósito de auxiliar o entendimento dos agenciamentos interacionais em uma 

perspectiva situacional da vida urbana.  

Podemos chamar de tipos de afinidade eletiva entre regimes de urbanidade e 

situações do cotidiano. Isso nos leva apontar, na matriz situacional, as tendências de 

apropriação de espaços públicos que resultem em níveis de urbanidade experiencial no 

contexto de cada situação. 

Quadro 5.2 – Matriz Relacional. 

Modalidades 
de Interação 

Situações do Cotidiano 

Ordinária Ocasional Passagem Ritual 

Política + − − + 

Material + + − − 

Temporal − + + − 

Contextual + − + − 

Cultural − + − + 

Pessoal + − + − 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

De um lado, é possível identificar uma maior tendência de convergência das 

situações ordinárias e de passagem com os regimes de urbanidade, gerando, 

consequentemente, maiores oportunidades de emergência de urbanidade experiencial. 

Enquanto isso, as situações ocasionais e rituais encontram-se no campo de influência da 

urbanidade normativa em até seis dos sete regimes de urbanidade. As exceções são, no 

caso da situação ocasional, “identidade”, e, no caso da situação ritual, “identidade” e 

“visualidade”. De outro lado, é importante que se compreendam os aspectos relacionais 

dos elementos de cada tipo de situação (indivíduo, espaço e sociabilidade) nessa nova 

leitura, pois nessa compreensão reside a chave para o entendimento das aproximações 

definidas nesse quadro analítico88. Finalizando, ao se traçar um mapa dessa aproximação 

conceitual, optou-se por escolher dentre os quatro tipos de situações, dois pares de 

tendências de urbanidade, sem significar com isso que se esgotaram as possibilidades 

analíticas. Assim, cada regime se articula com dois pares de situações, sendo um de 

                                                        
88 Estes elementos foram apresentados, descritos e articulados teoricamente no Capítulo 1. 
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tendências experienciais e outro de tendências normativas. As seções seguintes 

apresentarão as análises dos três casos, denominadas aqui de “microanálises”. Cada caso 

será discutido de acordo com a seguinte estrutura: 

a) O contexto geral de cada regime de urbanidade. São as primeiras impressões deste 

pesquisador quando em contato com as áreas de estudo. 

b) Impressões dos moradores, comentadas à luz do quadro teórico e conceitual, 

enfatizando as projeções das categorias sobre os dados empíricos. 

c) Quadro síntese das situações que emergiram das codificações, enfatizando em 

cada quadro as interações críticas e explorando o papel destas na qualidade do 

regime de urbanidade em questão, bem como indicando as conexões entre ambas 

nos processos de integração e desagregação situacional. 

d) Análise de como a urbanidade é experienciada, usando a abordagem diagramática, 

incluindo cada condição que cria, os locais onde a condição se desdobra e suas 

relações materiais, contextuais, políticas, culturais, pessoais e temporais.  

e) Análise das interações críticas – que contribuem para a emergência de uma 

urbanidade experiencial – com a sobreposição de vários regimes de urbanidade, 

explorando as condições e seus efeitos. 

Sugerimos que esses pontos se articulem, simultaneamente, ao nível do concebido, 

do percebido e do vivido, modos de experiência urbana que podem ser compreendidos 

nas teorias sociais de produção do espaço, cuja premissa é a de que o espaço é, 

essencialmente, uma produção social (GOTTDIENER, 1997). Cada seção é acompanhada 

por diagramas experienciais, que explicitam as microanálises, e diagramas de urbanidade, 

descritores das macroanálises, ambos, instrumentos que facilitam a visualização dos 

agenciamentos e sua respectiva leitura em diferentes escalas. Dito isso, enfatizamos que, 

a princípio, essa lógica analítica serve apenas aos nossos objetivos para o estudo de caso 

em questão, a favela de Paraisópolis, podendo ser ampliada no futuro para o estudo de 

contextos semelhantes.  

Adicionalmente, com o intuito de se elaborar um panorama global89 das três vias, 

vamos apresentar e analisar os diagramas na seguinte sequência: Visualidade e 

                                                        
89 Idealmente, poderia ser elaborado um total de 21 diagramas experienciais, abrangendo os sete regimes 
de urbanidade para os três locais estudados. No entanto, acreditamos que as análises resultantes dos sete 
diagramas produzidos para esta pesquisa cumpriram com os objetivos desta Tese sem prejuízo do 
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Legibilidade, na Avenida Hebe Camargo; Identidade, na Rua Pasquale Gallupi; Diversidade 

e Densidade, na Rua Melchior Giola; Acesso e Controle, na Rua Pasquale Gallupi. Serão 

indicadas nos respectivos tópicos, entre parêntesis, aqueles que são complementados 

pelas análises diagramáticas. Os diagramas foram concebidos em formato A3 e, por este 

motivo, estão disponibilizados no apêndice.  

Cada diagrama experiencial é uma interpretação auxiliar do quadro síntese 

correspondente, contendo as mesmas variáveis, porém com conteúdo um pouco distintos, 

em um arranjo visual que, diferentemente do quadro, dá ênfase aos nexos significantes 

em uma nova condição de leitura dos dados. Nesse sentido, o diagrama se propõe como 

uma ferramenta visual de análise da condição situacional e relacional dos espaços 

públicos de Paraisópolis. os agentes locais estão dispostos ao redor de um círculo que 

delimita uma área específica de estudo. 

Enquanto as pessoas, coletivos e instituições são descritos por narrativas textuais, 

os objetos e as atividades apresentam descritores gráficos visuais (fotografias). O 

elemento de destaque é a área de cor de rosa (correspondente à linha rosa dos quadros 

síntese), que identifica as interações críticas conectando, assim, os agentes vinculados às 

situações críticas e suas respectivas interações.  

5.2 APROPRIAÇÕES DA AVENIDA HEBE CAMARGO 

À luz dos regimes de urbanidade, relacionados com os agentes, as interações e as 

situações do cotidiano que emergem das narrativas de seus moradores, o entorno 

explorado concentra-se nos limites imediatos da própria Avenida Hebe Camargo, dentro 

do trecho estudado, mas sua área de influência expande-se nas quadras adjacentes, cuja 

numeração (idêntica àquela utilizada pela PMSP), encontra-se nos diagramas 

correspondentes. 

 

 

                                                        
entendimento da lógica analítica que organiza todo o processo de identificação da urbanidade experiencial 
na favela de Paraisópolis. 
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Quadro 5.3 – Entrevistas: Foto-Mapa na Avenida Hebe Camargo. 
L
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Aspectos Positivos Aspectos Negativos Propostas de Melhorias 

H
eb

e 
C
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1 M 15 14 Árvores / Iluminação Barulho / Sujeira Praças 

2 M 16 15 Beleza / Ônibus Árvores / Iluminação Mobilidade 

3 M 44 15 Córrego / Iluminação Barulho / Árvores Arborização 

4 M 46 35 Segurança / Ônibus Sujeira / Ciclovia Hospital 

5 F 23 23 Árvores / Comércio Ciclovia / Córrego Semáforo / Mobilidade 

6 M 16 1 Árvores / Vegetação Barulho / Sujeira Poluição sonora 

7 M 23 10 Ciclovia / Ônibus Sujeira / Iluminação Limpeza urbana 

8 M 22 18 Ônibus / Iluminação Sujeira / Segurança Policiamento 

9 F 38 1 Comércio / Ônibus Calçadas / Córrego Limpeza urbana 

10 F 56 38 Comércio / Ônibus Calçada / Sujeira Hospital 

11 F 29 1 Comércio / Iluminação Sujeira / Barulho Calçadas 

12 F 28 27 Árvores / Iluminação Barulho / Ciclovia Limpeza urbana 

13 F 28 28 Ciclovia / Calçada Sujeira / Iluminação Iluminação 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

As seguintes quadras compõem esses limites de alcance: 47, 48, 49, 51, 52 e 53. 

Abaixo, o quadro 5.4 aplica o modelo da matriz situacional (quadro 5.2), que relaciona os 

regimes de urbanidade às situações do cotidiano mais suscetíveis de influências 

recíprocas e, consequentemente, impactam nas tendências de urbanidade experiencial 

nessa localidade. Além disso, também indica os códigos resultantes da codificação axial 

que se enquadram nessa suscetibilidade situacional e interacional. 

Quadro 5.4 – Apropriações na Avenida Hebe Camargo. 

Regime de 
Urbanidade 

Situação do Cotidiano 

Ordinária Ocasional de Passagem Ritual 

Visualidade X X 3c, 6c, 11c, 13c 1a, 2a 

Legibilidade X 3a, 3b, 6a, 7a 7b, 12b X 

Identidade X 
2c, 2d, 4a, 4e, 

10a 
X 1c, 10d 

Diversidade 5c X 1b, 4g, 6b, 9d X 

Densidade 4h, 9c, 10e, 11b X 2b X 

Acesso 4d, 4f, 8a X 
4c, 5a, 5d, 9a, 
10b, 11a, 12a, 

12c, 13b 
X 

Controle 
1d, 4b, 5b, 8c, 

10c, 12d 
X 

7c, 8b, 9b, 11d, 
13a, 13d 

X 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 5.1: Foto-Mapa: Avenida Hebe Camargo. Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Visualidade (Diagrama Experiencial) 

 
Figura 5.2 –Visualidade na Avenida Hebe Camargo. Foto: Wagner Rezende, 2018. 

As primeiras impressões de um “olhar estrangeiro”90 podem identificar alguns 

elementos estéticos e artísticos na Avenida Hebe Camargo91. No entanto, inaugurada há 

pouco mais de cinco anos, a via não contou com projeto paisagístico em nenhum trecho. 

A avenida permanece inacabada, sendo reconstruída, material e imaterialmente, a cada 

dia pelos moradores, comerciantes, transeuntes e visitantes. As edificações adaptaram-se 

ao novo desenho, ocupando, progressivamente, os espaços vazios remanescentes – 

inicialmente destinados a alargamento de calçadas e proposta de pequenas praças. Dois 

dos espaços públicos finalizados atingiram alto grau de degradação e encontram-se 

atualmente abandonados, a “área do skate” e uma praça localizada no setor norte da 

avenida.  Abaixo algumas impressões de moradores locais da Avenida Hebe Camargo 

sobre a condição de visualidade: 

[V]ocê pode ver que é onde que é uma praça, então, é onde as crianças ficam e 
aqui tá cheio de mato, porque eles não cortam, tá cheio de lixo, tudo quebrado! 
Que é um perigo que as crianças podem tá brincando, pode se machucar, pode 
ter uma dengue aí também, pode ter pneu. (Morador 1) 

Então tipo, recentemente, acho que de 10 anos pra cá foram reformando e as 
casas também foram dando uma reformada, então muito recentemente que 

                                                        
90 Usamos aqui a expressão “estrangeiro” no sentido de alguém de fora da cultural local, que não faz parte 
das coletividades locais, e não necessariamente alguém de outra nacionalidade. 
91 A Avenida Hebe Camargo foi dividida em três setores para fins desta pesquisa. Os detalhes são 
apresentados no Capítulo 2. 
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essas casas começaram a dar uma mudada, né, por exemplo, essa aqui que é um 
pouco maior aqui, ela era uma casa de madeira ainda. (Morador 2) 

Eu melhoraria... Eu melhoraria a plantação de árvores... Tem que ter árvores! 
Tem que ter aqui! (Morador 3) 

Na minha opinião, a iluminação noturna melhorou muito com a urbanização 
(Moradora 11) 

Eu gosto muito daqui, mas a iluminação noturna é muito precária. (Moradora 
13) 

O enunciado central das falas dos moradores, que se alinha com as propriedades 

da variável visualidade, é de que fachadas renovadas, arborização e iluminação pública 

são os principais atributos de valor urbanístico no contexto da avenida. No entanto, houve 

a expectativa, não atendida, de implantação de iluminação pública e mobiliário urbano, 

que gerou certa frustração na implantação da Avenida Hebe Camargo.  

O Morador 1 dá ênfase à falta de manutenção da praça no início da via, onde, 

segundo ele, somente há brinquedos quebrados, mato e sujeira. Destacamos o discurso 

contraditório na narrativa do Morador 2, quando este aponta as práticas sociais dos 

vizinhos nas atividades de reforma das fachadas de uma viela próxima da avenida. Abaixo, 

apresentamos um quadro síntese das condições de visualidade identificadas na Avenida 

Hebe Camargo. 

Quadro 5.5 – Avenida Hebe Camargo. 

Situações Agentes (pessoas, objetos e atividades) Interações 

     

Ritual Crianças Playground/Praças 
Lazer e recreação na 

praça  

Ritual Vizinhos Fachadas Reforma das fachadas 
 

Passagem PMSP Árvores e paisagismo Plantio de árvores 
 

Passagem Moradores Árvores 
Conservação da 

vegetação  

Passagem Transeuntes Iluminação 
Não é agradável 
caminhar à noite  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

As interações contextuais são frequentes na condição de visualidade na avenida, 

mas são as interações culturais, principalmente quando inseridas nas situações rituais, 

que promovem campos de força suficientes para impactar as condições de urbanidade 
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normativa. Isso ocorre porque as ações de embelezamento das fachadas, ainda que 

permeadas por uma cultura estética de viés normativo, estabelecem situações táticas92 

entre os agentes envolvidos. O principal efeito da situação de passagem sobre a condição 

de visualidade é a possibilidade efetiva de se produzir um panorama estético, inclusive 

com iluminação noturna, por meio do uso de arborização extensiva na via. 

Complementarmente, podemos deduzir que o impacto da situação ritual é maior nas áreas 

de encontros, como as esquinas das ruas e as praças, ao permitir maior visibilidade das 

fachadas e dos entornos urbanos. 

Legibilidade (Diagrama Experiencial) 

 
Figura 5.3 –Legibilidade na Avenida Hebe Camargo. Foto: Wagner Rezende, 2018. 

A partir de uma observação atenta, é possível identificar que a dimensão 

legibilidade se manifesta na Avenida Hebe Camargo como reflexo do adensamento 

acelerado, concentrado principalmente entre as ruas Manoel Pinto e Melchior Giola 

(escadão). As áreas de adensamento, as áreas de equipamentos urbanos e as áreas de 

vazios se alternam, constituindo uma das características mais importantes da sua 

paisagem urbana. Seu papel como limite e encontro de dois tecidos urbanos muito 

                                                        
92 Situações táticas, são configurações socioespaciais que, ao influenciar e sofrer a influência recíproca dos 
diversos agentes e interações envolvidos, permitem superar uma urbanidade normativa em direção a uma 
urbanidade experiencial. 
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diferentes (Paraisópolis e Morumbi) é outra característica importante. Observe abaixo 

algumas impressões dos moradores locais sobre a condição de legibilidade: 

É, podemos dizer que esse córrego aí é bom, né? Nunca teve entupimento! A 
canalização do córrego... A canalização é boa! E a iluminação também é boa! 
(Morador 3) 

O que... se você tivesse a oportunidade, o que você melhoraria na Avenida Hebe 
Camargo? Tudo! Mas uma coisa específica assim... pode falar uma... pode ser 
dessa lista, pode ser fora da lista, uma coisa que... Ah, sobre o barulho... 
Melhoraria, reduziria o barulho. Teria que contratar um especialista, né?  
(Morador 6) 

Melhoria dela é só o farol, o farol... o pessoal joga bastante entulho ali ó! Toda 
hora a prefeitura tem que tá limpando! [Tem que se] evitar acúmulo de 
entulho. (Morador 7) 

É preciso reeducar os moradores de Paraisópolis e a população em geral sobre 
a sujeira nas ruas e o acúmulo de lixo nas calçadas. (Morador 7) 

Uma parte da avenida é muito tranquila e agradável, com muitas árvores, outra 
parte é muito ruidosa, suja e movimentada. (Moradora 12) 

A legibilidade é uma das condições de urbanidade mais difíceis de acessar nos 

dados, confirmando a fragilidade das conexões da memória local e do imaginário coletivo 

com a paisagem urbana de Paraisópolis. Apesar de os moradores identificarem a avenida 

no contexto geral (macro) da favela, não há um discernimento sobre a configuração do 

ambiente construído da via – para a maioria trata-se de uma paisagem genérica.  

Quadro 5.6 – Legibilidade na Avenida Hebe Camargo. 

Situações Agentes (pessoas, objetos e atividades) Interações 

     

Ordinária Comerciantes 
Barulho. Árvores. 

Vegetação. 
Conservação e 
manutenção  

Ordinária Motoristas. Ciclistas. Ciclovia. Sinalização. Conflitos no trânsito 
 

Ordinária PMSP 
Avenida. Córrego. 

Iluminação. 
Urbanização 

 

Passagem 
Ciclistas. 

Transeuntes. 
Ciclovia. Ônibus. 

Calçadas. 
Incompreensão da 

paisagem local  

Passagem Comerciantes 
Árvores. Sujeira. 

Carros. Comércio. 
Táticas de curto 

prazo  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Nesse sentido, uma moradora destaca, de modo singular, que enxerga duas 

avenidas. Uma árida, densamente ocupada, barulhenta e suja. A outra, arborizada, 

esparsamente ocupada, silenciosa e limpa. Finalmente, a Moradora 12 ressalta a ausência 
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de iluminação pública como uma questão a ser resolvida em toda a extensão da Avenida 

Hebe Camargo. Observe, a seguir, o quadro síntese da condição de legibilidade nessa 

avenida. 

As interações táticas que emergiram da condição de legibilidade na avenida foram 

de caráter contextual. Tais interações refletem conflitos entre atores locais que se inserem 

nas situações de passagem e resultam da incompreensão dos comerciantes, moradores, 

transeuntes, motoristas e ciclistas das configurações urbanas aí dispostas (por uma 

ordem distante) e organizadas pelo poder público no processo de urbanização. Nesse 

sentido, esses mesmos atores locais tentam articular táticas de curto prazo, muitas vezes 

ineficazes, que se desdobram em novos ciclos de conflitos.  

Identidade 

 
Figura 5.4 –Identidade na Avenida Hebe Camargo. Foto: Wagner Rezende, 2018. 

A identidade local se manifesta nos vínculos territoriais que se estruturaram 

rapidamente após a urbanização da Avenida Hebe Camargo, principalmente entre a Rua 

Viriato Correia e o escadão, na Rua Melchior Giola, ao lado dos edifícios da PMSP. Ao 

mesmo tempo, devido às dinâmicas próprias de apropriação dos espaços públicos, grupos 

identitários se alternam na luta por hegemonia, resultando em conflitos políticos e 

culturais. A alternativa pacífica parece ser viável se a convivência entre os diferentes 

agentes for possível. Apresentam-se abaixo algumas impressões dos moradores sobre a 

condição de identidade. 
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Baile Funk DZ7. Movimento intenso na Praça. [...] nas noites de sextas, sábados 
e domingos. Muitos visitantes. Mais de 20 mil pessoas de outros bairros 
frequentam Paraisópolis cada noite. (Morador 1) 

Crianças brincam na minha rua porque os vizinhos podem vigiá-las de perto. 
(Morador 2) 

Vizinhos permanecem morando por muito tempo nas mesmas casas. Parece 
haver uma ligação entre esse pertencimento, a convivência cotidiana, o respeito 
às normas, ao público e o privado, e o cuidado com o ambiente construído. 
(Morador 2) 

Qualidades dela? Eu não posso falar da segurança porque eu moro aqui, então, 
pra mim, a segurança aqui tá tranquila, entendeu? Que aqui tem lei! Se roubar 
aqui, o bicho pega! Então, segurança, pra mim, tá tranquilo! (Morador 4) 

A avenida, né, que ficou boa para a gente... carro, caminhada! E comércio, né? 
Agora mesmo vai ter um aqui ó... Meu filho, meu filho que tá construindo! Vai 
ser tipo bar restaurante! Final de semana vai ser bar, vai ser bar assim mais a 
parte da tarde, né, à noite um pouco até uma meia-noite. (Moradora 10) 

Na condição de identidade local, dois espaços relacionais se distinguem, as 

interações dos moradores entre si e as interações dos moradores com os estrangeiros. O 

primeiro espaço assume tons conciliadores nos discursos dos entrevistados, indicando 

convergências nas disputas territoriais, mesmo nos casos mais complexos. O segundo 

espaço, como é o caso dos bailes funk, citado pelo Morador 1, se constrói sobre narrativas 

divergentes que trazem à tona os limites invisíveis das microrregiões que se enfrentam 

cotidianamente. A síntese da condição de identidade nessa avenida pode ser identificada 

no quadro a seguir. 

Quadro 5.7 – Identidade na Avenida Hebe Camargo. 

Situações Agentes (pessoas, objetos e atividades) Interações 

     

Ritual 
Transeuntes. 

Visitantes. 
Baile Funk. Festa. 
Bebidas. Drogas. 

Afluência de 
estranhos à noite  

Ocasional Moradores. Crianças. Ruas. Vielas. Casas. 
Lazer e recreação nas 

vielas  

Ocasional 
Moradores. 
Visitantes. 

Casas. Normas. 
Público/Privado. 

Convivialidade com 
os vizinhos  

Ocasional Moradores. Segurança. Vigilância. 
Seguir regras de 

convivência  

Ocasional PMSP 
Calçadas. Ruas. 

Sinalização. 
Conflitos no trânsito 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Ainda que não sejam frequentes, as interações temporais têm grande impacto 

sobre a identidade local, especialmente quando ocorrem sob a influência de situações 
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rituais. No caso da avenida, a grande afluência de visitantes de outros bairros nas noites 

de sexta a domingo para participar do Baile Funk é uma das situações geradoras de 

interações temporais (que muitas vezes ocorrem mescladas com interações culturais e 

pessoais). Nesse caso, o lazer de alguns se transforma no desconforto de outros. Os 

moradores das ruas onde ocorrem os bailes convivem com a poluição sonora no período 

noturno e acordam para trabalhar ou estudar no dia seguinte, arcando com as 

consequências de uma noite mal dormida. Interações culturais também estão presentes 

nas situações de lazer e recreação, geralmente menos conflituosas que as interações 

pessoais, que decorrem das relações de convivialidade entre vizinhos e das relações entre 

motoristas, ciclistas e pedestres no trânsito local. 

Diversidade 

 
Figura 5.5 - Diversidade na Avenida Hebe Camargo. Foto: Wagner Rezende, 2018. 

Os impactos das condições de diversidade são absorvidos de modo diferente em 

cada setor da Avenida Hebe Camargo. Ainda que exista uma tendência de crescimento 

populacional no primeiro trecho, o que se percebe no momento é uma especialização dos 

usos comerciais. No segundo trecho, destacam-se alguns equipamentos públicos como o 

AMA, o CEU, algumas escolas, o Centro de Reciclagem e o Centro de Idosos, além dos 

condomínios residenciais construídos pela PMSP. No terceiro trecho, faixas de áreas 

verdes e árvores se interpõem entre Paraisópolis e Morumbi. Abaixo algumas impressões 

dos moradores sobre a condição de diversidade da Avenida Hebe Camargo. 
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O convívio noturno na praça é agradável, apesar da iluminação precária. No 
início da noite há fluxo intenso de carros na avenida. (Morador 1) 

Existe possibilidade de haver espaços de lazer na Avenida Hebe Camargo. 
(Morador 4) 

Eu gosto de morar aqui por causa do comércio e das árvores. (Morador 5) 

Há muitos conflitos nos usos dos espaços públicos principalmente porque as 
festas são promovidas por grupos de comerciantes locais que não moram na 
região. (Morador 6) 

As melhores qualidades locais são o comércio diversificado, o transporte 
público e a segurança. (Morador 9) 

Na avenida, os discursos das situações que ocorrem sob a condição de diversidade 

de usos são bastante sensíveis (frágeis). Se no caso da legibilidade, há uma subexposição 

dos moradores ao fenômeno, no caso da diversidade há uma superexposição.  

Quadro 5.8 – Diversidade na Avenida Hebe Camargo. 

Situações Agentes (pessoas, objetos e atividades) Interações 

 
   

 

Passagem 
Jovens. Crianças. 

Moradores. 
Praças. Avenida. 

Iluminação. 
Lazer à noite na rua e 

nas praças  

Passagem PMSP. Moradores. 
Praças. Parques. 

Playground. 
Conservação das 

praças locais  

Passagem 
Transeuntes. 
Moradores. 

Árvores. Parques. 
Comércio. 

Plantar árvores nas 
calçadas  

Passagem 
Comerciantes. 

Visitantes. 
Festas. Comércio. 

Bares. 
Festas nas ruas 

 

Passagem Moradores. Comércio. Segurança. Fazer compras 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

De fato, existe diversidade, que é vivenciada e faz parte do imaginário dos 

moradores locais, porém identificamos pontos críticos nos limites dessa condição, como 

quando o Morador 6 apresenta conflitos no uso das ruas transversais à avenida – 

realização de festas aos fins de semana com presença maciça de grupos estrangeiros à 

favela. Outras narrativas apontam questões mais materializadas, como, por exemplo, a 

falta de espaços de lazer e recreação, demonstrando a importância da convivialidade93 

                                                        
93 Convivialidade é uma noção desenvolvida por Shaftoe (2008), associada àqueles tipos de apropriação dos 
espaços públicos que funcionam como catalizadores de relações de proximidade e intimidade, tanto com o 
próprio espaço quanto na relação entre os indivíduos da urbis, qualidade que Fontes (2013) define como 
amabilidade urbana. 



267 
 

para a realização da diversidade de usos e apropriações dos espaços públicos (SHAFTOE, 

2008). 

Diversas modalidades de interações emergem em consequência da própria 

diversidade de usos da avenida, sendo as interações contextuais as mais frequentes. São, 

também, as que possuem potencial para influenciar as táticas de integração situacional ao 

nível microrregional. No caso específico da avenida, observa-se uma preocupação na 

preservação da diversidade por meio das propostas de manutenção do espaço público, 

principalmente para atividades de lazer e recreação. 

Densidade 

 
Figura 5.6 - Densidade na Avenida Hebe Camargo. Foto: Wagner Rezende, 2018. 

A condição de alta densidade populacional geralmente não é associada com a 

paisagem urbana da Avenida Hebe Camargo. Ainda que essa condição esteja presente no 

primeiro trecho da avenida, não é percebida como tal pelos moradores e transeuntes, que 

associam a avenida a uma via arborizada e esparsamente ocupada. Os vazios urbanos 

foram estrategicamente delimitados com o objetivo de servir como reserva técnica 

(cinturão verde de proteção visual). No entanto há uma tendência de adensamento 

mesmo nesses espaços, por meio de empreendimentos privados com interesse no poder 

aquisitivo de muitos moradores de Paraisópolis. No primeiro trecho, novamente, é onde 

os vazios foram quase todos suplantados por edificações visando especulação imobiliária, 



268 
 

promovida pelos moradores mais ricos de Paraisópolis. Observe, a seguir, algumas 

impressões dos moradores sobre a condição de densidade. 

Ah! O que eu melhoraria? Vamo lá! Sistema de saúde aqui do bairro! Saúde! E 
outra coisa... Eh... Eu colocaria área de lazer mais pras crianças! Uma atenção 
maior para a área de lazer! [...] existe possibilidade na Hebe Camargo de ter 
espaço de lazer. (Morador 4) 

Nessa avenida aqui, esse AMA ficou muito bom, né? Se tivesse um hospital aqui 
próximo daqui, ia ficar melhor, né? Um hospital bem próximo! Poderia, por 
exemplo, [construir] um AMA, um AMA, ó, eu sou aqui de Paraisópolis, eu vou 
passar em consulta no AMA Interlagos, no AMA aqui da Jussara, porque esse AMA 
aqui... Não tem o que fazer, é quase um posto de saúde! (Moradora 10) 

O acúmulo de lixo na avenida e dentro do córrego é horrível. (Moradora 9) 

A avenida é muito suja, principalmente na área do canal do córrego. (Moradora 
11) 

Muitos jovens estudam fora de Paraisópolis para conseguir melhores condições 
de vida. [Morador 2] 

De fato, não há como se falar de Paraisópolis sem mencionar a grande densidade 

populacional da favela. A avenida foi projetada para suprimir uma área de risco e 

melhorar diversas condições de vulnerabilidade ambiental e social. No processo de 

urbanização diversas áreas permaneceram desocupadas em consequência do novo 

desenho da via. Tais áreas foram sendo reocupadas, paulatinamente, dessa vez por 

agentes específicos do poder local, provocando uma lógica de adensamento do ambiente 

construído baseada na reserva de área construída para locação comercial e residencial.  

Quadro 5.9 – Densidade na Avenida Hebe Camargo. 

Situações Agentes (pessoas, objetos e atividades) Interações 

 
   

 

Ordinária 
PMSP. Crianças. 

Mulheres. Idosos. 
UBS. AMA. Hospital. 

Atendimento médico 
para todos  

Ordinária Moradores. 
Lixo. Avenida. 

Córrego. 
Há muito lixo no 
córrego e na rua  

Ordinária 
Médicos. PMSP. 

Moradores. 
UBS. AMA. Hospital. 

Melhorar o AMA e as 
UBS  

Ordinária 
Moradores. 

Transeuntes. 
Lixo. Avenida. 

Córrego. 
Os transeuntes sujam 

a calçada  

Passagem 
Moradores. 
Estudantes. 

Escola. Ônibus. 
Pessoas estudam fora 

de Paraisópolis  
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Paralelamente, a concentração, nessa avenida, de todas as linhas de ônibus que 

servem à favela reflete outro tipo de densidade, a densidade de fluxos dos moradores que 

chegam e partem de Paraisópolis. O mesmo ocorrendo em relação aos equipamentos de 

saúde e educação, localizados próximos ao conjunto habitacional, que geram grandes 

densidades de fluxos de moradores com destino ao atendimento médico ou à escola. 

Como sinal da alta densidade local, alguns moradores comentam que seria 

importante construir um hospital em Paraisópolis, pois a infraestrutura disponível não 

atende a população local, que se desloca para outras regiões em busca de atendimento 

médico. Os entrevistados afirmaram que, se tivessem oportunidade, melhorariam o 

sistema público de saúde no bairro, pois os postos de saúde da região são muito precários. 

As interações mais comuns na condição de densidade são materiais e contextuais, 

havendo, entretanto, ocorrência de outros tipos de interação. A densidade é geralmente 

vivenciada de forma muito negativa, embora aspectos positivos também estejam 

presentes nos dados, sendo a principal vantagem a distribuição de comércio e linhas de 

ônibus. Mesmo tendo sido construída recentemente, a Avenida Hebe Camargo sofre 

processo intenso de adensamento populacional, resultando na construção intensa de 

novas edificações onde até pouco tempo havia espaços potencialmente públicos. 

Diretamente ligado a esse fato, a proposta de melhoria do AMA foi lembrada por diversos 

moradores como uma condição fundamental para suportar esse crescimento 

populacional acelerado, pois atualmente, segundo informações do Fórum 

Multientidades94, não está aparelhada para atender a população. Há grandes chances de 

táticas de integração situacional emergir dessas interações materiais articuladas com a 

melhoria dos equipamentos de saúde. 

Acesso 

A condição de acesso tem papel fundamental na Avenida Hebe Camargo, pois se 

desenvolve desde o processo de urbanização, com o discurso político de conectividade 

entre Paraisópolis e a Marginal Pinheiros, passando pelo imaginário dos seus habitantes 

                                                        
94 O Fórum Multientidades foi instituído pela União dos Moradores e do Comércio de Paraisópolis para 
organizar as ações sociais e assistenciais a nível local. Trata-se de uma proposta de coordenar a rede de 
recursos distribuídos pela favela de Paraisópolis. Para maiores informações, favor acessar o weblink: 
www.paraisopolis.org. 
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até a sua materialização na vida cotidiana dos moradores locais. Sua consolidação como 

via principal de acesso a Paraisópolis é corroborada pela concentração de todas as linhas 

de ônibus que servem à favela. A presença do Córrego Brejo em sua cota mais baixa 

(canalizado a céu aberto por um trecho de 500m), ladeado por muretas de concreto e uma 

ciclovia em cada pista de rolamento é, na melhor das hipóteses, uma proposta inusitada. 

Objeto controverso, foco de conflitos entre diversos outros agentes, a ciclovia é lembrada 

por sua inutilidade para a maioria dos moradores e transeuntes locais. Como pode ser 

observado nas impressões dos moradores locais abaixo. 

 
Figura 5.7 - Acesso na Avenida Hebe Camargo. Foto: Wagner Rezende, 2018. 

A prefeitura gastou dinheiro com a ciclovia e não é útil para a população local. 
A ciclovia é usada como estacionamento e depósito de lixo. (Morador 4) 

Para melhorar isso aqui é preciso colocar mais faixas de pedestres e 
semáforos, pois muita gente é atropelada nessa avenida. (Moradora 5) 

A avenida é um ótimo local para caminhar, passear com as crianças, com o 
cachorro, com os amigos, ou sozinha. (Morador 8) 

Eu uso a avenida exclusivamente para pegar o ônibus para o trabalho. A 
mobilidade aqui é a melhor de Paraisópolis. (Moradora 11) 

Porque todo mundo que passa no canto tem que passar aqui, né? E a maioria 
deles... daí acaba... semana passado mesmo, ali, sábado... Bateram na grade do 
AMA ali, ó! Derrubaram! (Moradora 12) 

Certamente, a condição de acesso é o elemento-chave da percepção da avenida no 

imaginário da população de Paraisópolis. Há, entretanto, um deslocamento da prática 

espacial para o discurso. Alguns moradores se dizem preocupados com a excessiva 

acessibilidade da avenida, que incentiva condutas incivilizadas por parte dos motoristas 
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e dos estrangeiros. É o que relata a Moradora 12, com bastante preocupação, ao identificar 

áreas da avenida que, sem a devida fiscalização, podem ser privatizadas, por permitirem 

livre apropriação dos motoristas e comerciantes para interesses privados. 

Quadro 5.10 – Acesso na Avenida Hebe Camargo. 

Situações Agentes (pessoas, objetos e atividades) Interações 

 
   

 

Passagem Ciclistas. Motoristas. 
Ciclovia. Carros. 

Calçadas. 
A ciclovia é 

subutilizada  

Passagem Transeuntes. PMSP. 
Semáforos. 
Sinalização. 

Sinalização da 
avenida  

Passagem Moradores. Calçadas. 
Atividades de 

caminhada  

Passagem 
Motoristas. 
Moradores. 

Ônibus. Carros. Modal de transporte 
 

Passagem Ciclistas. Moradores. 
Ciclovia. Carros. 

Calçadas. 
Acidentes de trânsito 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

A interação contextual é a mais crítica quando se pensa em acesso. Ainda que no 

caso específico da avenida, interações materiais, culturais e pessoais também estejam 

presentes, elas são, muitas vezes, contingenciais e esporádicas. De modo distinto, as 

interações contextuais são estruturantes da condição de acesso, pois articula conjuntos 

diversificados de micro eventos ligados à situação de passagem, própria das vias urbanas 

de Paraisópolis. Tais interações geram campos de força extensos o suficiente para 

influenciar eventos na macroescala, alcançando toda a extensão territorial da favela.  

Controle 

A condição de controle é, ao lado da condição de acesso, a chave para se interpretar 

a emergência de uma urbanidade experiencial. Dentre os diversos níveis e perspectivas 

de controle na Avenida Hebe Camargo, apontamos algumas questões: a) policiamento 

local seletivo e orientado de encontro aos moradores jovens; b) gestão urbana 

desarticulada desde a inauguração da avenida; c) iluminação pública deficiente; e d) 

calçadas em colapso. De fato, nem os moradores nem a prefeitura participam da 

conservação das calçadas, exceto nos locais onde foram privatizadas, o que possibilita 

duas reflexões para compreender como esse regime urbanidade (controle) pode gerar 
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condições para a emergência de urbanidade experiencial nessa avenida. De um lado, o 

tecido urbano ainda é flexível o suficiente para suportar transformações radicais que 

priorizem a qualidade de vida da população. De outro lado, a quantidade e a intensidade 

dos fluxos de pessoas, objetos e atividades é uma vantagem a ser considerada em qualquer 

projeto urbano futuro. Segue abaixo algumas impressões dos moradores sobre a condição 

de controle nessa avenida. 

 
Figura 5.8 - Controle na Avenida Hebe Camargo. Foto: Wagner Rezende, 2018. 

Algumas ações da prefeitura e dos vizinhos podem ajudar a recuperar e manter 
a Praça. [...] como local de lazer para as crianças, além de evitar atos de 
vandalismo e tumultos. (Morador 1) 

A avenida é muito insegura à noite, pois não há policiamento e parece 
abandonada. (Moradora 8) 

Melhoraria as calçadas, né?! As calçadas que a gente não tem, né? Tudo 
ocupadas, a gente tem que passar... Isso! Dar espaço nas calçadas!". (Moradora 
11) 

Eu gosto de caminhar, mas a avenida tem se tornado perigosa à noite por causa 
da falta de iluminação e policiamento. (Moradora 12) 

Se melhorasse a iluminação, as pessoas usariam mais a avenida à noite. Seria 
menos perigoso. Porque tem muita gente que corre aqui à noite, faz caminhada! 
(Moradora, 13) 

A condição de controle teve grande aderência nas narrativas dos moradores, não 

só da avenida, mas também das outras áreas de estudo. A razão para essa aderência pode 

ser a percepção acentuada e generalizada da falta de gestão e segurança nos espaços 

públicos de Paraisópolis. No caso específico da Avenida Hebe Camargo, a condição de 

controle está estritamente vinculada à situação de passagem representada pela 
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caminhada, recreativa ou não, e aos impactos que o policiamento preventivo, a iluminação 

pública e a pavimentação das calçadas podem ter sobre o cotidiano dos moradores locais 

e transeuntes. Como afirma a Moradora 8, a percepção de insegurança por parte dos 

transeuntes aumenta bastante à noite, quando a avenida parece abandonada. 

Quadro 5.11 – Controle na Avenida Hebe Camargo. 

Situações Agentes (pessoas, objetos e atividades) Interações 

 
   

 

Passagem 
PMSP. ONGs. 
Moradores. 

Praças. Playground. 
Conservação do 

playground  

Ordinária 
Polícia. PMSP. 

Moradores. 
Ruas. Calçadas. Ponto 

de ônibus. 
Promover 

policiamento  

Passagem PMSP. Comerciantes. Comércio. Calçadas. Reformar as calçadas 
 

Ordinária 
Transeuntes. 
Moradores. 

Lixo. Sujeira. 
Calçadas. 

Melhorar limpeza 
urbana  

Passagem PMSP. Moradores. Calçadas. Iluminação. 
Melhorar iluminação 

pública  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

A partir da leitura do quadro 5.15, percebe-se que a interação material é 

dominante na condição de controle. Tendo em mente que a categoria controle engloba, 

em nossa pesquisa, gestão e segurança, é fulgente a demanda por situações que envolvam 

interações materiais nas transformações urbanas. Tais interações traduzem as vivências 

das pessoas no enfrentamento cotidiano dos conflitos advindos da falta de conservação 

das calçadas, das praças, da ausência de iluminação pública e do acúmulo de lixo nas ruas, 

entre outras situações típicas de Paraisópolis. Em meio a todo esse caos está a chave para 

a urbanidade experiencial, por meio da interação material entre os agentes envolvidos, 

em um encadeamento de ações que possam gerar situações táticas. 

5.3 APROPRIAÇÕES DA RUA PASQUALE GALLUPI 

O entorno da Rua Pasquale Gallupi explorado concentra-se nos limites imediatos 

da própria via, dentro do trecho estudado, mas sua área de influência, expande-se nas 

quadras adjacentes, cuja numeração (utilizada pela PMSP), encontra-se nos diagramas 

correspondentes. 
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Quadro 5.12 – Entrevistas: Foto-Mapa na Rua Pasquale Gallupi. 

L
o

ca
l 

C
ó

d
ig

o
 

Se
xo

 

Id
ad

e 

M
o

ra
d

ia
 

Aspectos Positivos Aspectos Negativos Propostas de Melhorias 

P
as

q
u

al
e 

G
al

lu
p

i 

14 F 16 16 Comércio / Convívio Lixo / Córrego Escolas 

15 F 16 15 Serviços / Convívio Mobilidade / Córrego Habitação Social 

16 F 15 15 Convívio / Viela Carro / Mobilidade Segurança 

17 M 16 16 Convívio / Rua Carro / Mobilidade Limpeza Urbana 

18 F 24 24 Comércio / Ônibus Sujeira / Calçada Mobilidade 

19 F 23 23 Comércio / Segurança Sujeira / Calçada Poluição sonora 

20 M 16 16 Comércio / Ônibus Córrego / Barulho Embelezamento 

21 M 34 20 Segurança / Beleza Sujeira / Barulho Escolas 

22 M 68 33 Segurança / Comércio Sujeira / Barulho Calçadas 

23 M 16 1 Comércio / Iluminação Sujeira / Barulho Pavimentar as ruas 

24 F 25 25 Comércio / Segurança Córrego / Calçadas Iluminação 

25 F 55 20 Comércio / Iluminação Calçadas / Sujeira Trânsito 

26 M 23 1 Segurança / Iluminação Poluição / Beleza Ruas e Calçadas 

27 F 19 19 Iluminação / Segurança Calçada / Sujeira Arborização 

28 F 24 1 Comércio / Beleza Sujeira / Barulho Limpeza urbana 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

As seguintes quadras compõem esses limites: 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 45, 

34, 57, 58, 60, 61 e 62. Abaixo, o quadro 5.12 aplica o modelo da matriz situacional, 

relacionando os regimes de urbanidade às situações do cotidiano mais tendenciais nessa 

localidade. 

Quadro 5.13 – Apropriações na Rua Pasquale Gallupi. 

Regime de 
Urbanidade 

Situação 

Ordinária Ocasional de Passagem Ritual 

Visualidade X X 
20e, 21c, 27e, 

28c, 28f 
19b, 26a, 26b 

Legibilidade X 15a, 21e, 22b 
15b, 20a, 20b, 

22c, 24e 
X 

Identidade X 
15c, 15d, 16e, 
17b, 22a, 27d, 

28a 
X 

16a, 16c, 22e, 
24b, 27a, 28d 

Diversidade 
14a, 18b, 19f, 
21a, 24a, 28b 

X 23c, 25a, 28e X 

Densidade 
14d, 16b, 20c, 
21b, 23b, 25f 

X 21d, 25c, 27b X 

Acesso 
16d, 17c, 18e, 
20d, 25e, 26d 

X 

14b, 14c, 17a, 
17d, 18a, 18c, 
18d, 19d, 19e, 
23a, 24c, 25b 

X 

Controle 
19a, 19c, 22d, 
25d, 26c, 27c 

X 23d, 24d X 

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 5.9: Foto-Mapa: Rua Pasquale Gallupi. Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Visualidade 

 
Figura 5.10 – Visualidade na Rua Pasquale Gallupi. Foto: Wagner Rezende, 2018. 

Ao contrário do que ocorre na Avenida Hebe Camargo, recentemente implantada 

no limite Oeste da favela, a morfologia urbana da Rua Pasquale Gallupi não favorece as 

condições de visualidade. O processo de ocupação irrestrito de todo espaço livre 

desencadeou, em alguns trechos da rua95, condições ambientais abaixo dos padrões 

mínimos de habitabilidade. Na primeira parte da rua, dominada por muros e edifícios 

institucionais, é uma paisagem neutra, opaca, sem profundidade. Na segunda parte, a 

presença de blocos de quatro pavimentos alinhados com a calçada forma uma estrutura 

monolítica que comprime a rua e causa a sensação de corredor. Na terceira parte, na cota 

mais baixa da rua temos o Córrego Antonico, cuja inserção nesse ambiente urbano 

provoca situações ocasionais de vulnerabilidade no cotidiano dos moradores locais. 

Finalmente, na quarta parte, após a Rua Rudolf Lotze, uma remodelação do ambiente 

construído apresenta edifícios multifuncionais, fruto da especulação imobiliária local. A 

condição de visualidade é estreitamente relacionada com as situações de passagem e no 

caso dessa rua, isso pode ser percebido na tendência recente de modernização das 

fachadas das lojas, bares e mercados no nível das calçadas, com a construção de vitrines 

e instalação de iluminação especial. Algumas impressões dos moradores locais ilustram 

melhor a condição de visualidade nessa rua. 

                                                        
95 Trechos próximos ao Córrego Antonico, descritos em detalhe no Capítulo 2. 
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Aqui não tem nada de beleza! Aqui é tudo feio! Aqui horroroso! Que as pessoas 
não cuidam! Árvore aqui não existe porque as pessoas desmatam para 
construir casas! (Moradora 19) 

Assim, se eu fosse, assim do governo, alguma coisa assim, eu até mudaria sim as 
calçadas, as ruas, mandava pintar mais, mandava ajeitar mais os buracos que 
estão na rua. (Morador 20) 

Beleza, não pelo meu salão ser aqui, mas eu acho que a rua é bonita. (Morador 
21) 

Plantar umas árvores, acho que ficaria bem legal! Uhum! Apesar de já ter 
muitas, mas com o tempo eles acabam tirando e não cuidam daquelas que já 
estão morrendo também! (Morador 26) 

Acho que se a rua fosse mais larga, né, ajudava bastante. Acho que difícil passar 
dois carros e as pessoas ainda. Estaciona nas ruas, constrói nas calçadas, né? 
É difícil até para você se locomover. (Moradora 28) 

Decorrente de uma evolução urbana singular, pautada por padrões complexos de 

acúmulo de edificações, a questão da visualidade é muito difícil de interpretar na favela 

de Paraisópolis como um todo. No caso da Rua Pasquale Gallupi, essa leitura é afetada pelo 

seu papel na estrutura de fluxos que atravessam a favela de Norte a Sul, fazendo dessa rua 

uma das principais conexões diretas entre Paraisópolis e o Morumbi, especialmente a 

Avenida Giovanni Gronchi. Mediada pelas interações sociais dos transeuntes a caminho 

de casa ou do trabalho, a situação de passagem tem influenciado de modo determinante a 

condição de visualidade nessa rua. 

Os moradores chamam a atenção para: a) o fato de não haver espaço para caminhar 

junto às edificações, nas calçadas; b) a ausência completa de árvores na maior parte da 

rua; e c) a proximidade das edificações da rua e a ausência de interstícios para ventilação 

e iluminação natural. De modo exemplar, o Morador 20 sintetiza o imaginário local no 

sentido de desejar ver mais casas pintadas e calçadas acessíveis para os transeuntes se 

deslocarem com segurança nos seus afazeres diários. 

As interações culturais, ainda que casuais, têm sido suficientes para impactar as 

relações entre o público e o privado, principalmente quando inseridas nas situações 

rituais. Isso ocorre porque as ações que visam à melhoria estética das edificações – 

pintura das fachadas, paisagismo, letreiros, iluminação pública, bancos nas calçadas, por 

exemplo –, colocam em contato atores interessados em promover a vitalidade local por 

meio de táticas de rápida implementação que são complementadas por interações 

contextuais, como, por exemplo, as ações voltadas para a reforma das calçadas com o 

intuito de gerar ambientes mais agradáveis nas ruas de Paraisópolis. 
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Quadro 5.14 – Visualidade na Rua Pasquale Gallupi. 

Situações Agentes (pessoas, objetos e atividades) Interações 

 
   

 

Ritual 
Moradores. 

Construtores. 
Ambiente construído. Pintura das fachadas 

 

Passagem Moradores. PMSP. Calçadas. Ruas. 
Pavimentação das 

calçadas  

Ritual Comerciantes. 
Comércio. Fachadas. 

Ruas. 
Embelezamento 

 

Passagem Moradores. PMSP. Árvores. Vegetação. Plantio de árvores 
 

Passagem 
Comerciantes. 

Motoristas. 
Carros. Ruas. 

Calçadas. 
Alargamento das ruas 

e calçadas  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Legibilidade 

Mesmo sendo uma das ruas mais lembradas pelos moradores de Paraisópolis e 

constituir em si mesma um marco na paisagem local, o contexto da Rua Pasquale Gallupi 

é complexa em sua configuração urbana. Ao mesmo tempo em que essa rua é uma 

fronteira entre setores consolidados e vulneráveis da favela, as intersecções com quatro 

outras vias – ladeirão, Manoel Pinto, Melchior Giola e Hebe Camargo –, formam marcos 

referenciais no imaginário coletivo dos moradores locais. O primeiro marco é a esquina 

com a Rua Dr. Francisco Tomás de Carvalho, conhecida como “ladeirão” por ambos os 

moradores de Paraisópolis e Morumbi, é um dos limites da favela com o Morumbi. A área 

do Córrego Antonico, especialmente entre as ruas Manoel Pinto e Rudolf Lotze, de grande 

dinamismo socioespacial, mas também de vulnerabilidade ambiental, forma o segundo 

ponto de referência. A Rua Melchior Giola, outro eixo comercial, historicamente conectado 

com o cotidiano da favela, constitui o terceiro marco. Finalmente, há o trecho entre essa 

última e a Avenida Hebe Camargo, medindo cerca de 600 metros, no qual a rua é também 

fronteira entre os setores Grotão e Grotinho, os mais vulneráveis da favela. Abaixo 

algumas impressões dos moradores locais sobre a condição de legibilidade.  
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Figura 5.11 – Legibilidade na Rua Pasquale Gallupi. Foto: Wagner Rezende, 2018. 

Paraisópolis é uma região de pobreza envolvida por bairros ricos da cidade de 
São Paulo. (Moradora 15) 

Assim, [o problema] primeiramente é o córrego, claro! Coisas que... você vê... a 
gente não vê isso lá no Brooklin, a gente não vê isso no Morumbi! (Moradora 20) 

Das pessoas jogarem na rua, jogar muito lixo na rua, acho que tem que ter uma 
educação, não esperar isso do governo lá fora, esperar a união dos moradores 
entrar com um programa de educação, de cidadania, sabe? (Moradora 21)  

O povo aqui é muito seboso, mas eles fazem limpeza aí direto, né?! Mas, é... 
Tirando aqui... beleza! Tirando dos nóinha véi por aí. Né?! (Moradora 22) 

O cara colocou os carrinhos do supermercado na calçada, não tem, tipo, nem 
como passar! (Moradora 24) 

Como foi dito anteriormente, legibilidade é um atributo difícil de ser identificado e 

descrito, essencialmente porque é necessário o contraste com as paisagens colaterais, 

com os fragmentos das vizinhanças. Nesse sentido, é contundente a fala da Moradora 20 

ao afirmar que o Córrego Antonico é um traço característico de Paraisópolis, pois, a 

urbanização nos bairros de classe média é mais efetiva. Ao observar alguns fragmentos, 

os moradores são capazes de comunicar os aspectos mais críticos relativos não só ao 

regime de visualidade, mas também diversos outros que contribuem para uma 

urbanidade experiencial. 
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Quadro 5.15 – Legibilidade na Rua Pasquale Gallupi. 

Situações Agentes (pessoas, objetos e atividades) Interações 

 
   

 

Ordinária Moradores. Vizinhos. Tecido urbano. 
Relação com bairros 

vizinhos  

Passagem Moradores. PMSP. 
Córrego. 

Infraestrutura. 
Urbanização do 

córrego Antonico  

Ordinária 
Educadores. ONGs. 

Escolas. 
Sujeira. Lixo. 

Calçadas. 
Evitar jogar lixo nas 

calçadas  

Passagem Usuários de drogas. Drogas. 
Consumo de drogas 

nas ruas  

Passagem 
Comerciante. 
Transeuntes. 

Mercadorias. 
Carrinhos. 

Uso privativo da 
calçada  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

De modo semelhante à Avenida Hebe Camargo, as interações contextuais 

desempenham o papel de catalisadores sociais – configurações entre os agentes sociais e 

materiais que contribuem na efetividade do desenvolvimento local –, na condição de 

legibilidade na Rua Pasquale Gallupi. Assim, tais interações refletem conflitos que se 

inserem nas situações de passagem, as quais ocorrem principalmente no espaço público. 

No entanto, no caso dessa rua, as interações convergem para as situações que impedem 

que a rua permaneça “legível” por meio da estratégia de construção de uma paisagem 

urbana genérica. Nesse sentido, os atores locais tentam reverter esse processo, 

articulando táticas que podem ser eficazes se houver capacidade de agregar novos 

agentes ao discurso e à prática urbana local. 

Identidade (Diagrama Experiencial) 

A consolidação da Rua Pasquale Gallupi ao longo de mais de cinco décadas 

propiciou a constituição de diversas territorialidades, divididas em dois grandes grupos. 

De um lado, há os grupos sociais (gangues), localizados nas quadras a Leste da rua, que se 

alinharam com o crime organizado e disputam o controle dessas áreas com outros grupos 

e com a associação dos moradores. De outro lado, grupos de moradores configuram novas 

territorialidades com base no parentesco e nas origens (grupos familiares oriundos 

especialmente do Nordeste), na religião (evangélicos), ou em relações com atividades 

esportivas (Palmeirinha). Essas redes de vínculos desempenham um papel importante na 
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superação de alguns problemas locais e podem ser importantes para emergência de uma 

urbanidade experiencial. Observe a seguir as falas dos moradores sobre a condição de 

identidade. 

 
Figura 5.12 – Identidade na Rua Pasquale Gallupi. Foto: Wagner Rezende, 2018. 

Quando eu estou de folga, nos fins de semana vou ao Shopping Morumbi com 
amigos. Não há nada para se fazer em Paraisópolis. (Moradora 16) 

Ah, cheguei em 86, está com mais de 30 anos, né? Do tempo que cheguei aqui, 
eu moro só aqui nessa casa. Ah, não, só ando aqui na feira, e só e tal, né?! 
(Moradora 22) 

Ó, positivo tem o comércio que tem bastante comércio, isso é bom! Paraisópolis 
não é um lugar perigoso como as pessoas acham! Então eu acho que segurança 
não é ruim. (Moradora 24) 

Eu sou voluntária no colégio! A Pasquale Gallupi, eu uso para ir na Biblioteca do 
Prof. Eficiente. E eu moro aqui também! Ela é importante para me deslocar de 
um local para o outro. (Moradora 27) 

Acho que o barulho nos finais de semana, né, no caso, eu não moro aqui, eu 
trabalho durante a semana, mas acho que incomoda muito, barulho não dá para 
tirar foto também, né? Carros de som. Carros de som com ligado muito alto! 
(Moradora 28) 

Os principais componentes da identidade local da Rua Pasquale Gallupi – tempo de 

moradia, redes de parentesco, trabalho/moradia, segurança – são difíceis de serem 

compreendidos pelo olhar estrangeiro. Somam-se a esse fato, os reflexos na paisagem 

urbana do crescente colapso das identidades locais nas relações entre as diversas 

microrregiões (novos enclaves formados a partir do fechamento das vielas). Como 

exemplo disso, temos a Moradora 22, que vive há mais de 30 anos na mesma casa naquela 

rua. As redes relacionais consolidadas durante esse tempo tornaram-se amplas e 
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complexas, mesmo que a moradora afirme deslocar-se somente ocasionalmente para ir à 

feira e ao mercado vizinho da sua casa. 

Quadro 5.16 – Identidade na Rua Pasquale Gallupi. 

Situações Agentes (pessoas, objetos e atividades) Interações 

 
   

 

Ritual Jovens. Adolescentes. Shopping. Lazer e recreação 
 

Ocasional 
Comerciantes. 

Feirantes. 
Barracas. Feira. 

Comércio. 
Compras diárias 

 

Ritual Moradores. Vizinhos. Comércio. Calçadas. 
Olhar atento nas ruas 

e calçadas  

Ritual 
Professores. 
Estudantes. 

Escolas. 
Atividades de 
voluntariado  

Ritual 
Comerciantes. 
Transeuntes. 

Barulho. 
Conflitos de 
convivência  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Como dito anteriormente, sob a influência das situações rituais, as interações 

temporais têm grande impacto sobre a identidade local, no sentido de promover a 

cristalização de certos eventos, materializando-os em ciclos temporais reinseridos no 

espaço-tempo do cotidiano. As interações culturais, decorrentes das relações de 

convivialidade entre vizinhos, e as interações temporárias, resultantes das relações entre 

os agentes envolvidos nos conflitos de uso da rua, com impactos no trânsito local, são os 

principais exemplos coletados neste estudo. No caso da Rua Pasquale Gallupi, essas 

interações apresentam-se de forma muito tênue e nuançada, exigindo um olhar mais 

atento aos dados, incluindo mapas, relatos e fotografias. A situação de fronteira (fator 

comum nos três casos) é um pouco mais evidente nessa região, pois a rua divide uma área 

com grandes problemas de vulnerabilidade social e ambiental com outra área 

relativamente consolidada e com as melhores condições socioeconômicas de Paraisópolis. 

Apesar disso, essa divisão não é tão evidente na morfologia da rua e nos obriga a ver um 

pouco além da superfície das fachadas. Devido a isso, a maioria das interações dá origem 

a situações de conflito, que muitas vezes tendem a ser resolvidas via urbanidade 

normativa. As situações táticas teriam que emergir das situações de conflito e, nesse caso, 

o grande fluxo de pessoas, objetos e atividades seriam as alternativas mais viáveis, caso 
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fosse possível rearticular os agentes, as situações e as interações sociais em prol de uma 

urbanidade experiencial. 

Diversidade 

 
Figura 5.13 – Diversidade na Rua Pasquale Gallupi. Foto: Wagner Rezende, 2018. 

Mesmo o visitante distraído não sairia intacto após um passeio diante da profusão 

de lojas, mercados, oficinas, bares, padarias e farmácias da Rua Pasquale Gallupi. Essa via 

possui inclusive caixas 24h em um mercado. Apesar da distribuição não ser homogênea 

em todos os trechos da rua, essa oferta de comércio e serviços proporciona, em alguns 

casos, o principal meio de consumo de muitos moradores que vivem em condições de 

difícil acesso, nas quadras mais vulneráveis da favela. Além disso, as redes sociais que se 

formam entre moradores e comerciantes em torno do consumo de produtos de uso 

cotidiano ultrapassam as questões estritamente financeiras. Abaixo os moradores 

apontam algumas impressões, que classificamos na condição de diversidade. 

Os moradores tinham que subir até o centro do bairro para fazer compras. Com 
os novos pontos de comércio o cotidiano ficou mais fácil. (Moradora 14) 

A qualidade que eu acho é o comércio, tem bastante comércio e é bom, a gente 
não precisa se deslocar para muito longe! (Moradora 18) 

Aí, além de morar aqui, desenvolvo uma atividade profissional. Tenho um salão 
de beleza em Paraisópolis. (Morador 21) 

Bom, eu moro aqui nessa rua e eu acho que é a rua que tem mais comércio 
aqui, né? Uma das principais ruas daqui de Paraisópolis! Eu acho que é isso! 
(Moradora 14) 
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Ah, o mercado aqui ajuda um pouco, o mercadinho que tem ali central, né, que 
a gente às vezes precisa de alguma coisa, aí vai lá rapidinho e compra, é positivo 
isso. (Moradora 28) 

Em maior ou menor medida, grande parte das quadras de Paraisópolis possui 

algum tipo de uso comercial nas fachadas voltadas para as ruas, ao nível das calçadas. De 

fato, a maioria dos moradores entrevistados confirma essa diversidade como uma das 

qualidades da Rua Pasquale Gallupi, como no caso da Moradora 28, que a considera essa 

via como a que possui a maior oferta de comércio e serviços da região. 

A Moradora 14, entretanto, diz que não foi sempre assim, principalmente na área 

próxima do Córrego Antonico. Há algum tempo era necessário se deslocar até o centro da 

favela para fazer compras. O grande adensamento do ambiente construído (e a 

verticalização da favela) impulsionaram novos empreendimentos comerciais de pequeno 

porte, inclusive serviços bastante especializados, como lojas de roupas, óticas e serviços 

de odontologia. 

Quadro 5.17 – Diversidade na Rua Pasquale Gallupi. 

Situações Agentes (pessoas, objetos e atividades) Interações 

 
   

 

Ordinária 
Comerciantes 

Moradores 
Mercado Comércio 

Consolidação do 
comércio local  

Ordinária 
Moradores 

Comerciantes 
Lojas / Mercados 

Crescimento do 
comércio local  

Ordinária Cabeleireiro Salão de beleza 
Morar e trabalhar no 

mesmo local  

Ordinária 
Comerciantes 

Moradores 
Moradia Comércio 

Morar e trabalhar no 
mesmo local  

Ordinária 
Comerciantes 

Moradores 
Lojas / Mercados Compras diárias 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

De um modo geral, as interações contextuais e materiais são as mais frequentes na 

Rua Pasquale Gallupi. No caso da condição de diversidade, a presença simultânea de 

interações materiais e contextuais demonstra duas tendências com potencial para 

influenciar a emergência de situações táticas. De um lado, as interações entre 

comerciantes e moradores muitas vezes ultrapassam a condição puramente material das 

transações comerciais, estabelecendo vínculos territoriais, talvez em consequência de os 
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próprios comerciantes serem moradores locais. De outro lado, a diversidade de usos não-

residenciais tende a se ampliar na medida em que a rua se consolida como principal via 

peatonal de Paraisópolis. 

Densidade 

A condição de densidade populacional desempenha um papel importante no 

cotidiano dos moradores das áreas de influência da Rua Pasquale Gallupi por ser 

experienciada do modo mais concreto, nas mais diversas situações da vida urbana. As 

quadras em torno dessa rua estão entre as mais densamente ocupadas da favela, com 

exceção do trecho ocupado por usos institucionais. Soma-se a isso o fato de que as 

quadras, aí localizadas, possuem as redes mais complexas de vielas da favela, devido em 

parte à topografia e em parte à lógica de ocupação por vínculos territoriais, como foi 

descrito no Capítulo 3, que resulta em quadras divididas em diversos setores por 

parentesco, origens geográficas ou religião. Veja a seguir algumas observações de 

moradores locais sobre a condição de densidade. 

 
Figura 5.14 – Densidade na Rua Pasquale Gallupi. Foto: Wagner Rezende, 2018. 

Alagamento. Acúmulo de lixo. Calçada com piso quebrado. Falta de 
manutenção do sistema de drenagem pluvial. (Moradora 14) 

A tranquilidade é muito importante para o meu cotidiano em família. Moro em 
um lote com cinco casas. São todos parentes. Os moradores negociam os 
diversos usos e atividades no espaço coletivo durante o dia. (Moradora 16) 

Calçada e barulho! Eu coloco muito mais barulho, porque de noite, nossa, é 
horrível de dormir! (Morador 20) 
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Eu acho assim também... calçada que não existe, né, porque os carros ficam 
tudo na rua, as casas tudo em cima da rua e nós... não tem como nem andar e já 
aconteceu coisa aqui com moto, bateu numa menina e quase que ela morre! 
(Moradora 25) 

A única coisa que, sempre assim, eu sinto aqui é essas casas muito na rua, né! 
Vejo uma hora cair, porque mora gente aqui, mora do outro lado também e o 
povo só afastando para lá. (Moradora 25) 

Como reflexo direto do adensamento acelerado, os níveis de poluição e 

desconforto ambiental atingiram níveis críticos. Sujeira generalizada, acúmulo de lixo, 

poluição sonora e sensação de apinhamento (claustrofobia), tornaram-se frequentes no 

cotidiano dos moradores da Rua Pasquale Gallupi, como argumenta a Moradora 25, 

quando se diz preocupada com as casas recém-construídas avançando sobre as calçadas 

– impedindo a ventilação e a iluminação natural. Ou, ainda, quando reclama dos carros 

estacionados (abandonados) nas ruas e calçadas, impedindo a livre circulação de 

pedestres. Mesmo diante das situações desfavoráveis presentes nas narrativas, os 

moradores também citam fatores positivos, resultantes da condição de densidade, como 

a concentração de comércio e serviços, redes de sociabilidade mais resilientes e melhores 

oportunidades de emprego e geração de renda. 

Quadro 5.18 – Densidade na Rua Pasquale Gallupi. 

Situações Agentes (pessoas, objetos e atividades) Interações 

 
   

 

Ordinária Moradores. Bueiro. Córrego. Alagamento 
 

Ordinária Famílias. Quintal 
Encontros com os 

parentes  

Ordinária 
Agitadores. 
Visitantes. 

Baile Funk 
Afluxo de visitantes à 

noite  

Passagem 
Motoristas. 

Transeuntes. 
Calçadas. Ruas. 

Estacionamento nas 
calçadas  

Ordinária 
Construtores. 

Moradores. 
Casas. 

Construção de casas 
na calçada  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Diversos tipos de interações derivam da condição de densidade na Rua Pasquale 

Gallupi, o que dificulta conexões diretas com as situações ordinárias do cotidiano. Como 

foi dito no caso da Avenida Hebe Camargo, a experiência negativa da alta densidade 

populacional em assentamentos precários é geralmente associada à percepção de queda 
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na qualidade de vida urbana. As condições precárias da área sobre o Córrego Antonico, a 

dificuldade de se conservar as calçadas, a ocupação indiscriminada de todo e qualquer 

espaço livre, eliminando os interstícios de acesso, iluminação e ventilação, e, por fim, o 

afluxo de milhares de pessoas aos fins de semana para ocuparem diversas ruas com os 

polêmicos bailes funk, são exemplos dessa experiência negativa da densidade sobre o 

espaço-tempo do cotidiano. Mesmo nesse caos aparente, há grandes chances de situações 

táticas emergirem das interações contextuais e pessoais. 

Acesso (Diagrama Experiencial) 

A condição de acesso – que engloba a acessibilidade, a conectividade e a 

inclusividade nos espaços públicos –, é uma questão que atinge toda a favela, em maior ou 

menor medida. No caso da Rua Pasquale Gallupi, é mais visível por se tratar da mais 

importante via de conexão Norte-Sul da favela, com fluxos diários de milhares de 

pedestres indo e voltando do trabalho via avenidas Giovanni Gronchi e Hebe Camargo. A 

ausência de calçadas – identificada nos mapeamentos, questionários e entrevistas –, ou 

sua apropriação para uso comercial, complica-se com a topografia acidentada da rua, e 

isso intensifica a presença de barreiras que impedem a caminhabilidade, resultando na 

presença maciça de pedestres nas ruas, arriscando a própria integridade física junto aos 

carros, motos e caminhões. Abaixo, seguem algumas impressões dos moradores sobre 

essa condição: 

 
Figura 5.15 – Acesso na Rua Pasquale Gallupi. Foto: Wagner Rezende, 2018. 
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O trajeto casa-escola é importante na minha vida e de meus colegas. (Moradora 
15) 

Existe uma rua, revestida com concreto, no meu percurso para a escola que fica 
intransitável no período de chuva. Já ocorreram vários acidentes nessa rua 
por essa condição desfavorável. (Morador 17) 

Os ônibus são a principal vantagem! É fácil para pegar ônibus ali na frente, na 
Giovanni Gronchi. O que incomodam são esses carros que tomam espaço da 
rua toda! Final de semana é horrível para passar aqui! (Moradora 18) 

Calçada não existe, porque as pessoas já tomaram conta das calçadas! 
(Moradora 19) 

Problema aqui é ônibus que a gente vai e pega ônibus tudo longe distante, né?  
Era melhor quando estava aqui, mas para gente já ficou ruim! (Moradora 25) 

O fator urbano mais evidente na Rua Pasquale Gallupi é a sua configuração de 

conexão e passagem. Dito isso, as narrativas dos moradores apresentam enfaticamente, e 

de modo unidimensional, a rua como passagem da casa ao trabalho/escola, e vice-versa, 

que corta a topografia acidentada da favela. Esse discurso, povoado de pequenas histórias 

das rotinas diárias, apresenta o ônibus, a calçada, o trabalho, o tempo e o fluxo como 

elementos estruturantes. A superfície caminhável da rua, incluindo a calçada, quando 

existe, se destaca como exceção, pois o excesso de barreiras à acessibilidade e a respectiva 

escassez de espaços para se caminhar ressaltam na paisagem urbana. Mesmo as vielas são 

lembradas nesse processo, como recorda o Morador 17, sobre uma viela com declive 

acentuado, revestida de concreto, que se torna intransitável durante a chuva. Quando a 

Moradora 19 relata a apropriação indevida das calçadas por comerciantes, para servir de 

depósito temporário ou instalação de quiosques ou barracas de venda, ela enfatiza que os 

transeuntes estão perdendo o direito de passagem nas ruas de Paraisópolis. 

Quadro 5.19 – Acesso na Rua Pasquale Gallupi. 

Situações Agentes (pessoas, objetos e atividades) Interações 

 
   

 

Passagem Jovens. Transeuntes. Escola. 
Rotina escolar 

semanal  

Passagem Idosos. Crianças. Ruas. Vielas. 
Perigo durante as 

chuvas  

Passagem 
Motoristas. 

Transeuntes. 
Carros. Motos. 

Calçadas. 
Conflitos no trânsito 

 

Ordinária 
Comerciantes. 

Motoristas. 
Calçadas. 

Uso inapropriado das 
calçadas  

Passagem Moradores. Ônibus 
Caminhada para o 
ponto de ônibus  
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

Quando se pensa em acesso, as interações contextuais tendem a uma articulação 

maior de redes associativas entre os agentes envolvidos. Na Rua Pasquale Gallupi, 

entretanto, as interações pessoais também são estruturantes da condição de acesso, pois 

articulam um conjunto muito diversificado de microeventos que afetam a 

caminhabilidade – conectividade, permeabilidade, inclusividade e acessibilidade. Quando 

interações contextuais e pessoais convergem, existe a possibilidade de se desdobrarem 

em situações táticas. 

Controle 

As condições de controle (gestão e segurança) da Rua Pasquale Gallupi são muito 

frágeis, pois trata de um setor que se encontra controlado por grupos de comerciantes e 

lideranças locais associados, muitas vezes, ao crime organizado96.  

 
Figura 5.16 – Controle na Rua Pasquale Gallupi. Foto: Wagner Rezende, 2018. 

Aos finais de semana, partes da rua são tomadas por milhares de visitantes 

sazonais de outros bairros, decorrendo em condições ambientais desfavoráveis de 

barulho, sujeira e conflitos entre grupos antagônicos. Soma-se a esses fatos a 

precariedade da iluminação pública, resultando na sensação de insegurança à noite, 

relatada por diversos moradores que, consequentemente, se resolve por meio de reações 

                                                        
96 Segundo conversas informais com alguns membros da Associação de Moradores de Paraisópolis. 
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táticas emergenciais de curto alcance. Algumas falas dos moradores sobre a condição de 

controle podem ser observadas abaixo. 

 [Problemas:] Alagamento. Acúmulo de lixo. Calçada com piso quebrado. Falta 
de manutenção do sistema de drenagem pluvial. (Moradora 14) 

Falta liberdade para as mulheres caminharem nas ruas de Paraisópolis com 
segurança. Não consigo comprar nada nos bares porque não é seguro para 
mulheres e crianças. (Moradora 16) 

A iluminação é muito pouca! Cada... tipo nas vielas mesmo, ou então aqui só 
alguns postes têm luz [...] Aqui não tem córrego canalizado, ciclovia ou 
saneamento básico. Sujeira e barulho é o que não falta, por todo lugar tem 
sujeira. (Morador 19) 

Eu acho seguro, porque a gente atende até tarde e nunca tivemos problema, 
inclusive, acho que é uma qualidade do bairro. (Morador 21) 

Uma coisa que eu não gosto é a sujeira e os carros no meio da rua! A sujeira como 
está em tudo, né, que fica acumulada. (Moradora 27) 

Quadro 5.20 – Controle na Rua Pasquale Gallupi. 

Situações Agentes (pessoas, objetos e atividades) Interações 

 
   

 

Ordinária 
Moradores 

Transeuntes 
Lixo/Calçada 

Bueiro/Córrego 
Alagamento em 

períodos chuvosos  

Ordinária Moradores Bares / Calçadas 
Assédio sexual é 

frequente nas ruas  

Ordinária PMSP. Transeuntes. Ruas Postes Calçadas 
Conservação da 

iluminação pública  

Ordinária Comerciantes. Calçadas 
Alargamento das 

calçadas  

Ordinária PMSP Sujeira. Entulho. 
Limpeza urbana 

ineficiente  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Articulado com as condições de densidade e acesso, a condição de controle é um 

atributo que se sobrepõe sobre diversos microeventos das duas primeiras condições, 

acionando reações em cadeia. Os três principais elementos críticos nos discursos dos 

moradores ilustram bem esse argumento, o córrego, a iluminação e o barulho. Em 

primeiro lugar, o córrego figura como objeto de intervenções frustradas, significando 

ineficiência das táticas de curto prazo das lideranças locais. Trata-se de uma questão 

muito complexa que tem gerado impasses políticos em diversas escalas.  

Em segundo lugar, a iluminação pública é uma demanda antiga que se tornou 

urgente em vista das mudanças de hábitos nas diversas situações do cotidiano (horário 
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noturno de trabalho, estudo e lazer) e do consequente aumento da percepção de 

insegurança. Em terceiro lugar, a poluição sonora, resultante das festas realizadas nas 

ruas nas noites dos fins de semana. Os três problemas resultam de uma multiplicidade de 

microeventos, aparentemente isolados, que se articula em redes complexas no cotidiano 

local. 

Já comentamos que as interações materiais são mais influentes nas dinâmicas 

socioespaciais quando associadas aos regimes de urbanidade orientados para o acesso e 

o controle, tendo em vista a extensa gama de fatores articulados por essa condição urbana, 

principalmente em áreas de vulnerabilidade ambiental: alagamento em períodos 

chuvosos, insegurança devido ao assédio sexual, ausência de iluminação pública, 

conservação das calçadas, acúmulo de lixo nas ruas, entre outras ocorrências típicas de 

Paraisópolis. A capacidade de essas interações interferirem nas vivências cotidianas, 

individuais ou coletivas, contribuindo para a emergência de urbanidade experiencial, no 

contexto da Rua Pasquale Gallupi depende dos níveis de integração situacional nas 

microrregiões estudadas. 

5.4 APROPRIAÇÕES DA RUA MELCHIOR GIOLA 

O contexto da Rua Melchior Giola que exploramos para essa pesquisa concentrou-

se dentro dos limites imediatos da própria via. As quadras que compõem esses limites 

são: 31, 32, 33, 34, 34, 45, 46, 53, 58, 59 e 66, numeradas de acordo os códigos utilizados 

pela PMSP. 

Quadro 5.21 – Entrevistas: Foto-Mapa na Rua Melchior Giola. 
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Aspectos Positivos Aspectos Negativos Propostas de Melhorias 

M
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r 
G
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29 F 16 14 Escola / Convívio Mobilidade / Sujeira Eventos culturais 

30 F 15 15 Escola / Iluminação Carro / Lazer Mobilidade 

31 F 15 14 Iluminação / Festa Calçada / Barulho Mobilidade 

32 F 16 14 Comércio / Convívio Sujeira / Buracos Infraestrutura 

33 M 15 15 Lazer / Escola Lixo / Calçada Limpeza urbana 

34 M 24 24 Comércio / Iluminação Sujeira / Córrego Saneamento 

35 M 21 18 Comércio / Iluminação Sujeira / Calçada Calçadas 

36 F 16 16 Comércio / Segurança Sujeira / Córrego Calçadas 

37 M 33 30 Comércio / Iluminação Calçada / Árvore Trânsito 
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38 F 17 8 Comércio / Iluminação Barulho / Córrego Calçadas 

39 M 40 15 Comércio / Iluminação Calçada / Segurança Calçadas 

40 M 34 16 Comércio / Iluminação Barulho / Segurança Poluição sonora 

41 F 22 13 Comércio / Segurança Córrego / Iluminação Saneamento 

42 M 28 28 Comércio / Iluminação Sujeira / Barulho Calçadas 

43 F 47 13 Árvore / Iluminação Calçadas / Sujeira Calçadas 

44 F 15 13 Comércio / Iluminação Córrego / Sujeira Ruas e Calçadas 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O quadro abaixo apresenta uma síntese das apropriações, relacionando os regimes 

de urbanidade às situações do cotidiano que mais impactam na urbanidade experiencial 

dessa rua.  

Quadro 5.22 – Apropriações na Rua Melchior Giola. 

Regime de 
Urbanidade 

Situação 

Ordinária Ocasional Passagem Ritual 

Visualidade X X 
35c, 37e, 38c, 
39c, 41e, 42d, 

43b 
30a, 35e, 38f, 43f 

Legibilidade X 
29b, 30e, 33g, 
34a, 36f, 37g, 

40b, 40e, 42a, 
43a 

X 

Identidade X 
29a, 29d, 30d, 
33d, 34c, 35b, 

35d, 37a 
X 

29e, 30d, 31c, 
33b, 37i, 39a, 

44a, 44e 

Diversidade 
34e, 36c, 36e, 
39e, 41f, 43c 

X 36a, 38e, 40a X 

Densidade 
32a, 32b, 33a, 
36b, 39b, 40f, 
41b, 42b, 44b 

X 38a, 38b, 39d X 

Acesso 29c, 33c, 44d X 

30b, 31b, 32c, 
33f, 35a, 35b, 
37c, 37f, 40d, 
41a, 41c, 41d, 

42c 

X 

Controle 
31a, 33e, 34b, 
37h, 40c, 42e, 
43d, 43e, 44c 

X 
34d, 35f, 36d, 

37d, 38d 
X 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 5.17 – Foto-Mapa: Rua Melchior Giola. Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Visualidade 

 
Figura 5.18 –Visualidade na Rua Melchior Giola. Foto: Wagner Rezende, 2018. 

Sendo ocupada, na maior parte, por atividades comerciais, a Rua Melchior Giola 

possui grande potencial de visualidade, mas as fachadas da maioria das edificações, 

mesmo de uso comercial, não indicam pretensões estéticas dos proprietários. À parte 

disso, os moradores associam a falta de beleza à ausência de árvores e calçadas. Enquanto 

o trecho com menor atratividade visual localiza-se sobre o Córrego Antonico, o trecho 

entre a Avenida Giovanni Gronchi e a Rua Pasquale Gallupi tem se transformado em uma 

área comercial promissora, com edificações novas e visualmente mais atrativas. O trecho 

mais consolidado, entre essa última e a Rua Iratinga, conta com diversas lojas tradicionais 

e franquias de redes paulistas. Isso contribuiu para redefinição da imagem da rua na 

última década. 

Finalmente, o trecho entre a Rua Iratinga e a Avenida Hebe Camargo, conhecido 

como “escadão”, é marcado por certo descompasso visual. De um lado, os blocos 

residenciais conformando condomínios fechados, construídos pela PMSP, compõem uma 

paisagem de fronteira, ao mesmo tempo uma área não-favela e não-bairro, um território 

habitado por aqueles que se consideram antigos moradores de Paraisópolis. De outro 

lado, as ocupações se ampliam em direção ao escadão, formando pequenas lojas, 

quiosques e bares. Entre os dois espaços, a escada é a fronteira, um hiato urbano evitado 
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pela maioria dos moradores locais. Abaixo algumas impressões dos moradores locais 

sobre a condição de visualidade. 

Ah, para melhorar a aparência dela, né, porque não adianta nada ter uma coisa 
bonita e quando você olha para o chão, a rua está cheia de buraco e esgoto 
transbordando. (Moradora 35) 

As estruturas são muito feias, as estruturas das casas são muito feias. Isso 
acaba... isso que gera “ser favela” pela estrutura, pela  fisionomia das coisas. 
(Morador 41) 

A positiva, eu gosto aqui desse. Ah, das árvores ali do Rodrigo? Isso, eu gosto dele 
e, eu gosto dele e desse restaurante ali também ó, eu gosto! (Moradora 42) 

Outro ponto positivo, talvez, seja porque tem a iluminação à noite agora, porque 
antes à noite era tudo escuro e não dava para enxergar nada. (Morador 43) 

Talvez, eu acho que se tivesse vegetação nessa rua ajudaria mais, porque, assim, 
ela [a árvore] é a única coisa que sobrou assim, eu tiraria uma foto dela 
justamente porque eu gosto bastante dela, está aí faz tempo e é uma coisa que 
está em falta aqui nesse ambiente! (Morador 43) 

Quadro 5.23 – Visualidade na Rua Melchior Giola. 

Situações Agentes (pessoas, objetos e atividades) Interações 

 
   

 

Passagem 
Moradores. 

Construtores. 
Buracos. Esgoto. 

Obras de 
infraestrutura  

Passagem Construtores Edificações 
As edificações não 

têm padrão  

Passagem 
Moradores. 

Comerciantes 
Árvores Plantio de árvores 

 

Passagem Transeuntes PMSP Iluminação Postes 
Instalação de 

iluminação pública  

Passagem Moradores PMSP Vegetação Plantio de vegetação 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A Rua Melchior Giola é, atualmente, uma das mais conservadas de Paraisópolis. 

Ainda assim, a maioria dos moradores afirma que não há valor estético nas fachadas das 

suas edificações. O Morador 41, por exemplo, insiste que as estruturas das casas dessa rua 

não são agradáveis de olhar, justificando seu argumento com a tese amplamente 

difundida da estética visual das favelas. Outras opiniões conectam-se com a necessidade 

de incentivar a arborização na rua como forma de se alcançar melhor condições 

ambientais e visuais, como é o caso da Moradora 43, que relaciona a ausência de árvores 

como principal fator para a falta de beleza da rua. 
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No caso da Rua Melchior Giola, as interações culturais possuem viés negativo, 

desdobrando-se em conflitos entre o público e o privado, talvez pela ausência de situações 

rituais, ou ainda, por um estado de inação completa diante da condição de visualidade. 

Isso ocorre, provavelmente, porque as ações de transformação estética são difíceis em 

ambientes muito fragmentados, impedindo que situações táticas se estabeleçam entre os 

agentes envolvidos. Outra explicação poderia ser o fato de existir modalidades muito 

distintas de interações sociais nesse contexto, resultando em conflitos sem solução a curto 

prazo. Uma terceira explicação poderia ser o fato de ações estratégicas se sobrepor, por 

meio de interações políticas, aos processos de apropriação da rua, gerando sentimento de 

frustração por parte dos moradores locais diante de expectativas que não se concretizam 

a curto prazo, especialmente envolvendo obras de infraestrutura, como é o caso da 

canalização do Córrego Antonico, que passa sob essa rua na sua cota mais baixa. 

Legibilidade 

Por se tratar de uma zona de fronteira, assim como nos outros dois casos, a 

condição de legibilidade dessa via, se torna menos evidente à medida que nos 

aproximamos. Os limites entre o Centro, área mais desenvolvida, e o Grotão, área com 

maior vulnerabilidade, não são tão aparentes como as imagens de satélite podem sugerir 

aos observadores mais apressados. 

Os marcos visuais e os elementos urbanos mais legíveis são também aqueles que 

delimitam as quatro áreas da rua: o escadão, o campo do Palmeirinha e o Córrego 

Antonico. Localizada na cota mais alta de Paraisópolis, no divisor de águas entre as 

microbacias dos córregos Antonico e Brejo, a via é identificada abertamente pela maioria 

dos moradores como a área comercial da favela. Isso deriva, em parte, de sua evolução 

urbana como um dos primeiros locais ocupados de Paraisópolis, ainda na década de 1960, 

e, em parte, da concentração de equipamentos sociais importantes – o já citado campo, a 

escola Homero, a rádio Paraisópolis, a sede da Associação, a biblioteca, além da oficina do 

Berbela, artista local reconhecido nacionalmente. Observe abaixo alguns relatos dos 

moradores sobre a condição de legibilidade. 
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Figura 5.19 – Legibilidade na Rua Melchior Giola. Foto: Wagner Rezende, 2018. 

Moro aqui há dezesseis anos. Trabalho nessa rua. Por conta do movimento. Uso 
a rua só para caminhar mesmo. Para o trabalho e de volta para casa. (Morador 
34) 

Não considero iluminação uma qualidade aqui dessa rua. Iluminação tem 
partes que tem e outras não! Tem parte que é bem escura! (Moradora 40) 

Eu acho que não deveria ter uma frota de carros assim estacionados, né, um do 
lado do outro que aí dificulta tanto a passagem dos pedestres. (Moradora 40) 

Uso bastante a rua! Uso como caminho para tudo no meu cotidiano. Na 
academia que é aqui na Melchior Giola! (Moradora 42) 

Trabalho em uma área próxima que dá para cortar aí! Geralmente é minha 
passagem para todos os lugares que eu vou, porque eu moro no cruzamento 
da (...) com a própria Melchior Giola e eu estou sempre acessando ela para todo 
lugar que eu vou. (Morador 43) 

A Rua Melchior Giola é um dos fatos urbanos mais reconhecidos na paisagem de 

Paraisópolis, segundo os seus moradores. No entanto, mesmo os moradores mais antigos 

não hesitam em identificar fragmentos legíveis no contexto da rua genérica, significando 

uma desintegração situacional na rua. Ainda que com menor intensidade que a Avenida 

Hebe Camargo, a rua em questão é também uma importante via de passagem, como 

lembra a Moradora 34, que vive há 16 anos ali e a usa para ir e vir do trabalho todos os 

dias. Elementos urbanos reconhecidos fora de Paraisópolis, como o campo do 

Palmeirinha, a oficina do Berbela, a rádio Paraisópolis, a Associação dos Moradores de 

Paraisópolis, entre outros, não são citados pelos moradores locais em suas narrativas. No 

entanto, os aspectos de legibilidade do trajeto casa-rua-trabalho-casa são enfaticamente 

articulados nos discursos sobre as interações cotidianas. 
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Quadro 5.24 – Legibilidade na Rua Melchior Giola. 

Situações Agentes (pessoas, objetos e atividades) Interações 

 
   

 

Ordinária 
Moradores 

Transeuntes 
Comércio Calçadas 

Rotina casa-rua-
trabalho-rua-casa  

Ordinária 
Motoristas 

Transeuntes 
Carros Ruas Calçadas 

Carros estacionam na 
calçada  

Passagem Moradores PMSP Iluminação 
A iluminação pública 

é eficiente  

Passagem Moradores 
Comércio Lazer 

Trabalho 
A rua conecta os 

lugares do cotidiano  

Passagem Transeuntes Ruas Vielas 
Usos cotidianos das 
ruas, vielas e atalhos  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

As interações culturais e contextuais, combinadas, organizam os agentes-chave na 

condição de legibilidade na Rua Melchior Giola, apesar de tais interações refletirem 

conflitos que não apenas ocorrem no espaço público, mas especialmente em decorrência 

do espaço público. Assim, semelhantemente à Rua Pasquale Gallupi, aqui as interações 

também convergem para situações de “ilegibilidade” por meio da estratégia (interna e 

externa) de construção de uma paisagem urbana genérica. Nesse caso, a emergência de 

situações táticas e, consequentemente, de urbanidade experiencial está estreitamente 

vinculada aos modos de supressão das estratégias homogeneizadoras da paisagem local.  

Identidade 

A identidade local da Rua Melchior Giola está intimamente ligada à sua ocupação 

inicial na década de 1960. O papel histórico de suas origens é muitas vezes subestimado 

ou desconhecido pela maioria da população recente. Apesar dessa aparente perda de 

memória dos moradores, as principais lideranças locais recorrem à história das lutas pela 

ocupação territorial em momentos de crise política local, quando se percebe a demanda 

por novas ações para promover melhorias das condições de vida urbana na favela. Um 

fato a ser considerado é que a concentração e consequente saturação de uso comercial 

nessa via pode resultar em uma área sem identidade local, comprometendo não só as 

dinâmicas das redes sociais, mas distorcendo o sentido de lugar que foi se consolidando 

com o tempo. Observe a seguir as impressões dos moradores sobre essa via. 
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Figura 5.20 – Identidade na Rua Melchior Giola. Foto: Wagner Rezende, 2018. 

Os momentos de lazer são realizados junto com familiares. Em casa ou no 
shopping. (Moradora 30) 

O Baile Funk DZ7 atrapalha a vida de muitos moradores da favela, pois o 
movimento das pessoas (80% de fora) e o barulho alto dura a noite toda. 
(Moradora 31) 

As principais vantagens de viver e trabalhar aqui são a segurança e a variedade 
de comércio! (Moradora 34) 

Além de eu trabalhar aqui, também dá mais acesso, sabe, para outra rua!  Porque 
eu vou subindo aqui dá tipo um cruzamento e tem familiares meus que moram 
por aqui nessa rua [...] Uma coisa boa é que tem os salões de beleza aqui, um ali 
e um aqui, e o coisinha... a lojinha aqui do Roberto, o churrasquinho do Biriba e o 
mercado, os dois mercados aqui perto! Para mim seria o comércio e a iluminação. 
(Moradora 35) 

Quando eu vim para cá, minha sogra já morava, aí acabei fazendo casa aqui, casei 
com minha esposa e estou aqui até hoje [...] E esse entre algumas ruas da favela, 
eu acho assim que uma das coisas boas é que não tem funk, né? Então é um dos 
pontos que acho positivo aqui. (Morador 37) 

As relações de parentesco e vizinhança organizam em grande parte a identidade 

local da Rua Melchior Giola, que, diferentemente da Rua Pasquale Gallupi, é uma 

referência cultural local – Campo do Palmeirinha, biblioteca, Rádio Paraisópolis, escola e 

Associação dos Moradores. Talvez em decorrência disso, lazer e trabalho sejam duas 

atividades muito citadas nas entrevistas. Grande parte dos fluxos se dirige a esses locais. 

Ao mesmo tempo, o que pode parecer um tanto contraditório, alguns moradores 

expressam satisfação em não haver baile funk na rua, como é o caso do Morador 37. 
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Quadro 5.25 – Identidade na Rua Melchior Giola. 

Situações Agentes (pessoas, objetos e atividades) Interações 

 
   

 

Ritual 
Família Amigos 

Vizinhos 
Shopping 

Lazer e recreação no 
shopping  

Ritual 
Transeuntes 

Visitantes 
Baile Funk 

Afluxo de visitantes 
noturnos  

Ocasional 
Comerciantes 

Moradores 
Segurança Comércio 

Percepção de 
segurança  

Ocasional Moradores Vizinhos Comércio 
Redes de 

relacionamento  

Ocasional Família Moradia 
Continuidade da 
história de vida  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Na Rua Melchior Giola, são as interações pessoais e culturais que têm grande 

impacto sobre a identidade local. Os principais exemplos são as interações culturais, 

decorrentes das relações de convivialidade entre vizinhos, e as interações pessoais, 

resultantes das negociações comerciais e financeiras. No caso dessa rua, essas interações 

apresentam-se de forma tênue, exigindo um olhar mais atento aos dados, incluindo 

mapas, relatos e fotografias. A situação de fronteira, comum aos outros dois casos de 

estudo, é menos evidente nessa região, apesar de a rua dividir uma área com grandes 

problemas de vulnerabilidade social e ambiental com outra área relativamente 

consolidada e com as melhores condições socioeconômicas de Paraisópolis. 

Diversidade (Diagrama Experiencial) 

Aparentemente, se observarmos apenas as fachadas das edificações voltadas para 

a Rua Melchior Giola, chegaríamos à conclusão de que a diversidade se resume ao 

comércio e às residências localizadas nos pavimentos superiores das edificações, 

distribuídas de modo desigual em cada um dos trechos. No entanto, as redes de vielas das 

quadras, que se conectam com essa rua e recebem diariamente fluxos de milhares de 

pessoas, desempenham um papel importante na condição de diversidade local, evitando, 

assim, tendências à superespecialização dos pontos de comércio, transformando a via em 

um trecho abandonado fora do horário comercial, como é o caso de diversas ruas na 

cidade de São Paulo. 
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Figura 5.21 – Diversidade na Rua Melchior Giola. Foto: Wagner Rezende, 2018. 

O caso dos condomínios verticais construído para moradores locais é outro 

exemplo de área monofuncional residencial que pode ter o mesmo efeito perverso de 

redução das interações sociais nas situações de passagem. Veja algumas falas sobre a 

condição de diversidade. 

Positivo dessa rua é a facilidade que tem de comércio aqui, você consegue 
encontrar tudo aqui dentro. Além de morar e trabalhar na Rua Melchior Giola, 
eu a utilizo para fazer compras! (Moradora 36) 

Eu acho a rua, pelo menos a parte comercial, acho que tem bastante comércio 
aqui na rua e eu acredito que isso é um ponto positivo. (Morador 38) 

Eu trabalho fora daqui, mas moro nesta rua, né, e por questão dos comércios 
também, compro bastante nos comércios. (Moradora 40) 

Tem uns comércios bacanas na rua, dá assim para manter bem bacana! O meu 
comércio é uma coisa boa da rua, que é positivo, que é arborizado, é bonito e é 
legal. (Morador 41) 

Bom, de comércio, eu não vou reclamar porque tem possibilidades em todos os 
lugares, assim, nessa rua você não vai sentir falta de nenhum produto. (Morador 
43) 

Geralmente, a população urbana gosta de viver em áreas com diversidade de 

comércio e serviços, mas isso constitui um atributo que possui o ponto de saturação muito 

baixo, o que dificulta medir realmente o papel da condição de diversidade na urbanidade 

(experiencial ou normativa). O que se identificou foi uma tendência à consolidação de 

setores comerciais monofuncionais em Paraisópolis, principalmente nos três estudos de 

caso. 
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Quadro 5.26 – Diversidade na Rua Melchior Giola. 

Situações Agentes (pessoas, objetos e atividades) Interações 

 
   

 

Passagem Moradores Lojas Mercados Bares 
Oferta de 

mercadorias  

Passagem Comerciantes Lojas Mercados Bares 
Tradição de comércio 

e serviços  

Passagem 
Comerciantes. 

Moradores. 
Produtos 

Consumo de 
produtos  

Ordinária Comerciantes 
Lojas Árvores 

Fachadas 
Pintura das fachadas 

 

Ordinária 
Moradores 

Transeuntes 
Produtos 

Consumo de 
produtos diversos  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A qualidade das interações sociais nas situações de passagem, mais do que a 

densidade de unidades comerciais, é melhor indicadora da condição de diversidade. Nas 

falas dos moradores fica a impressão de que a organização dos fluxos e fixos (SANTOS, 

1985) é determinante nessa dinâmica socioespacial, como afirma o Morador 41, quando 

argumenta que contribui enquanto comerciante para o bom nível do comércio da Rua 

Melchior Giola, por considerar o seu ponto é um dos mais bem conservado e arborizado 

da região. 

De um modo geral, as interações materiais são as mais frequentes na Rua Melchior 

Giola, o que demonstra que a emergência de situações táticas está vinculada às práticas 

espaciais mais ordinárias no cotidiano dos seus usuários. No entanto, as condições locais 

também favorecem as interações pessoais, envolvendo comerciantes, moradores e 

transeuntes na produção e consumo, não somente dos bens manufaturados, mas também 

dos espaços onde se realizam as transações comerciais. 

Densidade (Diagrama Experiencial) 

A condição de alta densidade, populacional e de ocupação do solo, é um tema 

sensível em Paraisópolis, onde diversas áreas parecem ter atingido sua saturação 

demográfica. Três questões devem ser consideradas em uma análise sobre os impactos da 

densidade nas condições de urbanidade experiencial. Em primeiro lugar, a distribuição da 

densidade, populacional e construtiva, não é homogênea, havendo áreas pouco adensadas 
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na rua, principalmente nas quadras onde se localizam o Campo do Palmeirinha e a Escola 

Homero dos Santos Forte e áreas muito adensadas, como, por exemplo, nas proximidades 

da Rua Dr. Laerte Setúbal. Em segundo lugar, a densidade estritamente residencial, como 

é o caso dos condomínios residenciais na área próxima ao escadão, é um fenômeno 

diferente da densidade de usos mistos, porque se originam de processos distintos e 

resultam em padrões singulares de morfologia urbana. Em terceiro lugar, a alta densidade 

em áreas de vulnerabilidade ambiental e social indica sérios problemas urbanos, que, 

muitas vezes, somente são resolvidos com a abordagem da urbanidade normativa. Acerca 

da condição de densidade, observe as falas dos moradores. 

 
Figura 5.22 – Densidade na Rua Melchior Giola. Foto: Wagner Rezende, 2018. 

Eu trabalho nessa rua. Não dá para fazer caminhada aqui por causa do 
movimento de carros. Além disso, tem muito carro no meio da rua parado [...]  
O problema é o barulho, o pessoal, a vizinhança é muito barulhenta. A calçada 
que não tem, calçada e beleza não tem, não consigo ver beleza! (Morador 38) 

A questão das calçadas, porque as pessoas andam muito no meio da rua aqui, 
e tem a questão de os carros trafegarem e as motos e é muito perigoso, porque, 
tipo, você é quase atropelado aqui. Dá um medo constante disso, então a questão 
das calçadas eu acho que é o principal! (Morador 39) 

Segurança, não tem! Beleza, não vejo! E árvores? Só as minhas! Sujeira? Tem 
muita. Barulho? Muito também! Já foi mais, mas é um ponto muito negativo, é 
muito ruim! (Morador 41) 

Barulho é negativo, né?  Barulho e sujeira.  Positivo... árvore, né, que ali que... eu 
gosto da árvore. A iluminação agora está bem melhor, pois era muito escuro 
nessa rua. (Moradora 42) 

O barulho e o córrego, que às vezes alaga. Além disso, tem muito lixo aqui e 
muito esgoto também que às vezes aparece. (Moradora 44) 
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O aumento do afluxo de novos moradores provocou, na última década, um 

aumento intensivo da densidade edilícia em Paraisópolis, o acúmulo de áreas de contato 

e a redução drástica dos interstícios remanescentes. A Rua Melchior Giola, mesmo com 

alguns vazios perenes (escola e campo de futebol), possui faixas de grande densidade 

populacional, resultando no desequilíbrio entre proximidade e distância e demandando o 

exercício da convivência por parte dos moradores. Quando o ponto de saturação já foi 

atingido, como afirma o Morador 38, que, incomodado com a vizinhança extremamente 

barulhenta, afirma ser necessária uma medida urgente da Associação de Moradores para 

resolver a questão. No entanto, a situação mais crítica encontra-se na área sobre o Córrego 

Antonico – uma área de alta vulnerabilidade ambiental, muitas vezes lembrada somente 

por seus vizinhos mais próximos. 

Quadro 5.27 – Densidade na Rua Melchior Giola. 

Situações Agentes (pessoas, objetos e atividades) Interações 

 
   

 

Passagem 
Moradores. 
Motoristas. 

Carros. Calçada. 
Carros estacionam na 

calçada  

Passagem 
Motoristas. 

Motociclistas. 
Sinalização. Carros. 

Motos. 
Acidentes de trânsito 

frequentes  

Ordinária Moradores. PMSP. 
Sujeira. Árvores. 

Barulho. 
Situações de 

vulnerabilidade  

Ordinária 
Moradores. 

Transeuntes. 
Sujeira. Barulho. Poluição sonora 

 

Ordinária Moradores. PMSP. 
Córrego. Lixo. 

Barulho. 
Alagamento do 

córrego na chuva  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

O adensamento em uma área sem rede de esgoto tem provocado o assoreamento 

e consequente alagamento sazonal em dias de chuva. Assim, apesar da diversidade de 

comércio e serviços (em parte atraídos pela alta densidade populacional), a baixa 

caminhabilidade, a insegurança e a sujeira prejudicam a experiência do cotidiano nas ruas 

de Paraisópolis, como destacam os Moradores 39 e 44. 

Pode-se dizer que a condição de densidade se conecta às situações ordinárias 

quando implica em interações que alteram a vida cotidiana dos moradores na sua 

materialidade mais básica, resultando na precariedade dos serviços de limpeza urbana, 

iluminação pública, drenagem pluvial e tratamento de esgoto nas áreas mais adensadas. 
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Além disso, essas interações têm influência negativa nas táticas de melhorias de 

infraestruturas promovidas pelos atores locais. 

Acesso 

Além de possuir um dos maiores fluxos de veículos automotores de Paraisópolis, a 

Rua Melchior Giola praticamente não possui calçadas em condições de uso. Grande parte 

das calçadas é ocupada por barracas de vendas de produtos, ou como áreas reservadas 

por comerciantes para exposição de produtos, ou são usadas como depósito temporário 

de materiais. A essa privatização generalizada das calçadas soma-se o fato de não haver 

condições mínimas de caminhabilidade por causa dos inúmeros buracos na rua, da falta 

de sinalização e do desrespeito dos motoristas em relação aos pedestres, como foi 

verificado no trabalho de campo. 

Como acontece em diversas outras vias de Paraisópolis, o maior fluxo de pedestres 

é formado por moradores indo para a escola e para o trabalho, ocorrendo diariamente no 

início da manhã, na hora do almoço e no fim da tarde. As extensas redes de vielas que se 

conectam com essa rua são responsáveis por grande parte desse fluxo diário e, após as 

20h, o fluxo de transeuntes cai drasticamente, o que alguns moradores sinalizam ser 

consequência da iluminação precária da rua, que impacta diretamente na percepção de 

segurança local. Dois pontos críticos de acessibilidade são o escadão e a área sobre o 

Córrego Antonico. O escadão possui acessibilidade limitada, levando os transeuntes a 

preferirem dar a volta pela Rua Herbert Spencer para chegar até a Avenida Hebe Camargo. 

O córrego, com seu leito assoreado, formado principalmente por detritos, é uma barreira 

para pedestres em períodos chuvosos porque transborda, tornando a rua inacessível. 

Observe, a seguir, algumas impressões dos moradores locais. 
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Figura 5.23 – Acesso na Rua Melchior Giola. Foto: Wagner Rezende, 2018. 

Conflitos de acessibilidade e mobilidade na região do Banco Santander. 
Muitos carros estacionados na rua estreita dificultam a passagem de outros 
carros e pedestres. (Moradora 30) 

Hoje, para que fazer caminhada? Que uma pessoa vai ta andando e tem um 
buraco no chão! Ali mesmo, tinha um moço, estava andando, não estava 
prestando atenção e tinha um buraco no chão. (Moradora 35) 

Quando precisa muito de um deslocamento até mesmo com criança, não pode 
ser, tem que ter muito cuidado, porque não tem calçada, então, e o tráfego é 
muito grande [...] Para mim, que essa rua aqui fosse, que eu estou falando, mais 
larga e que tivesse calçada, aí seria... ficaria bom para mim. (Morador 37) 

Calçada não tem, não existe! Seria um ponto muito positivo se tivesse uma 
reestruturação. Sendo que acho que é impossível. Calçada, cara, e retirar esses 
carros parados que ficam na rua e mais, eu acho que mais calçada. O pessoal não 
tem calçada e anda no meio da rua, então o perigo é muito constante. (Morador 
41)  

A mais importante, eu acho a segurança, né, mas também a sujeira... ia melhorar 
bastante. A calçada também que às vezes os carros ficam em cima, aí a gente tem 
que passar na rua, fica moto e tals. (Moradora 44) 

A acessibilidade é uma condição muito sensível, com diversos pontos negativos, 

para grande parte dos moradores da Rua Melchior Giola, que consideram a rua inacessível 

para pedestres, principalmente em dois pontos, o escadão e a área sobre o Córrego 

Antonico. Como descrevemos em outro momento, o escadão foi construído para permitir 

a ligação, a mais direta e linear possível, com a Avenida Hebe Camargo. 

A condição de assoreamento do córrego impede o fluxo de pedestres durante os 

períodos de chuva, além de provocar o aparecimento de buracos, presentes de forma 

generalizada em toda a extensão da rua. Como menciona a Moradora 37, é preciso ter 
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cuidado ao caminhar nessa rua, especialmente se estiver com criança de colo. As 

narrativas dos entrevistados confirmam a observação do Morador 41, de que não existem 

calçadas acessíveis e disponíveis para os transeuntes na Rua Melchior Giola. 

Quadro 5.28 – Acesso na Rua Melchior Giola. 

Situações Agentes (pessoas, objetos e atividades) Interações 

 
   

 

Passagem 
Transeuntes. 
Motoristas. 

Carros. Calçadas. Conflitos no trânsito 
 

Passagem Transeuntes. Buracos. Ruas. 
Quedas de pedestres 

nas ruas  

Passagem Motoristas. Crianças. 
Calçadas. Ruas. 
Carros. Motos. 

Acidentes de trânsito 
 

Passagem 
Moradores. 

Transeuntes. 
Calçadas. Ruas. 

Mercadorias. 
Transeuntes andam 

no meio da rua  

Ordinária Moradores. PMSP. 
Calçadas. Carros. 

Sujeira. 
Carros estacionam 

nas calçadas  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Quando se pensa em acesso, as interações contextuais tendem a uma articulação 

maior de redes associativas entre os agentes envolvidos. Na Rua Melchior Giola, 

entretanto, as interações pessoais também são estruturantes da condição de acesso, pois 

articula um conjunto muito diversificado de microeventos ligados à situação de passagem, 

própria das vias urbanas de Paraisópolis. 

Controle (Diagrama Experiencial) 

Comparada com outras ruas de Paraisópolis, a Rua Melchior Giola apresenta um 

bom padrão de conservação, apesar da presença de buracos nas proximidades do córrego 

Antonico. Provavelmente, em consequência da presença de comércio em toda sua 

extensão, o cuidado com a sujeira excessiva e o acúmulo de lixo seja prioridade dos 

comerciantes. Em relação à segurança, podemos dizer que a precariedade da iluminação 

pública e a insegurança no trânsito sejam os fatores mais críticos. Enquanto esta é 

percebida em toda a extensão da via, aquela se concentra no trecho entre a Rua Iratinga e 

a Rua Pasquale Gallupi, sendo muito precária nas outras áreas, provavelmente pela 

presença de Escola, da Unidade Básica de Saúde e do campo do Palmeirinha na região.  
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Em relação à segurança no trânsito, tem-se a impressão de que somente uma ação 

conjunta, coordenada pela PMSP, com a participação da associação dos moradores, dos 

motoristas e da população local, pode resultar em uma transformação positiva. Nesse 

sentido, a presença da sede da associação nas proximidades é um sinal favorável, pois a 

Rua Melchior Giola é um marco na paisagem urbana e na história de Paraisópolis. Veja 

algumas citações dos moradores, a seguir, sobre a condição de controle. 

 
Figura 5.24 – Controle na Rua Melchior Giola. Foto: Wagner Rezende, 2018. 

A rede elétrica está muito desorganizada com risco de acidentes. Outro dia uma 
vizinha quase morreu eletrocutada quando choveu e um cabo elétrico se soltou 
do poste. (Moradora 31) 

Ah, está, poderia apontar, ali na baixada ali, porque ali às vezes é um ponto que 
quando chove, alaga! Ali passa um córrego embaixo, então aquilo ali é um ponto 
negativo, nessa rua aqui, assim, o ponto mais crítico é aí! (Morador 37) 

Então eu acho que o córrego é o maior problema. Quando chove lá embaixo, 
principalmente onde é mais perto da Melchior Giola, alaga, então os moradores 
perdem as coisas. (Moradora 40) 

Agora negativo, como eu já te falei, é a sujeira, viu, da rua, porque, a gente... você 
vê que eu já varri tudo aqui, deixei limpinho e olha como já está de novo! 
(Moradora 42) 

O córrego assim à rua aberta, às vezes pedaço de esgoto que já se encaixa com 
sujeira e já encaixo junto com o barulho [...] Só de agora de a gente está aqui 
vendo a criança rolando uma bola ali na lama do esgoto e brincando de novo. 
(Morador 43) 

O Córrego Antonico é um dos principais agentes geradores de problemas, segundo 

os moradores locais, seguido de perto pela presença de lixo na rua e pela falta de 

iluminação pública. Tais questões não se distribuem de modo uniforme, mas concentra-

se sobre a área de impacto do córrego, como exemplifica o Morador 37, quando afirma 
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que esse é o ponto mais vulnerável da Rua Melchior Giola, pensamento compartilhado 

pelo Morador 43, que conclui que o pior é quando as crianças brincam na rua alagada sob 

o risco de doenças. 

Quadro 5.29 - Controle na Rua Melchior Giola. 

Situações Agentes (pessoas, objetos e atividades) Interações 

 
   

 

Ordinária 
Moradores. 

Transeuntes. 
Rede elétrica. 

Calçadas. 
Conservação da rede 

elétrica pública  

Ordinária 
Moradores. 

Construtores. 
Córrego. 

Alagamento em 
período chuvoso  

Ordinária 
Moradores. 

Construtores. PMSP. 
Córrego. 

Urbanização do 
Córrego Antonico  

Ordinária Moradores. Sujeira. Lixo. 
Limpeza das ruas e 

calçadas  

Ordinária Moradores. 
Córrego. Barulho. 

Esgoto 
Conflitos de 
convivência  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

No caso da Rua Melchior Giola, a combinação de interações materiais e contextuais 

desempenha um papel importante na condição de controle, que é uma das mais 

complexas. A demanda por interações materiais que articulem os agentes nas situações 

ordinárias é um sinal da fragilidade das infraestruturas urbanas, pois demonstram as 

táticas de enfrentamento dos conflitos locais advindos da ausência de iluminação pública, 

do acúmulo de lixo e, especialmente no trecho sobre o Córrego Antonico, da falta de rede 

de esgoto e drenagem pluvial. Ainda assim, a combinação de interações materiais e 

contextuais pode conter a chave para a urbanidade experiencial, gerando encadeamentos 

de ações que contribuam para a emergência de situações táticas. 
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Figura 5.31 - Diagrama de Controle na Rua Melchior Giola

Mapas.
As vielas com melhor

infraestrutura localizam-
se na região do Centro.

A declividade é alta
em mais da metade

das vielas.

Mapas.
Há escassez de

 árvores. A densidade
é muito alta e a maior
parte das edificações

possui a�vidade
comercial.

Mapas.
Paraisópolis possui

25% de calçadas
acessíveis e 65% das
ruas e vielas possui

iluminação
pública.

Mapas.
Cerca de 1/3 das

calçadas ocupa menos
de 1000m²/quadra.
A maioria das ruas

possui carros
abandonados.

Mapas.
60% das calçadas

possui barreiras �sicas.
Cerca de 40% das vielas
possui portão. Em 80%

das ruas o trânsito 
é inseguro.

Mapas.
O controle de acesso

e o estado de
conservação das vielas
têm papel importante
na convivência entre

vizinhos.

Mapas.
Metade das quadras
possui mais de 200
edificações, a maior
parte mul�familiar
e mul�funcional. Mapas.

Cerca de 35% das
quadras possui

menos de 15% de
vazios, incluindo
vielas e quintais. 

Mapas.
A maioria das vielas
é de uso priva�vo de
seus moradores. Isso

contribui para um �po
de convivialidade de

vizinhança.

Mapas.
Cerca de 25% das

quadras possui mais
de 300 edificações. 

[Q]Segurança.
Cerca de 30% dos

jovens afirmam que
as ruas são seguras

para crianças 
caminharem em

Paraisópolis.

[Q]Segurança.
Cerca de 35% dos

jovens concordam que
São Paulo é mais

violenta que
Paraisópolis.

[Q]Lazer.
Cerca de 35% dos
jovens pra�cam

a�vidades de lazer e
recreação no CEU

Paraisópolis.

[Q]Legibilidade.
Cerca de 60%

dos jovens consideram
a Av. H. Camargo a
melhor via para se

caminhar.

[Q]Vizinhança.
Cerca de 35% das

vielas possuem algum
�po de controle de
acesso ou portão.

[Q]Mobilidade.
Cerca de 90% dos
jovens consideram

as calçadas de
Paraisópolis
inacessíveis.

[Q]Vizinhança.
Cerca de 80% das 

edificações possuem
dois pavimentos

ou mais e 27,27%
possui área livre.

[Q]Vizinhança.
Padarias, bares e

supermercados estão
presentes nas proxim.
de respec�vamente,
93%, 87% e 65% das

residências.

[Q]Mobilidade.
Cerca de 70% dos
jovens aprovariam

ruas exclusivas para
pedestres em
Paraisópolis.

[Q]Legibilidade.
A Rua Pasquale

Gallupi é considerada a
via mais comercial por

40,91% dos jovens.

[Q]Legibilidade.
Ambiente Construído:

cerca de 32% das
casas possuem varanda,

28%, quintal e 80%,
escada. 

[Q]Mobilidade.
Cerca de 90% dos

jovens se desloca a pé 
em Paraisópolis, mas
somente 20% aprova

a oferta de ônibus.

"Passagem"
Transeuntes.
Moradores.

Iluminação. Árvores. 
A iluminação é precária

e não tem árvores.

"Passagem"
Transeuntes.

Moradores. Sujeira.
Barulho. Uma parte da

avenida é muito agradável,
a outra não.

"Ordinária"
Transeuntes.
Moradores.

Rua. Segurança. 
Paraisópolis não é um

lugar perigoso.

"Ordinária"
Moradores.

Comerciantes.
Fachadas. Calçadas. 

A qualidade que eu
acho é o comércio.

"Ordinária"
Construtores.

Casas. Calçadas. 
Estão construindo as
casas nas calçadas.

"Passagem"
Transeuntes.

Comerciantes.
Calçadas. Comércio. 
As pessoas tomaram
conta das calçadas.

"Ordinária"
Moradores.

Rede elétrica.
Incêndio. Risco de choque

elétrico próximo aos
postes de iluminação. "Ordinária"

Moradores.
Lixo. Segurança. 
Tem muito lixo

acumulado na rua.
"Ocasional"
Moradores.

Córrego. Alagamento. 
Quando chove, as

pessoas perdem tudo.

"Passagem"
Moradores.

Calçadas. Ônibus. 
Os ônibus são a

principal vantagem.

"Ritual"
Visitantes. Clientes.
Moradores. Jovens.
Baile Funk. Barulho 

O Baile Funk atrapalha
a vida de muita gente.

IBGE.

IBGE. 
Paraisópolis é a 

favela mais populosa de 

São Paulo. 

PMSP.
Plano de Urbanização

de Paraisópolis. 
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CAPÍTULO 6 – A URBANIDADE EXPERIENCIAL 

Considerando que os regimes de urbanidade são fatos urbanos que aderem de 

modo assimétrico nas dimensões materiais, sociais e subjetivas dos lugares, a urbanidade 

experiencial é, ao mesmo tempo, processo e produto das situações elementares da vida 

urbana mediadas pelas interações críticas que ocorrem na esfera pública do cotidiano. 

Regimes de urbanidade não são construídos aprioristicamente para serem, em 

seguida, comprovados por uma série de experimentos em uma espécie de laboratório 

urbano. Ao contrário, emergem de um conjunto de situações que envolvem agentes 

diversos (pessoas, objetos e atividades), que interagem nos contextos de territorialidades 

específicas. Alguns regimes sobressaem sobre outros. A tendência à urbanidade 

experiencial é, por conseguinte, o acúmulo desses regimes, mas não necessariamente de 

todos os regimes. De fato, a presença de um único regime de urbanidade pode ser o 

indicativo de uma tendência à urbanidade experiencial. Em todo caso, estamos falando de 

um continuum, então, há, além disso, a tendência à urbanidade normativa, situada no 

outro extremo, que pode ser descrita pelos mesmos parâmetros, exceto pelo fato desta 

que emerge de condições de campo muito diversas. 

Esta perspectiva se refletiu tanto nas escolhas teóricas e metodológicas adotadas 

para o desenvolvimento da pesquisa de campo, como nas análises dos resultados, que nos 

permitiram compreender que as apropriações de espaços públicos são fenômenos 

complexos que afetam decisivamente as condições de urbanidade a nível local. Como 

desdobramento das análises iniciais sobre os resultados desta pesquisa, realizadas nos 

capítulos analíticos (macroanálise e microanálise), e das deduções subsequentes, algumas 

reflexões serão apresentadas a seguir, de forma a elucidar as articulações entre as 

principais inferências a partir das evidências empíricas e os conceitos teóricos que 

convergiram para estabelecer novas perspectivas sobre a urbanidade experiencial na 

favela de Paraisópolis. 

Além disso, pretende-se refletir sobre as articulações entre a noção de cotidiano e 

os conceitos de interação, situação e urbanidade experiencial, bem como articular a 

discussão dos dados empíricos à luz das três perspectivas teóricas, que serviram de base 
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para esta Tese, oriundas da filosofia, da antropologia urbana e do urbanismo que contém 

conceitos tangenciais97, objetivando interpretar as tendências de urbanidade experiencial 

em Paraisópolis por meio de uma leitura um pouco mais integrada.  

Para isso, nos apoiaremos principalmente nas discussões desenvolvidas nos 

capítulos anteriores, bem como na macroanálise dos diagramas de urbanidade 

construídos para compreender as redes de situações e interações que se formaram – 

desdobramento dos efeitos dos regimes de urbanidade propostos nesta pesquisa: 

visualidade, legibilidade, identidade, diversidade, densidade, acesso e controle. Não nos 

deteremos em uma análise individual dessas variáveis, mas, sim, nas somatórias dos seus 

impactos, positivos e negativos, sobre os níveis de sociabilidade. Entendendo que não se 

trata de uma soma aritmética, uma vez que os regimes de urbanidade têm impactos 

assimétricos na realidade concreta do cotidiano – tanto por suas propriedades 

intrínsecas, como também pelo caráter situacional e relacional das condições urbanas –, 

falamos aqui de sobreposição, justaposição e interseção de campos de ação, determinadas 

principalmente pelas interações instáveis que podem ocorrer nas mais diversas situações 

que os citadinos experienciam diariamente.  

Na figura 6.1 apresentamos o diagrama-síntese da pesquisa, contendo os 

principais conceitos que foram gerados e sintetizados no processo de descrição e análise 

dos dados – interações, situações, urbanidades e contextos (escalas) –, articulando-se 

entre si e revelando condições de análise crítica da realidade concreta (explicitada nos 

três casos) dos espaços públicos de favelas que podem indicar a emergência de um modo 

específico de urbanidade, que chamamos aqui de urbanidade experiencial, também 

incluída no diagrama. Paraisópolis foi, assim, a oportunidade de aproximação desse 

conceito, a partir de uma proximidade histórica, étnica e física. 

As interações críticas geram táticas de praticantes decisivas na emergência de 

novas formas de urbanidade. 

Quando as interações entre os agentes, em suas diversas modalidades, permitem 

às pessoas um sentido de lugar, contribuem para a apropriação das ruas ou facilitam a 

                                                        
97 Nosso foco de análise se concentra nas perspectivas teóricas filosóficas, apresentadas em Certeau (1994), 
Bourdieu (2008) e Lefebvre (1991 e 2001). 
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efetivação de táticas urbanas, dizemos que são interações críticas. Identificar tais 

interações foi um dos trabalhos desenvolvidos nesta pesquisa e um dos resultados foi 

revelar seu papel na emergência de urbanidade experiencial em algumas microrregiões 

de Paraisópolis. 

As interações críticas, ao mesmo tempo processo e produto das apropriações dos 

espaços públicos, são decisivas no arranjo das táticas de ruptura do cotidiano que, por sua 

vez, contribuem para a produção de lugares críticos. Concordamos com Moore (2013), 

quando ele afirma que somente a produção e reprodução de práticas democráticas 

revigorantes podem gerar tais lugares críticos. É importante mencionar aqui o papel do 

cotidiano na ocorrência das interações críticas nos espaços públicos. É na circularidade 

característica da cotidianidade que têm origem as possibilidades de rupturas nas 

situações da vida urbana. Os tempos e espaços com maior predisposição são aqueles de 

transição. Em outras palavras, o próprio cotidiano é o motor das transgressões do 

cotidiano, especialmente nas situações de passagem, que têm o espaço da rua como campo 

privilegiado das ações que alteram as normas vigentes que governam a ordem social 

comum. 

As interações críticas não são previsíveis ou passíveis de serem identificadas a 

priori, estas dependem das ações e reações dos citadinos diante dos acontecimentos da 

vida cotidiana, real e concreta. Tais interações foram verificadas, em diferentes 

frequências, modalidades, nos três estudos de caso, impactando positivamente em uma 

tendência de transição da urbanidade normativa (considerada aqui como o mínimo 

conjunto de comportamentos necessários para a interação na cidade, determinados por 

normas de civilidade, podendo, inclusive, ser coercitivas), para a urbanidade experiencial 

(considerada aqui como o conjunto de comportamentos e ações livres de coerção que 

favorecem a experiência social com o outro e com a cidade). A escala das interações, seu 

contexto espacial (casa, viela, quadra, rua ou cidade), pode influenciar na escala da 

urbanidade experiencial, sendo geralmente proporcional.  

As interações críticas não são necessariamente livres de conflitos. Na verdade, a 

maioria das interações identificadas possui algum componente de conflito socioespacial, 

mesmo que não seja dominante. As interações críticas articulam táticas e estratégias. 

Como as interações críticas têm papel decisivo nas condições de integração situacional 
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das microrregiões estudadas e nos regimes de urbanidade, as influências entre estes e 

aquelas são recíprocas, o que nos leva a outro resultado da tese. 

As integrações situacionais articulam os vínculos territoriais nas 

microrregiões urbanas. 

As situações da vida urbana possuem arranjos distintos na microescala e na 

macroescala, organizando de modo complementar a integração e a desagregação social 

no território. A principal reflexão que podemos deduzir desse conjunto de leituras sobre 

as principais articulações que emergiram dos dados do questionário e do mapeamento, 

sob a perspectiva situacional, é que há uma tendência à acomodação de certas tensões e 

conflitos na microescala do espaço-tempo do cotidiano. A essa acomodação no nível micro 

provavelmente correspondem instabilidades socioespaciais na macroescala da favela. 

Isso porque as acomodações geram novas fronteiras, materiais e imateriais, que 

demandam comportamentos adequados às novas condições territoriais, principalmente 

em termos de interações sociais. De que modo a ordem próxima e a ordem distante afetam 

as condições de integração e desagregação situacional? 

As microrregiões se multiplicam em função desse processo, que é também sinal de 

uma integração situacional, quer dizer, na medida em que certas quadras se integram nas 

diversas situações da vida cotidiana, ocorre uma desintegração das quadras entre si e 

dessas com a favela considerada em conjunto. Como exemplo, podemos citar os casos de 

fechamento das vielas com portões que, alterando as situações da vida cotidiana dessa 

vizinhança, molda um núcleo fechado dentro de uma quadra da favela. O convívio dos 

moradores desses micro espaços tende a se adaptar à nova condição, o que se reflete nas 

modalidades de interações sociais e nos regimes de urbanidade. 

Para citar outro exemplo, imagine uma quadra, antes conectada a outras quadras 

de características semelhantes, que agora é uma região, organizada, apropriada e 

controlada por um grupo de moradores que querem formar uma comunidade exclusiva, 

com regras de conduta próprias. 

Temos, assim, duas tendências divergentes de apropriação dos espaços públicos, 

uma na microescala e outra na macroescala, que impactam nos regimes de urbanidade e, 

em última instância, reflete-se na possibilidade de transição da urbanidade normativa 
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para a urbanidade experiencial. Em consequência da transferência de conflitos territoriais 

da microescala para a macroescala, sem perspectivas de solução, resulta uma condição 

urbana paradoxal, onde Paraisópolis deixa de ser uma unidade territorial, composta por 

regiões que se aderem entre si, para tornar-se um conjunto de microterritórios, cujas 

zonas de fronteiras geram instabilidades nas sociabilidades urbanas que preenchem o 

espaço-tempo do cotidiano. O paradoxo está na multiplicação das fronteiras internas, 

materializando-se no emuralhamento das quadras, enquanto a favela cada vez mais se 

torna um espaço em contato com a cidade. 

Os regimes de urbanidade são fatos urbanos que redefinem a materialidade 

dos lugares. 

O segundo resultado relevante desta Tese refere-se à necessidade de se identificar 

os regimes de urbanidade que se aderem aos contextos urbanos de modo mais efetivo e 

permanente. Os regimes de urbanidade são constructos teóricos derivados dos dados 

iniciais da pesquisa que possibilitaram identificar, no cotidiano das microrregiões de 

Paraisópolis, tendências de urbanidade experiencial. Os regimes de urbanidade são 

variáveis dependentes, associadas às condições ambientais urbanas das regiões 

analisadas. 

Considerando que contextos urbanos distintos respondem de modo diferenciado 

às pressões dos agentes sob regimes de urbanidade específicos, pode-se deduzir que 

alguns desses contextos urbanos podem promover a emergência da urbanidade 

experiencial em virtude da projeção de certas disposições sociais sobre o território. Como 

exemplo, uma dada rua de Paraisópolis pode ser palco de disposições sociais que facilitem 

os regimes de visualidade, legibilidade, identidade e diversidade, enquanto dificultam os 

regimes de densidade, acesso e controle. O que queremos dizer é que os regimes de 

urbanidade não estão necessariamente presentes como um conjunto fechado em todos os 

contextos urbanos, ou lugares. Algumas ruas podem revelar condições de urbanidade 

experiencial mesmo apresentando somente três ou, mesmo, um único regime de 

urbanidade. Além disso, regimes de urbanidade determinantes para a urbanidade 

experiencial em algumas regiões podem ser irrelevantes em outras. 
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É indispensável enfatizar que os regimes de urbanidade são elementos urbanos 

sintáticos, ou seja, não existem como tal na realidade concreta da cidade – onde se observa 

a urbanidade como unidade perceptiva de integração social. Tal organização em 

categorias analíticas foi necessária para uma interpretação mais nítida da complexidade 

da vida urbana. De fato, enquanto unidade, a urbanidade é de difícil observação e leitura. 

Ao decompor a urbanidade em sete variáveis, foi possível estudar os casos e verificar as 

aderências mais relevantes que ocorreram, bem como avaliar os impactos que as lacunas 

e intermitências de algumas variáveis poderiam causar na percepção da urbanidade 

experiencial. 

A urbanidade experiencial é a condição urbana que, sendo emergente da 

apropriação das ruas, se expressa nos lugares de convívio das diferenças. 

Considerando que a urbanidade experiencial seja o acúmulo dos diversos regimes 

de urbanidade, mas não necessariamente todos, podemos pensar em três momentos, ou 

dimensões, que se sobrepõem: os efeitos de lugar, as apropriações da rua e as táticas de 

praticantes. A urbanidade experiencial é a consequência da apropriação de espaços 

públicos – onde pessoas, objetos e atividades de diversos tipos e escalas, interagem entre 

si, sob regimes de urbanidade aderentes, em direção a uma integração situacional da vida 

cotidiana nas microrregiões que se formam no interior da favela de Paraisópolis. 

Os efeitos colaterais, ou tangenciais, dessas apropriações se expressam na 

produção de lugares de convívio, mediados pelas interações críticas no interior de 

microrregiões. Moore (2013), defende a ampliação da compreensão do conceito de lugar 

para além da geografia física e da arquitetura, fala das diferentes escalas, ou elementos, 

dos lugares: a localização, a localidade e o sentimento de lugar. Essas são variáveis 

polivalentes. Como em Certeau (1994, p. 20), a análise se ordena em três níveis: “as 

modalidades da ação, as formalidades das práticas, os tipos de operação especificados 

pelas maneiras de fazer”.  

A urbanidade experiencial se percebe na vida concreta como unidade que articula 

as práticas de se fazer cidade e os lugares nos quais se configuram as situações da vida 

urbana. Com o intuito de compreender o significado da urbanidade experiencial e, 

consequentemente, seu papel na condição urbana de Paraisópolis, apresentamos, a 
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seguir, os três momentos das práticas experienciais na cidade, emergentes nas análises 

dos dados empíricos. 

A) A cidade como materialidade e simultaneidade (efeitos de lugar). 

Retomando a discussão inicial desta Tese, encontramos em Bourdieu (2008) o 

conceito de efeito de lugar e o integramos à significação do espaço físico apropriado, 

condição determinante para a realização do direito à cidade, mediado pelas táticas dos 

praticantes. Tudo isso contra aquela violência subliminar que tem efeito principalmente 

nos espaços urbanos, na forma de restrições que controlam o distanciamento entre os 

diversos agentes que se relacionam na favela de Paraisópolis. Os mapeamentos 

resultantes das observações diretas e das análises do questionário comprovam que a 

materialidade atua como catalisador nas interações críticas, especialmente quando as 

integrações situacionais ocorrem nas microrregiões com maiores índices de 

vulnerabilidade socioambiental. De modo oposto, os resultados demonstraram que a 

simultaneidade é o reflexo dos ritmos do cotidiano, cotidianidade (circularidade) e 

ruptura (linearidade), sobre as interações entre as pessoas, objetos e atividades.  

Nesse sentido, a materialidade e a simultaneidade são dimensões que ora se 

incluem, ora se excluem das condições ambientais locais na microescala. O primeiro 

movimento aponta uma tendência à urbanidade experiencial. Em oposição, o segundo 

movimento orienta para uma tendência à urbanidade normativa.  

B) A cidade como proximidade e experiência (apropriações da rua). 

Não como discutir a urbanidade que advém do cotidiano sem considerar o próprio 

cotidiano como a matriz dos sentidos de urbanidade. As circularidades do espaço-tempo 

que resultam nas práticas sociais da cotidianidade soam como redundâncias vazias, mas 

resultam no sentido de proximidade que organiza as dimensões da experiência urbana.  

Diante das articulações que Lefebvre (2001) estabelece como premissas para a 

realização do direito à cidade, que ele associa ao conceito de práxis, delineamos dois 

paralelos conceituais e empíricos. De um lado, aproximou-se a concepção da cidade como 

produto e a urbanidade normativa – expressão mais aproximada do seu alinhamento com 

os setores do planejamento estratégico e a mercantilização do espaço urbano. De outro 

lado, abordou-se a cidade como obra e a urbanidade experiencial – resultante dos 
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comportamentos e das ações dos indivíduos e dos grupos sociais na apropriação dos 

espaços públicos como resposta diante das coerções típicas das estratégias de poder 

institucional sobre o espaço urbano. Seguindo o argumento do autor, é preciso 

compreender que “a própria cidade é uma obra, e esta característica contrasta com a 

orientação irreversível na direção do dinheiro, na direção do comércio, na direção das 

trocas, na direção dos produtos. Com efeito, a obra é valor de uso e o produto é valor de 

troca” (LEFEBVRE, 2001, p. 12).  

Uma sociedade com tendências repressivas modifica continuamente as 

modalidades mesmas da repressão, seus procedimentos, seus meios e os suportes destes. 

De maneira aparentemente inofensiva, ela orienta a apropriação, pelo jogo de opressões, 

para a vida “puramente” privada, da família e do individualismo; ela concebe a liberdade 

de tal modo (espiritual, ideal) que a repressão não seja perturbada (LEFEBVRE, 1991). 

Nesse sentido,  

C) A cidade como corporeidade e copresença (táticas de praticantes). 

O uso da cidade, representado aqui pela permanência nos espaços públicos, 

operacionaliza o nível zero de conhecimento da realidade urbana. Registra a atualidade 

referencial de um índice e gera o hábito, a convenção urbana: simultaneamente índice e 

símbolo, uma narrativa de imaginários urbanos. A aproximação do conceito de 

urbanidade ao texto de Certeau (1994) é necessária não somente para constituir uma 

matriz teórica consistente para analisar os estudos de caso, mas, ainda, para situar melhor 

os princípios e propriedades da urbanidade experiencial diante da urbanidade normativa. 

Nesse contexto teórico, seguimos o percurso elíptico proposto pelo autor para explicar os 

conceitos de estratégia e tática – nas perspectivas do uso ou do consumo, da criatividade 

cotidiana e das práticas dos habitantes das cidades –, para, finalmente, voltarmos ao ponto 

de partida, um pouco mais confiantes, sobre o potencial da tática dos praticantes na 

emergência da urbanidade experiencial nos espaços públicos das favelas. 
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Figura 6.1: Diagrama-síntese da Pesquisa. Fonte: Elaborado pelo autor. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta Tese explorou as apropriações dos espaços públicos na favela de Paraisópolis, 

em São Paulo, desde as perspectivas das interações críticas, das integrações situacionais 

e dos regimes de urbanidade para identificar as condições de emergência da urbanidade 

experiencial no cotidiano local da favela. Desse modo, almejou contribuir para o debate 

sobre políticas públicas de urbanização de favelas, ampliando, assim, a compreensão das 

condições de urbanidade nos seus espaços públicos, avançando além dos discursos de 

marginalização e pobreza. 

Alinhado com a literatura recente sobre a sociabilidade urbana, este estudo 

argumenta, a despeito das limitações evidentes, que os espaços públicos (as redes viárias 

e os interstícios) das favelas podem ser vistos como abordagens alternativas à produção 

espacial tradicional, que tradicionalmente os vê como espaços exclusivos para mobilidade 

urbana. Além disso, se discutiu o significado de urbanidade fora das abordagens 

normativas, ligadas principalmente aos espaços cívicos e civilizadores das cidades, não só 

teoricamente, mas também nas práticas sociais, culturais e identitárias.  

Esta tese demonstrou que a urbanidade experiencial é, ao mesmo tempo, processo 

e produto das situações elementares da vida urbana mediadas pelas interações críticas 

que ocorrem na esfera pública do cotidiano. Isso decorre do entendimento que os regimes 

de urbanidade são fatos urbanos que aderem de modo assimétrico na materialidade dos 

lugares, constituindo parte integrante das favelas, tanto materialmente, no ambiente 

construído, quanto imaterialmente, nas redes de relações sociais. 

Durante a realização da pesquisa, os temas principais – cotidiano, apropriação 

(interações, situações e agentes), espaços públicos e urbanidade experiencial –, foram 

explorados teórica e empiricamente, com o intuito de refletir sobre as formas de 

convivência nas ruas de uma favela de São Paulo que contribuem para a emergência da 

urbanidade experiencial, condição para a realização do direito à cidade. Tal objetivo foi 

alcançado utilizando-se métodos de análise urbana, adaptados ou desenvolvidos 

especialmente para este caso, capaz de explicar as influências das apropriações dos 
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espaços públicos nas dinâmicas socioespaciais das favelas apoiando-se na pesquisa 

empírica.  

Na impossibilidade de se analisar todas as variáveis disponíveis em toda a 

extensão da favela, optou-se por uma abordagem de análise seletiva de dados que se 

apoiou, ao mesmo tempo, na macroanálise e na microanálise. Sincronia que se mostrou 

eficiente na análise dos dados, na discussão dos resultados e nas reflexões posteriores. A 

triangulação dos dados, dos casos e dos métodos resultou em variáveis robustas, geradas 

pela intersecção da literatura técnica com os dados empíricos. Tais variáveis, algumas 

bastante complexas, foram necessárias para explicitar, de modo holístico, as propriedades 

da urbanidade experiencial tal qual se evidencia no cotidiano de Paraisópolis. 

Na macroanálise, que visou montar um quadro amplo das integrações situacionais 

na área pesquisada, nos concentramos nos dados do questionário, aplicado a 88 

moradores adolescentes, e no mapeamento realizado em 33 quadras. As conexões desses 

dados permitiram realizar inferências importantes e compreender os níveis de integração 

e desagregação situacional relativo às quatro situações da vida urbana no cotidiano de 

Paraisópolis (ordinárias, ocasionais, de passagem e rituais). Na microanálise, foram 

analisados os dados de 44 entrevistas com foto-elicitação, em três vias urbanas locais, 

objetivando sobrepor ao quadro da macroanálise algumas inferências sobre as 

articulações entre as interações críticas e os regimes de urbanidade. Os três estudos de 

caso constituem unidades autônomas, mas compartilham diversos atributos urbanos. No 

capítulo cinco estes atributos foram analisados em profundidade de modo a evidenciar as 

condições mais propícias à emergência de urbanidade experiencial nos espaços públicos 

de favelas. 

Ao pesquisar as apropriações de espaços públicos em Paraisópolis, objetivou-se, 

acima de tudo, cooperar para o debate atual sobre espaços públicos, abordando um tema 

de relevância teórica e prática para o planejamento urbano e o desenvolvimento local. No 

bojo das reflexões desenvolvidas no sexto capítulo quatro processos interdependentes 

foram evidenciados, bem como suas articulações mais conexas, resumidos nos quatro 

tópicos a seguir: 

As interações críticas geram táticas de praticantes decisivas na emergência de 

novas formas de urbanidade. Ao identificar as modalidades de interações entre os atores, 
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objetos e atividades envolvidos nas apropriações dos espaços públicos de Paraisópolis, 

foi possível estabelecer as articulações mais críticas nas práticas relacionadas com as 

transformações urbanas na microescala. 

As integrações situacionais articulam os vínculos territoriais nas microrregiões 

urbanas. Ao examinar as modalidades de integração das diversas situações da vida urbana 

no cotidiano dos moradores de Paraisópolis, cooperou-se para o entendimento do papel 

dos imaginários urbanos nas relações de vizinhança. 

Os regimes de urbanidade são fatos urbanos que redefinem a materialidade dos 

lugares. Ao estabelecer os parâmetros de distinção entre regimes de urbanidade, por meio 

da análise de eventos em contextos complexos, contribuímos para compreender as 

implicações da materialidade dos lugares na prevalência de certos regimes de urbanidade 

sobre outros. 

A urbanidade experiencial é a condição urbana que, emergente da apropriação das 

ruas, se expressa nos lugares de convívio das diferenças. Ao identificar os elementos 

constitutivos da urbanidade experiencial, bem como suas condições, parâmetros e 

expressões nos espaços públicos de Paraisópolis, foi possível evidenciar seu papel nas 

ações de transformação dos lugares em localidades de convívio com qualidade ambiental 

superior. 

Em relação à urbanidade experiencial, os dados empíricos corroboram as 

discussões teóricas no que diz respeito à articulação de três perspectivas de cidade, 

reflexos da urbanidade experiencial, que constituem sua unidade perceptiva: 1) a cidade 

como materialidade e simultaneidade (efeitos de lugar); 2) a cidade como proximidade e 

experiência (apropriações da rua); e 3) a cidade como corporeidade e copresença (táticas 

de praticantes). Cada perspectiva serve de instrumento conceitual para explicar a 

urbanidade experiencial como processo e produto da apropriação de espaços públicos, 

bem como os aspectos específicos de sua realização no espaço urbano, relacionados com 

as interações, situações e regimes de urbanidade. 

A cidade como materialidade e simultaneidade se articula com os aspectos mais 

objetivos da urbanidade no espaço-tempo do cotidiano. Ainda há uma prevalência do 

lugar como localização, como espaço concebido e abstrato, função direta das técnicas de 
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produção dos espaços urbanos, distante da experiência do indivíduo e conectado à 

materialização dos aspectos normativos da vida urbana nos objetos do cotidiano. Segundo 

essa perspectiva, as interações críticas são mais frequentes nas modalidades materiais, 

contextuais e temporais. Os efeitos de lugar, apontados por Bourdieu (2008), definem, 

assim, territorialidades pautadas por fronteiras e distinções sociais (macrorregiões e 

microrregiões), contextos nos quais os moradores de Paraisópolis se veem circunscritos 

especialmente nas situações ordinárias do cotidiano. Nessa condição urbana, os regimes 

de urbanidade redefinem lugares que se encontram na escala da localização e no ritmo 

diário do evento casa-trabalho-casa. 

A cidade como proximidade e experiência relaciona-se com o potencial das ações 

comunicativas nos espaços públicos, pondo em relevo o papel da urbanidade experiencial 

como mediadora dos fluxos e dos objetos com os atores locais na experiência da cidade. 

Aqui o lugar é entendido como localidade, como espaço vivido, concreto, objetivado na 

experiência coletiva e relacional da vida urbana. Realiza-se nas práticas de emancipação 

das pressões institucionalizadas pelo que Lefebvre (2001) chama de ordem distante. 

Mediadas pelas apropriações da rua e da cidade, tais práticas sociais dependem também 

da livre comunicação com o outro na realização do direito à cidade. Segundo essa 

perspectiva, as interações críticas são mais frequentes nas modalidades políticas, 

contextuais e culturais. 

A cidade como corporeidade e copresença compreende o campo das ações 

individuais, atualmente determinantes nas dinâmicas territoriais em função das novas 

tecnologias de informação e comunicação, especialmente as redes sociais. Essa 

perspectiva enfatiza o sentimento de lugar que emana da subjetividade individual 

presente nas relações interpessoais, presenciais ou não, entre os citadinos e com o mundo. 

Disso resulta o que Certeau (1994) denomina táticas de praticantes, na medida em que as 

pessoas poderiam organizar (e desorganizar) coletividades em função de relações de 

poder que resultariam na supressão ou na imposição de certas resistências nas 

microrregiões da favela. As interações críticas mais frequentes ocorrem nos seus modos 

culturais, temporais e pessoais.  

Tais são, em síntese, os elementos constituintes da urbanidade experiencial, 

circunscritos nos contextos dos casos analisados, mas articulados a processos 
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socioespaciais mais amplos. Além dessa interpretação, ainda podem ser feitas algumas 

afirmações. Os processos identificados representam práticas sociais que ocorreram 

preferencialmente nos espaços públicos, mas não excluem definitivamente as zonas de 

transição entre o público e o privado, nem mesmo as práticas que se originam nos espaços 

privados e expandem para os espaços públicos. 

Os efeitos das práticas sociais sobre a morfologia urbana de Paraisópolis definiram 

um desenvolvimento paradoxal de unidades de vizinhança nas quadras. Ao mesmo tempo 

em que as quadras configuram, internamente, microrregiões com altos níveis de 

integração situacional nos aspectos de mobilidade, segurança e convivialidade, cresce 

proporcionalmente a desagregação situacional entre as quadras, que passam a 

estabelecer relações de fronteira entre si, constituindo fragmentos urbanos que somente 

se articulam por fronteiras. 

Concluindo, pode-se dizer que, no caso de Paraisópolis, as apropriações dos 

espaços públicos pelos atores locais estão subordinadas, e mesmo condicionadas, aos 

processos de territorialização – estabelecimento de microrregiões, fronteiras e 

comunidades –, sendo que a emergência da urbanidade experiencial se limita às situações 

da vida urbana e aos regimes de urbanidade mais aderentes a esses processos. A ideia da 

presença generalizada da urbanidade experiencial é tão equivocada quanto à percepção 

de uma unidade territorial em Paraisópolis. No entanto, é importante ter em conta que a 

efetividade das interações críticas como catalisadoras das práticas sociais insurgentes, ou 

táticas de praticantes, depende dos níveis de integração das situações da vida cotidiana 

nas microrregiões. Essa efetividade é condição fundamental para que a urbanidade 

experiencial se realize nos espaços públicos de Paraisópolis. 
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Apêndice 5. Diário de Campo do Mapeamento Colaborativo (Notas sobre as quadras 

de Paraisópolis) 

 

Quadra Descrição 

20 Vielas não conectam entre si, são inacessíveis e possuem grades. Presença de 
grandes lotes na Rua Dr. Francisco Tomás de Carvalho. Comércio e Serviço voltados 
somente para a Rua Major José Marioto, que concentra grande fluxo de pedestres, 
bem como uma grande quantidade de carros estacionados. Topografia acidentada.  

21 Alta conectividade entre vielas, apesar de algumas delas possuir acesso controlado 
por portões. Ampla diversidade de comércio e serviços na Rua Major José Marioto, 
bem como casa de eventos de médio porte. Na Rua Francisco Tomás de Carvalho há 
terrenos vazios. Percepção de segurança alta. Rua plana e levemente curva. 

22 Média conectividade entre vielas. Poucos pontos comerciais isolados na quadra. 
Presença de posto de na quadra, na divisa com o Morumbi. Área sujeita a 
alagamento. Pontos de controle do crime organizado. 

23 Intensa conectividade entre vielas, apesar de serem muito estreitas e inclinadas, 
inclusive com a presença de degraus. Isso restringe o acesso e impede interações 
entre os moradores. Ampla diversidade de comércio no perímetro da quadra. 

24 Presença de vielas que se conectam, muitas delas fechadas com grade formam 
microenclaves. Percepção de segurança baixa. Algumas vielas possibilitam 
interação social. Viela da Paz, Viela Santa Bárbara. Quadra composta por blocos de 
edificações de três pavimentos. 

25 Boa mobilidade, vielas que cortam a quadra em diversos pontos. Vielas com boa 
largura para permitir encontros de moradores. Baixa concentração de comércio. 
Vias circundantes muito estreitas. Nível médio de interação social. Média 
densidade nas ruas. Percepção de segurança média. Quadra situada em terreno 
muito acidentado. 

26 Quadra em formato triangular e dimensões reduzidas em comparação com o 
conjunto. Altíssima densidade (habitantes e edificações). Área de alta 
vulnerabilidade a enchentes e alagamentos, pela proximidade ao Córrego Antonico. 
Ruas com pouca movimentação de automóveis, possibilitando atividades 
recreativas. Comércio e serviços na Pasquale Gallup. Nível médio de interação 
social na Rua Santa Francisca. Percepção de segurança baixa. 

27 Quadra com morfologia diferenciada pela presença de grandes lotes e presença de 
poucas de vielas, todas com acesso controlado. Casas Bahia. Einstein Paraisópolis. 
Quadra poliesportiva coberta. 

28 Quadra apresenta pouca acessibilidade e conectividade. As vielas, apesar de largas, 
não atravessam a quadra, nem se conectam entre si. Não há possibilidade de lazer e 
recreação na rua. Boa quantidade de comércio. Nível de interação social mais alto 
nas conexões das vielas com as ruas. Boa percepção de segurança. Quadra com alta 
densidade de habitações, tanto nas vielas quanto nas ruas limítrofes da quadra. 
Edificações em melhores condições de acabamento externo que a média de 
Paraisópolis. 

29 Média mobilidade. Vielas atravessam a quadra, mas não se conectam entre si. As 
vielas são muito estreitas, não permitindo nenhuma outra atividade que a 
circulação de pessoas. O ambiente não é apropriado para qualquer outra atividade, 
sendo que uma dessas vielas atravessa o Córrego Antonico por uma “pinguela”. A 
presença de comércio nas ruas é boa, dadas as condições desfavoráveis. Baixa 
percepção de segurança, tanto nas vielas, muito escuras, como também nas áreas 
próximas ao córrego. Tecido urbano muito fragmentado devido à topografia 
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acidentada. Muitas casas (barracos) de madeira foram construídas sobre o córrego, 
com alto risco de desabamento e inundação. 

30 Média mobilidade, devido à grande quantidade de vielas de acesso controlado. 
Apenas uma viela atravessa a quadra, mas possui dimensões suficientes para 
atividades recreativas. Presença de atividade comercial na viela (três pontos 
comerciais). Boa percepção de segurança em todos os pontos da quadra, bem como 
bom nível de interação social entre os moradores e transeuntes. Trata-se de uma 
viela com proporções de rua estreita. Casas antigas em bom estado de conservação 
se organizam de forma mais ordenada devido à boa condição topográfica. 

31 Quadra apresenta boas condições de mobilidade, contando com vielas que 
conectam as ruas limites. Presença de comércio e serviços, principalmente nas ruas 
Melchior Giola e Laerte Setúbal. Boa interação social nas ruas do entorno, com 
presença de crianças brincando e adultos conversando nas proximidades das 
vielas. Apesar disso, a percepção de segurança é mediana, devido à existência do 
Córrego Antonico e à topografia acidentada. Entretanto, as casas apresentam bom 
nível de acabamento externo. 

32 As vielas, ainda que muito estreitas, se conectam de modo eficiente. Os pontos de 
comércio e serviços estão distribuídos nas bordas das quadras, principalmente na 
Rua Melchior Giola. Interação social mediana e restrita ao espaço das ruas em volta 
da quadra, pois as vielas são insalubres. Enquanto nas ruas Melchior Giola e 
Pasquale Gallup a percepção de segurança é boa, nas ruas Itajubaquara e Herbert 
Spencer é apenas regular. Ambiente construído composto por habitações 
relativamente novas. Topografia muito acidentada. 

33 Média mobilidade. Apenas uma viela, conhecida como  Viela do Campinho, 
atravessa a quadra, enquanto a maior parte das vielas são “sem saída”. Mais larga 
que a maioria dos acessos internos das quadras e dispondo de comércio local, essa 
viela é propícia para a utilização como área de lazer e recreação. Existe 
movimentação intensa de pessoas nas ruas marginais da quadra, sendo reduzida 
nas vielas mais estreitas. Bom nível de percepção de segurança. Edificações mais 
recentes que a média de Paraisópolis, porém a quadra apresenta uma morfologia 
urbana mais fragmentada, devido à topografia acidentada do terreno. 

34 Viela Sem Nome, Viela Porecatu. Viela do Natal. Viela 102A. 

35 Apesar de haver grande número de vielas, poucas se conectam e a maioria é 
estreita e não possui pavimentação adequada. Como resultado, são somente vielas 
de passagem. Há pontos de comércio e serviços nas ruas laterais, com grande 
volume de transeuntes. Baixo nível de percepção de segurança, pois as vielas 
estreitas e mal iluminadas não propiciam a permanência de pessoas. Grande 
densidade habitacional no interior da quadra, com a inclusão de novas edificações. 

37 Quadra sem conectividade interna, pois possui apenas vielas de acesso restrito às 
edificações particulares. Bom nível de percepção de segurança. Quadra pouco 
fragmentada. Casa apresentam bom estado de conservação. Interação social 
regular, com pouca presença de crianças nas vielas e ruas que limitam a quadra. 

38 Quadra pequena, cujas vielas são praticamente de acesso privativo. Quantidade 
expressiva de pontos comerciais de pequeno porte nas ruas limítrofes. Fluxo de 
pessoas restrito aos moradores em um raio de aproximadamente 100 metros. 
Proximidade da Avenida Giovanni Gronchi. Tecido urbano de transição, refletindo 
na arquitetura local. 

39 Quadra de dimensões reduzidas, exclusivamente residencial, sem vielas ou acessos 
privativos a conjuntos de casas. Interação social ocorre principalmente na Rua 
Itapeím. Percepção de segurança mediana. Apesar da alta densidade, a maioria das 
edificações possui bom acabamento. 

40 Quadra pequena, sem presença de vielas com conectividade. Grande oferta de 
comércio e serviços nas ruas laterais da quadra, possibilitando bons níveis de 
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interação social e percepção de segurança mediana. A morfologia da quadra é 
bastante fragmentada, principalmente nas áreas próximas às vielas. Casas com bom 
acabamento externo. 

41 Quadra praticamente sem vielas, com tendência a controle de acesso. Viela Santa 
Lúcia. As ruas Iratinga e Major José Marioti Ferreira são extensivamente ocupadas 
por edificações comerciais. 

42 Viela 454. Diversidade comercial. Topografia acidentada. Poucas vielas.  

44 Quadra com alto índice de conectividade entre as vielas. Presença de uma viela 
mais larga, com pavimentação nova e diversidade de usos, permitindo, assim, 
atividades de recreação e lazer.  Interação social no interior da quadra. Nas ruas 
laterais há intenso fluxo de automóveis. Local com boa percepção de segurança. A 
grande quantidade de vielas estreitas contribui para a degradação da qualidade 
ambiental. 

45 Conectividade reduzida, por conter muitas vielas de acesso restrito. Somente uma 
viela, de largura acima da média, atravessa a quadra. Algumas oportunidades de 
lazer e recreação na viela principal e em duas vielas sem saída, com a presença de 
pequenos pátios. Quadra com ampla variedade de comércio e serviços, inclusive na 
viela principal. Boa interação social entre os moradores e os transeuntes. A quadra 
revela um padrão morfológico de edificações de perfil alto com múltiplos usos, e 
apropriação intensa da calçada para atendimento ao comércio existente. 

47 Quadra de dimensões reduzidas e formato trapezoidal. Sem acesso por vielas. Rua 
Jeremy Bentham de uso residencial, mais tranquila que as demais ruas de 
Paraisópolis. No entanto, a percepção de segurança é baixa. Rua Iratinga concentra 
os pontos comerciais. 

48 Local com vielas que conectam duas ruas perpendiculares. Percepção de segurança 
alta. Local bem cuidado. 

49 Quadra com muitas vielas. Há uma pequena praça com área para recreação.  

50 Quadra sem vielas, de uso residencial. Muros altos de um dos lados da rua, no 
Morumbi. Grande quantidade de carros estacionados na rua. 

51 Quadra apresenta boas condições de conectividade. Presença de uma viela larga 
que conecta duas ruas perpendiculares. O cruzamento da Rua Rudolf Lotze com a 
Rua Itapanhaú é um ponto de encontro nos fins de semana, devido a presença de 
bares e churrascaria na região. No entanto, a oferta de comércio e serviços diurnos 
é escassa. Nessa área localiza-se o ponto final da linha 746K-10 (Campo Belo). Esta 
quadra é dividida em duas partes pela Avenida Hebe Camargo. Na outra parte, 
também existem muitas vielas, algumas delas mais largas, todas em excelente 
condição de caminhabilidade. Muitos serviços e comércio nesta parte da quadra. 
Ponto final da linha Santo Amaro (746H). moradores se sentem seguros, apesar da 
percepção de controle do crime organizado. Morfologia urbana consolidada. 

52 Calçadas são inexistentes, assim como as vielas. Quadra em área limite de 
Paraisópolis. Faixa de transição. Edificações de uso misto. Área com qualidade 
ambiental que se destaca. Muitas casas de quatro pavimentos. Rua arborizada.  

53 Quadra apresenta boas condições de conectividade, mas não há presença de vielas 
largas o suficiente para conectar o interior da quadra com as ruas. No entanto, a 
oferta de comércio e serviços diurnos é escassa. Nessa área localiza-se o ponto final 
da linha 746K-10 (Campo Belo). Muitos serviços e comércio nesta parte da quadra. 
Ponto final da linha Santo Amaro (746H). moradores se sentem seguros, apesar da 
percepção de controle do crime organizado. Morfologia urbana consolidada. 

54 Conectividade reduzida, por conter muitas vielas de acesso restrito. Somente uma 
viela, de largura acima da média, atravessa a quadra. Algumas oportunidades de 
lazer e recreação na viela principal e em duas vielas sem saída, com a presença de 
pequenos pátios. Quadra com ampla variedade de comércio e serviços, inclusive na 
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viela principal. Boa interação social entre os moradores e os transeuntes. A quadra 
revela um padrão morfológico de edificações de perfil alto com múltiplos usos, e 
apropriação intensa da calçada para atendimento ao comércio existente. 
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Apêndice 6. Fatores de Qualidade Ambiental Urbana (Mapeamento Colaborativo) 

 
Indicador Valor Descrição Fonte de Dados 
Viela  
[vi] 

0, 1, 2 Estado de conservação geral das vielas em 
relação a pavimentação, sujeira, acúmulo de lixo, 
esgoto a céu aberto, entre outros. Valores de 
referência: 0 = péssimo, 1 = bom, 2 = ótimo. 

Mapa / Google / 
Observação in loco 

Largura 
[la] 

0, 1, 2 Largura média das vielas da quadra. É também 
um indicador de conforto ambiental, pela 
possibilidade de indicar a capacidade de 
ventilação natural e incidência de luz diurna (luz 
solar). Valores de referência: Valores de 
referência:  0 (L < 1,5 m), 1 (1,5 m < L <  3 m), 2 
(3 m < L). 

Observação in loco 

Declividade 
[de] 

0, 1, 2 Declividade (i) máxima do percurso das vielas. 
Valores de referência: 0 (i < 10%), 1 (10% < i < 
25%), 2 (25% < i < 50%). 

Observação in loco 

Conectividade 
[cn] 

0, 1, 2 Intensidade de conexões entre as vielas, 
formando uma rede de comunicação. Pode ser 
medido pelo número de conexões entre vielas, 
ou pela quantidade de vielas que atravessa a 
quadra. Cada viela que atravessa a quadra vale 
por uma conexão. Valores de referência: 0 (c < 
1), 1 (1 < c < 3), 2 (3 < c). 

Mapa / Google / 
Observação in loco 

Controle 
[co] 

0, 1, 2 Percentual de vielas controladas, ou de acesso 
restrito, em relação ao total de vielas das 
quadras. Isso demonstra quantas vielas são 
acessíveis e quantas possuem acesso controlado 
durante o dia ou a noite. É um indicador crítico 
da percepção de segurança local. Valores de 
referência:  0 (C < 25%) reduzido, 1 (25% < C < 
50%) mediano, 2 (50% < C < 75%) intenso. 

Observação in loco 

Convivência 
[cv] 

0, 1, 2 Condições favoráveis de permanência nas vielas 
além da condição primária de circulação. Assim 
como o fluxo de pedestres, a possibilidades de 
encontros, conversas entre vizinhos, áreas de 
convivência, etc. é um indicador da percepção de 
segurança. Valores de referência:  0 (reduzido), 1 
(mediano), 2 (alto). 

Questionário / 
Observação in loco 

Comércio 
[cm] 

0, 1, 2 Percentual de uso comercial, ou não residencial, 
na quadra no nível da calçada, no piso térreo, 
proporcionalmente ao perímetro da quadra 
(aproximadamente 600 m). Valores de 
referência:  0 (C < 25%), 1 (25% < C < 50%), 2 
(50% < i < 75%). 

Questionário / 
Observação in loco 

Densidade  
[dn] 

0, 1, 2 Número de edificações (habitacionais, 
comerciais e institucionais) da quadra. Este 
indicador está relacionado à escala das 
edificações, pois quanto menor a densidade, 
maior a escala do ambiente construído. Além 
disso, pode-se identificar vazios e 
estacionamentos em quadras. Valores de 
referência:  0 (D < 100), 1 (100 < a < 200), 2 
(200 < a). 

Mapa / Google / 
Observação in loco 

Calçadas 
[ca] 

0, 1, 2 Condições da pavimentação das calçadas. 
Largura média das calçadas. Valores de 

Questionário / 
Observação in loco 
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referência:  0 (a < 1 m), 1 (1 m < i <  2 m), 2 (2 m 
< i < 3 m).  

Rua 
[ru] 

0, 1, 2 Intensidade de trânsito motorizado no entorno 
da quadra. Valores de referência:  0 (baixo), 1 
(médio), 2 (alto). 

Questionário / 
Observação in loco 

Arborização 
[ar] 

0, 1, 2 Presença de árvores nas calçadas. Quantidade de 
árvores a cada 100 m. Valores de referência:  0 
(a < 2), 1 (2 < a < 5), 2 (5 < a). 

Mapa / Google / 
Observação in loco 

Iluminação 
[il] 

0, 1, 2 Presença de iluminação noturna nas calçadas. 
Pode ser medido pelo número de postes de 
iluminação a cada 100 m. Valores de referência:  
0 (i < 2) péssimo, 1 (2 < i < 4) bom, 2 (4 < i) 
ótimo. 

Mapa / Google / 
Questionário / 
Observação in loco 
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Apêndice 7. Diagrama de Microanálise (Modelo) 
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Apêndice 8. Diagrama de Macroanálise (Modelo) 
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Apêndice 9. Codificação Seletiva (Encarte) 
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ANEXO 
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Anexo 1. Mapa de Obras  em Paraisópolis (2009) 
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Anexo 2. Mapa Social e Cultural de Paraisópolis (2011) 

 

 




