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RESUMO 

 

O presente trabalho propõe-se a estudar a percepção do indivíduo no lugar, sob o enfoque de 
moradores de um conjunto habitacional de interesse social, bem como investigar 
procedimentos metodológicos que permitam captar, de maneira sistemática, essa percepção. 
As discussões do trabalho terão como ponto de partida o contexto do processo de urbanização 
brasileiro, especialmente na Região Sudeste, em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, ao 
longo da segunda metade do século XX. Serão estudados os fatores que contribuíram para o 
crescimento das cidades, seu desenvolvimento, os problemas urbanos, - sobretudo de 
moradia-, a ação do Estado para solucionar esses problemas e a percepção dos moradores com 
relação a essas ações. A análise foi feita ao conjunto habitacional Jardim São José II, 
localizado na zona leste de São José dos Campos – SP, que foi construído para reassentar 
famílias das antigas favelas Novas Detroit, Tatetuba e Caparaó. A Análise da habitação de 
interesse social por meio de métodos e procedimentos de Avaliação Pós-Ocupação pautada 
no conceito de Qualidade do Lugar pressupõe uma avaliação ambiental urbana a partir da 
valorização desse ambiente pelas pessoas por meio de suas experiências pessoais 
materializadas em uma parte do espaço, o lugar. A proposta desse tipo de avaliação visa 
contribuir com a transformação das políticas públicas, e dos serviços públicos com o objetivo 
de maximizar a satisfação das pessoas com o lugar onde estão e, com isso, contribuir de forma 
efetiva com a consolidação de uma cultura de planejamento urbano por meio da qual possa se 
estabelecer um diálogo efetivo entre tomadores de decisão e sociedade em torno das ações de 
planejamento dos bairros, das comunidades, das habitações, e da cidade que se deseja. 

 

Palavras-chave: Avaliação Pós-Ocupação. Percepção e Lugar. Mapeamento Participativo. 

Planejamento Urbano. 



 POST-OCCUPANCY EVALUATION AND QUALITY OF PLACE: experience in the 
Popular Garden San Jose housing II – East - São José dos Campos - SP 

 

ABSTRACT 

 

This work intends to study the perception of the individual in place, under the focus of 
residents of a housing of social interest, as well as investigate methodological procedures 
which make it possible to capture, in a systematic manner, this perception. The discussions of 
the work will be based on the context of the process of urbanization, especially in the southern 
region, Brazil, in cities such as São Paulo and Rio de Janeiro, along the second half of the 
20th century. Will be studied the factors that contributed to the growth of cities, their 
development, urban problems, particularly of housing, the State action to address these 
problems and the perception of residents with respect to these actions. The analysis was made 
to housing Jardim São José II, located in the East zone of São José dos Campos – SP, which 
was built for resettling families of ancient New Detroit slums, Tatetuba and Caparaó. The 
analysis of social interest housing through methods and conformity assessment procedures 
based post-occupancy in Place quality concept assumes a urban environmental assessment 
from exploiting this environment by people through their personal experiences materialized in 
a portion of space, the place. The proposal of this type of evaluation is to contribute to the 
transformation of public policies and public services with the goal of maximizing people's 
satisfaction with the place where they are and thereby effectively contribute to the 
consolidation of a culture of urban planning through which can establish an effective dialogue 
between decision makers and society around the neighborhood planning actions, 
communities, homes, and the city that you want. 

 

 

Keywords: Post-Occupancy Evaluation. Perception and Place. Participatory Mapping. Urban 
Planning. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  

 

 



LISTA DE FIGURAS 
 

 

Figura 1: Fluxograma do procedimento metodológico ........................................................................ 25 
Figura 2: Localização da área de estudo .............................................................................................. 28 
Figura 3: Imagem de satélite da área de estudo ................................................................................... 31 
Figura 4: Imagem de satélite do Conjunto de Habitação Popular Jardim São José II...........................31 
Figura 5: Representação esquemática de topofilia e topofobia segundo Yi-Fu Tuan...........................47 
Figura 6: Ícones desenvolvimento econômico/ cultura e design...........................................................65 
Figura 7: Ícones natureza.......................................................................................................................66 
Figura 8: Ícones mobilidade, infraestrutura, fontes de contaminação...................................................67 
 Figura 9: Ícones recursos renováveis, informação, miscelânea............................................................68 
Figura 10: “Aluno na sala de aula” – representação a partir do aluno..................................................73 
Figura 11: “Aluno na sala de aula" - demarcação do espaço................................................................74 
Figura 12: “Aluno na sala de aula” – prevalência material e ausência de representação social .......... 75 
Figura 13: “Aluno na sala de aula” –  objetos no centro do desenho....................................................75 
Figura 14: “Sala de aula na escola” – demonstração do atributo afetivo ............................................. 76 
Figura 15: “Quarteirão da escola no bairro”- quadra de esporte - lazer................................................77 
Figura 16: “Quarteirão da escola no bairro”- quadra de esporte - lazer ..............................................77  
Figura 17: “Sala de aula na escola” – sentimento direcionado para ambientes atrativos.....................78 
Figura 18: “Sala de aula na escola” – A porta.......................................................................................79 
Figura 19: “Sala de aula na escola” – A porta.......................................................................................79 
Figura 20: “Aluno no quarto” – destaque da figura..............................................................................81 
Figura 21: “Aluno no quarto” – destaque a elementos significativos...................................................81 
Figura 22: “Aluno no quarto” – seleção de elementos para representar...............................................82 
Figura 23: “Aluno no quarto” – seleção de elementos para representar...............................................82 
Figura 24: “O quarto dentro da casa" - desconsiderar elementos menos 
importante....................................................................................................................................83 
Figura 25: “O quarto dentro da casa” – desconsiderar elementos desagradáveis ................................ 83 
Figura 26: “O quarto dentro da casa”- delimitação dos lugares........................................................... 84 
Figura 27: “O aluno no quarto”- os equipamentos eletronicos TV.......................................................85 
Figura 28: “O aluno no quarto”- os equipamentos eletronicos TV.......................................................85 
Figura 29: “O aluno no quarto”- os equipamentos eletronicos Video Game........................................86 
Figura 30: “O aluno no quarto”- os equipamentos eletronicos.............................................................86 
Figura 31: “A casa no quarteirão”- a figura da casa e o caminho.........................................................87 
Figura 32: “A casa no quarteirão”- moradia no canto do papel e destaque as vias...............................88 
Figura 33: “A casa no quarteirão”- sinalização via de trafego de veículos...........................................89 
Figura 34: “A casa no quarteirão” – delimitação dos lugares .............................................................. 90 
Figura 35: “A casa dentro do quarteirão” – apenas uma casa em frente .............................................. 90 
Figura 36: “O quarteirão da casa no bairro” – a delimitação dos lugares ............................................ 91 
Figura 37: “O quarteirão da casa no bairro” – representação da casa e do caminho ........................... 92 
Figura 38: “O quarteirão da casa no bairro” – destaque área de lazer ................................................. 92 
Figura 39: “O quarteirão da casa no bairro” – cruzamentos, ruas, área de lazer ................................. 93 
Figura 40: “O quarteirão da casa no bairro” – ênfase a casa e o campo e futebol................................93 



Figura 41: “O quarteirão da casa no bairro” – os números das moradias ............................................ 94 
Figura 42: “O quarteirão da casa no bairro” – delimitação dos lugares ............................................... 95 
Figura 43: “O quarteirão da casa no bairro” – delimitação dos lugares ............................................... 95 
Figura 44: Elaboração coletiva do mapa do bairro .............................................................................. 99 
Figura 45: Esboço do mapa do Jardim São José II ............................................................................ 102 
Figura 46: Caminhada pelo bairro ..................................................................................................... 104 
Figura 47: Parada para checagem do mapa ........................................................................................ 104 
Figura 48: Adultos avaliam o mapa elaborado pelos adolescentes .................................................... 109 
Figura 49: Etapa dos ícones ............................................................................................................... 111 
Figura 50: Utilização dos ícones ........................................................................................................ 113 
Figura 51: Utilização dos ícones 2......................................................................................................113 
Figura 52: Ícone da creche..................................................................................................................114 
Figura 53: Mapa Verde do Jardim São José II....................................................................................118 
Figura 54: Elaboração do mapa “O bairro que temos” pelos adultos da comunidade ....................... 120 
Figura 55: Mapa “O bairro que temos” .............................................................................................. 124 
Figura 56: Mapa “O bairro que queremos” ........................................................................................ 128 
Figura 57: Reunião com a prefeitura...................................................................................................128 
Figura 58: Encontro entre mapeadores – “adolescentes apresentam o mapa” ................................... 133 
Figura 59: Encontro entre mapeadores – “adultos apresentam o mapa” ........................................... 134 
Figura 60: Encontro entre mapeadores – “dinâmica” ........................................................................ 135 
Figura 61: Encontro entre mapeadores – “confraternização” ............................................................ 136 
 



LISTA DE  GRÁFICOS 
 
 

Gráfico 1: Número de pessoas oriundas por região ........................................................................... 139 
Gráfico 2: Número de famílias oriundas de cada bairro .................................................................... 139 
Gráfico 3: Tempo de residência dos moradores entrevistados ........................................................... 140 
Gráfico 4: Grau de escolaridade dos moradores entrevistados .......................................................... 140 
Gráfico 5: Satisfação com relação à infra-estrutura. ................................. Erro! Indicador não definido. 
Gráfico 6: Satisfação com o conjunto habitacional ............................................................................ 143 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTA DE TABELAS E QUADROS  
 
 

Tabela 1: Recenseamentos do Brasil .....................................................................................................35 
Tabela 2: Perfil da amostra dos moradores por idade e sexo ..............................................................138 
 
Quadro 1: Os elementos do espaço: enumeração e funções .................................................................39 

 
 

 



SUMÁRIO 
 

 

1              INTRODUÇÃO ....................................................................................................................16 
2              COMPREENSÃO DO ESPAÇO URBANO CONTEMPORÂNEO BRASILEIRO E 
DO PAPEL QUE O ESTADO DESEMPENHA NA SUA DINÂMICA .........................................34 
2.1           PROCESSO DE URBANIZAÇÃO CONTEMPORÂNEA BRASILEIRA ..........................34 
2.2           CONCEPÇÃO DE ESPAÇO E SEUS ELEMENTOS ..........................................................38 
3              QUALIDADE DO LUGAR: INTERPRETAÇÃO DO ESPAÇO A PARTIR DO 
LUGAR .................................................................................................................................................40 
3.1           LUGAR ..................................................................................................................................41 
3.1.1        Percepção do lugar ...............................................................................................................44 
3.1.2        Topofilia e topofobia ............................................................................................................46 
3.2           QUALIDADE DO LUGAR ...................................................................................................47 
4              AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO – APO ..........................................................................50 
4.1           CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES .................................................................................50 
4.2           CONCEITO DE AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO – APO .................................................51 
4.3           NÍVEIS DE APO ...................................................................................................................52 
4.4           APO E A INTERAÇÃO ENTRE OBSERVADOR E USUÁRIO ........................................53 
4.5           PROCEDIMENTOS DA APO ...............................................................................................55 
4.6           COLETA DE DADOS ...........................................................................................................56 
4.6.1        Informações coletadas junto aos moradores ......................................................................56 
4.7           ESCOLHA DA AMOSTRA. .................................................................................................56 
4.7.1        Definição da amostra ...........................................................................................................57 
5              MAPA VERDE: INSTRUMENTO PARTICIPATIVO DE AVALIAÇÃO 
COMUNITÁRIA ..................................................................................................................................58 
5.1           CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES .................................................................................58 
5.1.1        O mapa, o lugar, a representação coletiva .........................................................................59 
5.2           MAPA VERDE ......................................................................................................................61 
5.2.1        Histórico ................................................................................................................................61 
5.2.2        Ícones .....................................................................................................................................63 
6              APLICAÇÃO DA APO E O MAPA VERDE DO CONJUNTO HABITACIONAL 
JARDIM SÃO JOSÉ II .......................................................................................................................69 
6.1           A       CONSTRUÇÃO DO MAPA VERDE DO CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM 
SÃO JOSÉ II ..........................................................................................................................................69 
6.1.1        Considerações preliminares acerca dos trabalhos na construção do Mapa Verde em 
comunidade ...........................................................................................................................................69 
6.2           A EXPERIÊNCIA DO MAPA VERDE NO JARDIM SÃO JOSÉ II ...................................70 
6.2.1        Atividades preliminares de construção do mapa pelo grupo dos estudantes da 
comunidade ...........................................................................................................................................71 
6.2.1.1     1° e 2° Fase: os mapas individuais .........................................................................................71 
6.2.1.1.1  Resultados e análises da primeira fase – percepção espacial individual – A escola ..............72 
6.2.1.1.2  Resultados e análises da segunda fase – percepção espacial individual – A casa ..................80 
6.2.1.2     3° e 4° fase: os primeiros mapas coletivos .............................................................................96 
6.2.1.2.1  Resultados e análises da terceira e quarta fase – primeiros mapas coletivos .........................97 
6.2.1.3     Esboço do mapa do bairro elaborado pela turma de estudantes .............................................98 
6.2.1.3.1  Resultados e análises da fase do mapa do bairro elaborado pela turma de estudantes .........100 



6.2.2        Caminhada pelo bairro ......................................................................................................103 
6.2.2.1     Resultados e análises da caminhada pelo bairro...................................................................103 
6.2.3        Apresentação do mapa elaborado pelos estudantes para avaliação dos adultos ..........108 
6.2.3.1     Resultados e análises da apresentação do mapa elaborado pelos estudantes para avaliação 
dos adultos ............................................................................................................................................108 
6.2.4        Os ícones do mapa do bairro .............................................................................................110 
6.2.4.1     Resultados e análises da fase dos ícones do mapa do bairro ................................................114 
6.2.5        O mapa construído pelo grupo dos adultos da comunidade ...........................................119 
6.2.5.1     Mapa  “O bairro que temos” ................................................................................................120 
6.2.5.1.1  Resultados e análises da fase de  elaboração do mapa “o bairro que temos” .......................121 
6.2.5.2     Mapa “O bairro que queremos” ...........................................................................................125 
6.2.5.2.1  Resultados e análises da fase de  elaboração do mapa “o bairro que queremos” .................125 
6.2.6        A reunião com a prefeitura ...............................................................................................130 
6.2.6.1     Resultados e análises da reunião com a prefeitura ...............................................................130 
6.2.7        A socialização entre os mapeadores ..................................................................................132 
6.2.7.1     Resultados e análises do encontro de socialização entre os mapeadores .............................133 
6.3           A       RELAÇÃO ENTRE MORADORES E O ESPAÇO HABITADO – RESULTADO E 
ANÁLISE DOS DADOS QUANTITATIVOS ....................................................................................137 
6.3.1        Perfil da amostra de moradores ........................................................................................137 
6.3.2        Avaliação dos moradores quanto à satisfação ao conjunto habitacional ......................141 
6.3.3        Motivações de permanência dos moradores no conjunto habitacional .........................145 
7              CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................147 
                REFERÊNCIAS .................................................................................................................151 
                REFERÊNCIAS CONSULTADAS...................................................................................154 
                ANEXO A – Imagens dos domicílios do conjunto habitacional Jardim São José II ...........155 
                ANEXO B - Questionário ....................................................................................................157 
                ANEXO C – Certificado Comitê de Ética em Pesquisa ......................................................159 
                ANEXO D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ...............................................160 
 



16 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Qual a percepção que as pessoas têm do lugar em que elas vivem? Qual a relação, 

nos planos físico e intelectual, que elas estabelecem com esse lugar? Como elas percebem, 

estruturam, interagem e avaliam? Quais são os seus ideais de lugar? Como a economia afeta 

as atitudes e conhecimento espacial das pessoas? Como estimular as pessoas a pensarem 

espacialmente e facilitar o acesso à compreensão crítica da realidade? Quais os métodos para 

qualificar e quantificar todos esses questionamentos? Quais as técnicas e instrumentos para 

captar e compreender a percepção e a relação que as pessoas estabelecem com o lugar? 

Estas são algumas das questões que se deseja explorar ao longo deste trabalho. São 

indagações que buscam contribuir com a compreensão da interação indivíduo-ambiente-

sociedade materializada em uma parte do espaço denominada lugar (MELLO, 2007), 

buscando compreender em que medida o ambiente afeta a vida das pessoas e em que medida a 

vida das pessoas afeta o ambiente.  

 Os temas a serem aqui abordados, avaliação pós-ocupação, mapeamento 

participativo, percepção, lugar e planejamento urbano seguirão neste estudo um viés de 

análise teórico-metodológico a partir da concepção de lugar e os desdobramentos da 

investigação de um método que possibilite captar a percepção das pessoas sobre o lugar em 

que vivem. 

Relacionar os conceitos de percepção e lugar aos procedimentos de Avaliação Pós-

Ocupação é buscar compreender, como condição primeira, o ser humano com suas 

experiências e sentidos, é buscar entender “a maneira pela qual os seres humanos respondem 

ao seu ambiente físico – a percepção que dele têm e o valor que nele colocam” (TUAN, 1980, 

p.2). 

Implica considerar os indivíduos na sua relação com o meio vivido, considerar sua 

dimensão cultural, “suas particularidades locais, os lugares onde vivem, os seus anseios e não 

somente suas necessidades. (...) Significa, por sua vez, considerar o território onde as pessoas 

vivem e se relacionam” (KOGA,  2011,  p.29). 

É investigar métodos, instrumentos, que transpasse além de meras estatísticas, 

“medidas” – como expressa a Assistente Social Dirce Koga –, mas que sejam incorporadas às 

analises as condições de vida dos indivíduos, suas percepções e experiências vividas.  

Sem esta compreensão, da interação indivíduo-ambiente-sociedade materializada em 

uma parte do espaço, o lugar, não se pode esperar por soluções duradouras para problemas 
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humanos, sejam eles políticos, econômicos ou sociais, que dependam de uma motivação 

psicológica, de atitudes1

Pode-se ainda afirmar que: 

, e comportamento que conduzam as energias para as finalidades que 

se desejam alcançar (TUAN, 1980). 

Se ambiente é o meio criado pelo homem para se desenvolver e se 
estabelecer na terra, comportamento é uma ação, pode-se dizer inata, que 
afeta diretamente esse mesmo meio criado. Como ação inata pode ser 
associada à busca contínua da satisfação das necessidades pessoais de 
determinados grupos e por extensão da sociedade assim constituída. 
(ORNSTEIN; BRUNA; ROMERO, 1995, p.22). 

 

Mas como captar na prática a percepção de lugar expressa pelos seres humanos? 

Nesta perspectiva, partindo do objeto de investigação deste trabalho – investigação de um 

método para captar a satisfação e a percepção das pessoas com relação ao ambiente 

construído de um conjunto de habitação de interesse social –, foi utilizada a técnica de 

Avaliação Pós-Ocupação – APO, que combina avaliação técnica, com o ponto de vista e a 

satisfação dos usuários (ROMERO; ORNSTEIN, 2003). 

A APO reúne uma grande gama de procedimentos, tais como, aplicação de 

questionários e a confecção e utilização de mapas cognitivos, que neste trabalho serão 

produzidos a partir da prática do Sistema Mapa Verde, que sugere participação e 

transformação. 

Para tal, procurou-se desenvolver uma abordagem metodológica de pesquisa-ação – 

linha de pesquisa utilizada na área de Ciência Sociais e “associada a diversas formas de ação 

coletiva que é orientada em função da resolução de problemas ou de objetivos de 

transformação” (THIOLLENT, 2000, p.7). 

A abordagem teórico-metodológica deste trabalho busca contribuir com a análise e o 

levantamento de indicadores perceptíveis em ambientes construídos, com a finalidade de 

maximizar a satisfação das pessoas com relação ao seu ambiente, bem como de estimular a 

participação das mesmas no processo de avaliação desses ambientes e, também, na construção 

e proposição de soluções para os problemas por elas enfrentados.  

Estes são alguns dos motivos pelos quais se optou por essa abordagem metodológica 

na pesquisa. O trabalho propõe uma metodologia (abordagem) a partir de alguns 

procedimentos – mapas participativos e questionários – sugeridos pela técnica (como fazer) 

de avaliação pós-ocupação, que em linhas gerais significa uma técnica com o objetivo de 
                                                           
1 “Atitude, posição que se toma frente ao mundo” (TUAN, 1980, p.4). 
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buscar a eficiência dos ambientes construídos e a satisfação dos seus usuários. A análise 

insere estudos sobre a percepção do indivíduo, sob o enfoque de moradores de um conjunto 

de habitação popular – por meio do conceito de qualidade do lugar – que incorpora às 

discussões urbanísticas as experiências pessoais e as características socioambientais.  

As reflexões terão como ponto de partida o contexto do processo de urbanização no 

Brasil que segundo consenso na academia ocorre ao longo da segunda metade do século XX, 

mais especificamente a partir de 1930/1940. Nesse período, o desenvolvimento do capitalismo 

se acelerou no país, juntamente com a industrialização e a urbanização. Há um forte incentivo 

à industrialização nacional pretendendo transformar a economia brasileira, essencialmente 

agrícola, em uma economia industrial (OLIVEIRA, 1982; SANTOS, 1988; MARICATO, 

1997). 

Intensifica-se o crescimento das cidades em função de uma mão de obra vinda do 

campo que por diversos motivos, um deles a situação de pequenos agricultores que frente à 

mecanização e da expansão das grandes propriedades rurais em prejuízo das pequenas são 

“expulsos” e levados a saírem do campo em busca de moradia e emprego nas grandes cidades. 

Há também ao longo desse período uma intensa migração, especialmente de trabalhadores do 

nordeste para o sudeste, motivados pela busca de melhores condições de vida (OLIVEIRA, 

1982; SANTOS, 1988). 

O processo de urbanização acentua-se, sobretudo na Região Sudeste em cidades 

como Rio de Janeiro e São Paulo, as duas metrópoles que comandam a vida econômica e 

cultural do país. Nelas estão localizadas principais indústrias, universidades, etc., o que faz 

com que essas metrópoles exerçam uma função polarizadora sobre outras regiões. Esse 

destaque às duas metrópoles se explica por diversos fatores, entre eles a de que as cidades não 

possuem a mesma importância industrial, comercial ou cultural e com a urbanização ocorre 

um diferencial cada vez maior entre os centros urbanos. 

As cidades crescem em meio a contradições e facilidades em termos de infraestrutura 

(eletricidade, asfalto, etc.) e com a globalização – intensificação das relações sociais 

econômicas e políticas em escala mundial (GIDDENS, 1991) – avançam para um contexto 

tecnológico. Mas os problemas sociais, estruturais e históricos de demanda por trabalho, 

melhorias dos serviços urbanos e moradia se agravam cada vez mais.  

O que se observa é uma urbanização problemática e segregadora, com uma profunda 

desigualdade, por exemplo, com o crescimento econômico em um local à custa de 

desemprego e empobrecimento de outro; um território urbano parcialmente desregulado pela 

tradição do descontrole do registro de terras no país e um território segregado por um mercado 
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imobiliário especulativo restrito a uma minoria da população (MARICATO; TANAKA, 

2006). 

A cidade dessa forma é construída em função do capital, do lucro, de um mercado 

residencial que a camada da população com baixo poder aquisitivo não consegue se inserir. 

Um problema que, segundo Ermínia Maricato, não se restringe apenas ao governo, mas é, 

verdadeiramente, uma questão do capitalismo periférico. A moradia dentro das condições que 

regem a produção capitalista no Brasil impõe um elevado preço ao direito de habitar a cidade 

acessível apenas aos que tinham poder de compra (RIBEIRO; PECHMAN, 1983).  

Em função disso, surgem os bairros de assentamentos precários, locais com poucas 

estruturas de serviços urbanos construídos muitas vezes em área de risco. A alternativa 

encontrada pelos trabalhadores, a camada pobre da população, os migrantes dos grandes 

centros que não conseguem morar na parte legal da cidade devido ao custo de vida elevado, 

foi a autoconstrução em loteamentos irregulares na periferia e ocupações ilegais a maioria das 

vezes envolvendo áreas ambientais como terras de mangue, margens de córrego, dunas, 

várzeas e matas. Consequentemente há ocorrências de enchentes, de desmoronamento com 

mortes e degradação de recursos hídricos com esgoto e outros problemas (MARICATO, 

1997).  

Frente a essa escala alcançada pela urbanização, atrelado ao déficit habitacional e as 

condições precárias de moradias populares, o Estado em vários momentos no Brasil, toma 

iniciativas2

A habitação entrou na agenda do poder público por meio de programas sociais 

voltados ao atendimento de famílias que não possuíam poder aquisitivo para financiar 

habitação via mercado, conforme estabelece a Política Nacional de Habitação que visa 

promover as condições de acesso à moradia digna a todos os segmentos da população, 

especialmente o de baixa renda (BRASIL, 2006). 

 para tratar do que se intitula, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, por aglomerados subnormais, sobretudo as localizadas em áreas de risco, 

por meio da elaboração de programas e projetos de construção de conjuntos de habitação de 

interesse social. 

                                                           
2 Algumas dessas iniciativas da administração pública foram  inseridas no Relatório Brasileiro encaminhado para 
a 2ª conferência HABITAT II. Na conferência foi trazido para discussão o tema sobre a habitação num contexto 
de descentralização, onde o poder local passa assumir o enfrentamento do déficit habitacional da região. A 
proposta foi de adotar uma agenda, denominada “Agenda Habitat” no qual se reuniam princípios, metas, 
compromissos e um plano de ação no sentido de orientar a nível nacional e internacional  as ações no que diz 
respeito à política de habitação. Na agenda proposta, foram destacados princípios como o da descentralização e 
valorização do poder local, o estabelecimento de parcerias para o enfrentamento dos problemas urbanos, e uma 
nova abordagem com relação a questões de infra-estrutura e assentamentos precários articulados à questão da 
sustentabilidade urbana (ROLNIK; SAULE JUNIOR, 1997).  
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Bonduki (1996) ressalta que embora existam iniciativas concretas envolvendo o 

governo e também organizações não-governamentais para resolver o problema, muitas vezes 

estas ações são ofuscadas por projetos faraônicos e propagandas extremamente exageradas. O 

autor enfatiza ainda que os melhores programas para a população em termos de 

custo/benefício são aqueles desenvolvidos com a própria população, que infelizmente na troca 

de administração pública são esquecidos devido ao “empenho” dos novos administradores em 

apagar os vestígios da administração anterior. 

Observa-se com isso que há um considerável enfrentamento por parte do poder 

público, entretanto, diversos fatores contribuem para o problema desses conjuntos 

habitacionais além dos problemas relativos ao desenvolvimento urbano – relacionado à má 

localização dos empreendimentos distantes das áreas centrais da cidade – atrelado aos custos 

dos moradores com transporte e da falta ou em alguns casos a ineficiência por parte de alguns 

serviços sociais e de infra-estrutura construídos para dar condições mínimas ao novo conjunto 

habitacional (LOPES, 2000). 

Outros fatores estão relacionados à capacidade de pagamento dos moradores 

desconsiderando a necessidade destes vindos de uma real condição de extrema pobreza. Os 

conjuntos habitacionais populares, sejam eles compostos por casas ou apartamentos, em sua 

grande maioria desconsideram qualquer planejamento observado pela ausência de espaços 

para lazer, paisagens áridas; e desconsideram o passado e o presente cultural dos moradores 

(LOPES, 2000). 

No que se refere aos impasses desses fatores, ampliando para uma perspectiva geral 

de políticas públicas, Dirce Koga complementa: 

 

As políticas públicas, ao se restringirem ao estabelecimento prévio de 
públicos-alvos ou demandas genéricas, apresentam fortes limitações, no que 
se refere a conseguirem abarcar as desigualdades concretas existentes nos 
diversos territórios que compõe uma cidade, e assim permitir maior 
efetividade, democratização e conquista de cidadania. Ou seja, comumente 
as políticas públicas tendem a uma normalidade ou a uma descrição de um 
tipo ideal que não é de fato real. Nessa perspectiva, as características locais 
são homogeneizadas e não ganham diferenciação na efetivação das políticas 
públicas. (KOGA, 2011, p.20). 

 

Assim, a partir dessas premissas e supondo que o indivíduo avalia o lugar de moradia 

a partir da sua percepção, das suas experiências pessoais, da relação que corresponde a sua 

escala de valores, indaga-se em que medida a construção desses conjuntos habitacionais 

potencializam a satisfação dos moradores em torno da “moradia ideal”.   
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E qual seria a “moradia ideal”? Acredita-se que é aquela anunciada pela própria 

população, que considere os hábitos, modos e usos das pessoas, suas necessidades, 

experiências pessoais e anseios, “além de seguir normas e padrões construtivos consagrados 

deve oferecer mais aos seus moradores. Naturalmente, deve adequar-se ao país, à região, aos 

materiais e as variáveis climáticas” (LOPES, 2000, p.16). 

 À luz dessas questões, o presente trabalho se propõe a analisar o conjunto de 

habitação de interesse social Jardim São José II, que faz parte de um projeto de remoção de 

favelas promovido pela Prefeitura de São José dos Campos. 

O conjunto habitacional está localizado na Zona Leste de São José dos Campos, SP, 

foi construído no ano de 2005 através de um projeto piloto da Prefeitura Municipal que tinha 

como objetivo remover famílias das favelas Nova Detróite, Tatetuba e Caparaó, para outro 

espaço de moradia concedido pelo poder público sob a justificativa e considerado, pelas 

análises técnicas, como melhor e mais seguro para esta população que anteriormente se 

encontrava em situação de risco. 

A questão, porém, que se pretende discutir não é o ato da remoção ou a motivação 

desta, o problema é, os moradores das antigas favelas Nova Detróite, Tatetuba e Caparaó 

foram inseridos em um projeto habitacional e removidos para o Conjunto de Habitação de 

Interesse Social Jardim São José II. Esses projetos em geral são parcialmente fechados, 

padronizados, fabricados, em que as famílias têm que se adaptar a eles. 

Hoje, oito anos após o processo de ocupação das moradias do Jardim São José II, as 

indagações que surgem são, qual a visão dos moradores com relação a esse novo projeto de 

moradia proposto pelo poder público? Após serem reassentadas, como as pessoas lidam com 

essa mudança?  

Como estas famílias se relacionam com esse novo espaço? Estão satisfeitas ou não 

com o novo espaço habitado em comparação ao que tinham antes? Houve adaptação ao novo 

espaço ressignificando-o como um lugar? Por que algumas pessoas desistiram e voltaram para 

o antigo espaço de moradia e outras permaneceram? Além do fator econômico quais outros 

fatores interferiram na tomada de decisão locacional?  

Diante desse contexto, a dissertação a partir da análise conceitual da qualidade do 

lugar, por meio de uma abordagem metodológica participativa e inserindo procedimentos 

técnicos de avaliação pós-ocupação volta-se a responder a seguinte pergunta: 

Qual a relação que os moradores relocados estabelecem como o novo espaço 

habitado - conjunto habitacional Jardim São José II ? É uma relação topofílica ou 

topofóbica? E quais os elementos que materializam no espaço esta relação?  
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Objetivos 

a) Analisar por meio da abordagem metodológica de pesquisa-ação e procedimentos 

técnicos de avaliação pós-ocupação como mapeamento participativo e questionário, 

qual a relação que os moradores relocados estabelecem com o novo espaço habitado – 

conjunto habitacional Jardim São José II? É uma relação topofílica ou topofóbica? E 

quais os elementos no espaço que materializam essa relação?  

b) Propor uma metodologia de avaliação implantando uma cultura favorável à utilização 

da Avaliação Pós-Ocupação – APO aliada a uma abordagem teórico-metodológica 

perceptiva e participativa. Tudo isso no sentido de procurar evitar erros em projetos 

construtivos semelhantes bem como potencializar a satisfação dos usuários com o 

novo espaço de moradia. 

c) Elaborar uma dissertação que possa contribuir para pesquisadores, estudantes, 

professores e demais interessados sobre o assunto. Assim, contribuir com a 

compreensão dessa interação entre indivíduo-ambiente-sociedade materializada no 

lugar e consequentemente gerar maior reflexão em torno da situação dos conjuntos de 

habitação de interesse social, servido inclusive como material auxiliar para futuras 

pesquisas. 

 

Justificativas 

 

Utilizar a técnica de Avaliação Pós-Ocupação em habitação de interesse social 

associada ao conceito de qualidade do lugar é propor um método que visa a contribuir para a 

transformação de políticas públicas em uma ação de planejamento urbano que considere os 

indivíduos, seus hábitos, desejos e anseios.  

 

É propor uma ação pública que possa potencializar a satisfação das pessoas com o 

lugar onde elas estão e, com isso, poder avançar para uma cultura de planejamento por meio 

da qual possa se estabelecer um diálogo efetivo entre tomadores de decisão e sociedade em 

torno do planejamento que se deseja. O diálogo proposto na dissertação: 

 
é o de buscar junto aos instrumentos existentes a construção de novos 
instrumentos que permitem a sociedade compreender esta realidade através 
de uma linguagem mais acessível, ao seu mundo, permitindo sobretudo que 
os envolvidos (sociedade) possam ver de forma crítica este processo e 
também expressar suas necessidades e anseios (BARBOSA, 2005, p.4). 
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Uma vez que os projetos de habitação de interesse social são desenvolvidos de uma 

determinada maneira, se estes não forem avaliados continuará existindo a noção que estão 

imprimindo bons resultados. E uma das formas para que esses projetos fiquem melhor, do 

ponto de vista da satisfação dos moradores, é avaliar e perguntar aos usuários a quem se 

destina, pois são estes que farão uso do ambiente construído. Conforme salienta Ornstein & 

Roméro: 

 
a visão sistêmica do processo se torna incompleta, na medida em que 
existem, ainda, poucas pesquisas voltadas para a fase de uso, operação e 
manutenção, o que faz com que se seja reduzida a vida útil destes ambientes 
construídos, pela ausência, desde o projeto, desse tipo de análise preventiva. 
Além disto, ocorre a repetição de falhas em projetos futuros de edifícios 
semelhantes, devido à ignorância dos fatos ocorridos em ambientes já em 
uso. (ORNSTEIN; ROMÉRO, 1992, p.19). 
 

Sendo assim, tendo em vista que a APO tem como premissa melhorar o desempenho 

dos ambientes construídos e que se utiliza de uma variada gama de procedimentos para 

detectar os aspectos positivos e negativos desses ambientes construídos, esses procedimentos 

atrelados a uma análise teórica da qualidade do lugar – que diz respeito à percepção, sentidos 

e experiências pessoais – e aliados a uma abordagem de pesquisa ação – método participativo 

que ao mesmo tempo levanta indicadores e propõe transformação, permitem aliar um método 

técnico (APO) à uma discussão subjetiva no campo da percepção. 

  Nesse sentido, relacionar APO – utilizando-se de alguns procedimentos sugeridos 

como o mapeamento participativo e questionário – e qualidade do lugar diz respeito ao quanto 

o espaço físico (cidade, região, comunidade etc.) satisfaz as preferências individuais e 

coletivas bem como influenciam no processo de tomada de decisão locacional desses 

indivíduos. Pressupõe uma avaliação ambiental urbana a partir da valorização desse ambiente 

pelas pessoas por meio de suas experiências pessoais (MELLO, 2007).  

Vai além do fator construtivo ou de uma escala geográfica, está inserido nos 

sentidos, na percepção, na experiência agradável ou desagradável que todos têm no mundo 

vivido constituído pelo conjunto – espaço e lugares (RELPH, 1979). 

 

 

Metodologia  
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Conforme mencionado anteriormente, a finalidade da pesquisa é propor um método 

participativo para captar a percepção de moradores reassentados em um conjunto de habitação 

popular. Nesse sentido, para coleta de dados, foram utilizados alguns procedimentos 

qualitativos e quantitativos sugeridos pela técnica de Avaliação Pós-Ocupação, tais como 

mapeamento participativo e questionário, a partir de uma abordagem metodológica 

participativa de pesquisa-ação – que consiste em realizar uma análise e ao mesmo tempo 

sugerir transformação. 

Neste trabalho de pesquisa a construção dos mapas cognitivos teve como referência o 

modelo do Green Map System – Sistema Mapa Verde. E a aplicação dos questionários foi 

utilizada para detalhar melhor questões identificadas no transcorrer da construção dos mapas. 

Abaixo, figura do fluxograma do procedimento metodológico como ilustração: 
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Figura 1: Fluxograma do procedimento metodológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: A autora. 
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Na pesquisa de campo – aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade do Vale do Paraíba – UNIVAP, Protocolo n° H214/CEP/2010 (vide anexo C), 

inicialmente foram realizadas as atividades de construção dos mapas participativos, que neste 

trabalho de pesquisa utilizou-se como referência o modelo do Sistema Mapa Verde, no qual as 

pessoas da comunidade (jovens, crianças e adultos), através de desenhos, expressaram suas 

percepções sobre o lugar onde vivem, o que consideram importante, o que gostam ou não no 

bairro.  

Essa etapa da pesquisa foi realizada na Escola de Formação em Tempo Integral – 

EFETI Rosa Tomita/FUNDHAS, da cidade de São José dos Campos e utilizou-se uma 

amostra composta por dois grupos: O primeiro grupo foi formado por 14 estudantes do 7° ano 

na faixa de idade entre 12 e13 anos. A definição por essa faixa de idade se deu pelo fato do 

trabalho buscar propor uma metodologia participativa e que proponha transformação de 

maneira a envolver a comunidade em torno de discussão crítica acerca da realidade no qual 

estão inseridos e proposições aos problemas enfrentados pela comunidade.  

O segundo grupo foi composto por sete mulheres, na faixa de idade entre 30 a 40 anos, 

chefes de família e da comunidade. Houve uma variação em torno da quantidade de pessoas 

que participaram do processo, desde o primeiro encontro com 15 participantes – conforme 

relatado no subitem 5.2.1.5 – que consistiu na apresentação do mapa feito pelos estudantes, 

para avaliação dos adultos. O período para elaboração dos mapas participativos ocorreu entre 

fevereiro e julho de 2011.  

Para analisar características socioeconômicas, quantificar e detalhar questões 

identificadas durante a construção dos mapas foram aplicados questionários semiestruturados 

a 120 domicílios urbanos, envolvendo o mesmo número de pessoas. As entrevistas ocorreram 

durante o mês de julho de 2011. 

Cabe salientar que antes de iniciar as atividades foram realizados os primeiros 

contatos com a população do bairro na escola EFETI Rosa Tomita/FUNDHAS onde também 

foram realizadas reuniões com os profissionais da instituição para informar sobre a finalidade 

da pesquisa e da espontaneidade das pessoas participarem ou não sem qualquer 

constrangimento.  

  

 

Referencial Teórico 
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A direção teórica deste trabalho teve como tema central avaliação pós-ocupação de 

habitação social, e como tema específico a relação indivíduo-ambiente baseado no conceito 

da qualidade do lugar. Para nortear as discussões, o trabalho teve como base autores centrais 

tais como Yi-Fu Tuan, Edward Relph e Leonardo Mello, que trabalham na perspectiva do 

lugar e da qualidade do lugar com estudos que discutem experiências humanas no espaço, 

materializadas no lugar, numa relação que pode ser topofílica (atração) ou topofóbica 

(repulsão).  

Sheila Ornstein e Marcelo de A. Roméro contribuem com estudos em torno da 

técnica de avaliação pós-ocupação utilizada na avaliação de ambientes construídos visando à 

eficiência dos construídos sob o ponto de vista da satisfação dos usuários. 

Por sua vez, é incorporada a fundamental contribuição de Michel Thiollent, 

recorrente da abordagem metodológica de pesquisa ação, linha de pesquisa associada à ação 

coletiva e orientada e com o objetivo de transformação social. 

 Outros autores complementarão as discussões. Na vertente da imagem da cidade e 

percepção buscaram-se os estudos de Kevin Lynch. O conceito de espaço e seus elementos se 

referem aos estudos de Milton Santos e Mark Gottdiener. Para o tema de habitação, 

incorporou-se de Nabil Bonduk as discussões em torno dos conjuntos de habitação de 

interesse social e de Ermínia Maricato a compreensão sobre a questão fundiária e as 

discussões a respeito do direito à propriedade. De Dirce Koga tomaram-se as considerações 

acerca da discussão em relação às condições de vida territorialmente analisadas e proposições 

à ressignificações analíticas e metodológicas, na perspectiva de enfrentamento as 

desigualdades econômicas e sociais na cidade. Além de outros autores que serão 

acrescentados no transcorrer das discussões. 

 

Localização da área de estudo e sua contextualização histórica  

 

A pertinência de analisar-se a área de estudo consiste na importância em conhecer 

tanto o meio físico em que se insere quanto em compreender o contexto histórico que criou os 

alicerces para a configuração dos problemas observados – suas relações econômicas, políticas, 

sociais e culturais. 

A área de estudo deste trabalho, (figura 2) , está localizada na cidade de São José dos 

Campos, um município localizado a leste do centro geográfico do estado de São Paulo, na 



28 
 

região do Vale do Paraíba. É considerada a maior cidade do Vale com uma população de 

aproximadamente 600 mil habitantes e área de 1.102 Km², dos quais 62% são área de 

preservação ambiental. Está localizada entre as duas maiores regiões metropolitanas e maiores 

centros produtores e consumidores do País – São Paulo e Rio de Janeiro (IBGE, 2011). 

 
Figura 2: Localização da área de estudo. 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Feitosa (2010). 
 

O município é conhecido pelo considerável desempenho econômico, devido ao seu 

complexo tecnológico-industrial, por ser sede de importantes indústrias, como a Empresa 

Brasileira de Aeronautica S.A– EMBRAER, e por vários institutos de pesquisa dentre eles o 

Instituto de Pesquisas Espaciais – INPE , Instituto Tecnológico da Aeronáutica – ITA e o 

Centro Técnico Aeroespacial – CTA (SOUZA; COSTA, 2010). 

A partir da década de 1950 e em decorrência de decisões estratégicas estabelecidas 

no Plano Federal, o município, mais do que outras cidades da região, alterou-se 

profundamente em função da crescente industrialização. Este fator provocou um surto de 

urbanização na região, tornando a cidade de grande atrativo comercial e impulsionando a 
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migração da população não só de outras cidades do Vale do Paraíba, mas também de outros 

estados (MOREIRA; MELLO, 2010).  

A cidade, que contava, em 1950, com aproximadamente 45 mil habitantes e uma taxa 

de urbanização de 40%, viu esse número chegar em 1991 a mais de 440 mil habitantes e com 

uma taxa de urbanização de 96,2%, segundo dados do IBGE. Nos últimos anos, a cidade 

passou a abrigar em torno de mais de 720 indústrias que empregam por volta de 32.500 

trabalhadores (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2000).  

Entretanto, paralelamente ao desenvolvimento do município e ao crescimento 

acelerado dos aglomerados urbanos, também aumentaram em número e em intensidade os 

problemas de infra-estrutura, especialmente os relacionados com a habitação. O número de 

assentamentos subnormais (favelas) se tornou crescente na região de São José dos Campos, 

sobretudo, como na maioria das outras cidades, localizados em áreas públicas, de preservação 

permanente ou de proteção de mananciais (RESCHILIAN, 2010).  

Pode-se considerar que esses problemas, realidade não apenas no município de São 

José dos Campos, mas das grandes cidades brasileiras, segundo Castells (2006), isso é 

resultado de uma industrialização capitalista inteiramente comandada pela lógica do lucro, 

que não conseguiu incorporar parcela significativa de sua população aos benefícios do 

desenvolvimento da região, evidenciando assim, o alto índice de desigualdade social.  

 A região, em 1996, apresentava situações de pobreza e segregação sócio-espacial 

registradas por meio da existência de 20 núcleos de assentamentos subnormais localizados em 

área de risco sem infra-estrutura e equipamentos urbanos. Entre os anos de 1997 e 1998 o 

número de domicílios localizados em assentamentos subnormais era de 2.040 representando 

2,1% do estoque de domicílios da cidade (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2000).  

Para tentar solucionar os problemas sócio-habitacionais, no ano de 1998 a gestão 

pública municipal criou o Programa de Desfavelização, considerado pela própria gestão, 

como o marco do projeto social da administração da época, ao garantir, segundo a prefeitura, 

o direito a condições melhores e mais seguras de moradias à famílias que moravam em área 

de risco e em condições insalubres, removendo estes moradores para conjuntos de habitação 

de interesse social (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2000).  

A partir desse período, diversos outros programas habitacionais foram criados e se 

deram em parcerias com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano – CDHU, 

o Governo Federal, o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, 

principal fonte internacional de financiamento para projetos de infra-estrutura no Brasil 

(SINGULANO, 2004). 
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No ano 2000, foi desenvolvido um programa denominado Projeto Casa da Gente, 

que envolvia diversas ações habitacionais voltadas à população de baixa renda e seguindo 

critérios de prioridade baseados na existência de ações judiciais de remoção, na precariedade 

das habitações, nos riscos a que a população está submetida, no número de habitantes 

atendidos e na regionalização dos projetos (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2000). 

Considerando-se estes critérios, a Região Leste foi escolhida para receber 

financiamento do Programa Habitar Brasil do BID. Dessa maneira, as favelas conhecidas 

como Nova Detroit, Caparaó e Nova Tatetuba, localizadas naquela região, foram selecionadas 

dentro dos critérios estabelecidos no Plano Estratégico Municipal de Assentamentos 

Subnormais – PEMAS, que previa o reassentamento das 453 famílias residentes nestas favelas 

em um empreendimento denominando Jardim São José II (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 

2000). 

Os aspectos físicos e ambientais das áreas onde estavam localizadas as favelas as 

configuravam como áreas de risco. Segundo informações da prefeitura, a Nova Tatetuba tinha 

212 domicílios situados em área de preservação ambiental, com grande declividade, e parte do 

seu terreno era constituído por áreas de brejo (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2000). 

A favela de Nova Detróit estava situada às margens do córrego Pararangaba, 

agregando 185 moradias que estavam sujeitas a inundações periódicas. O núcleo de Caparaó 

tinha 30 moradias assentadas em área de risco, localizadas sob fios de alta tensão da 

Companhia Energética de São Paulo – CESP (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2000). 

O conjunto habitacional Jardim São José II, (figuras 3 e 4),  ponto de partida 

empírico deste estudo de pesquisa, se localiza a 11 km do centro da cidade, na zona leste do 

município, nas proximidades da rodovia Presidente Dutra, ao lado do loteamento Jardim 

Coqueiro, de dois loteamentos clandestinos e distantes cerca de um quilômetro de bairros já 

estabilizados, como o Jardim Santa Inês I e Jardim Santa Inês II. (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 

2000). 
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Figura 3: Imagem de satélite da área de estudo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Google Earth (2011b). 

  
Figura 4: Imagem de satélite do Conjunto de Habitação Popular Jardim São José II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Earth (2011a). 
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Segundo dados da prefeitura, a área do conjunto habitacional Jardim São José II, era 

de propriedade da Prefeitura Municipal e localizada em uma gleba3

Ela se encontra dividida em 760 lotes, em sua maioria com cerca de 170 m², dos 

quais 452 foram utilizados no projeto. Não há problemas ambientais com o loteamento uma 

vez que foi implantado em área destinada a uso habitacional e aprovada pelas leis ambientais 

vigentes (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2000). 

 especialmente para 

abrigar as famílias relocadas (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2000). 

 

 

Estrutura Descritiva do trabalho 

 

Seguem os conteúdos dos principais capítulos da dissertação. 

Seção 2: Compreensão do Espaço Urbano Contemporâneo Brasileiro e do papel 

que o Estado desempenha na sua dinâmica. 

Esta seção discute o processo de urbanização brasileiro que ocorre, segundo 

historiadores, economistas, urbanistas, sociólogos, geógrafos, no transcorrer do segundo 

período do século XX, mais especificamente a partir de 1930/1940. 

 Serão apresentados os fatores que desencadearam o crescimento das cidades no país, 

seu desenvolvimento, os problemas urbanos especialmente os de moradia, sobretudo na região 

Sudeste, a exemplo da cidade de São Paulo, e a ação do estado frente aos problemas 

habitacionais por meio da construção de projetos de conjunto de habitação popular. 

São levantadas questões em torno de como se configura a produção social do espaço, 

seu conceito, elementos e relações espaciais. 

Seção 3: Qualidade do Lugar: interpretação do espaço a partir do lugar 

Nesta seção  conceitua-se lugar, topofilia, topofobia, qualidade do lugar e percepção. 

Sua função é auxiliar a compreensão da interação indivíduo-ambiente-sociedade materializada 

em uma parte do espaço, o lugar.  

A discussão em torno da qualidade do lugar pressupõe uma avaliação da qualidade 

ambiental urbana a partir da valorização deste ambiente pelos indivíduos a partir das suas 

experiências pessoais. 

                                                           
3 “Área de terreno ainda não parcelada e situada em uma zona urbana ou zona de expansão urbana, assim 
definidas em lei municipal, com área mínima também  legalmente estabelecida. A prefeitura do Município de 
São Paulo fixou em 16 mil m² essa área mínima de gleba“ (FERRARI, 2004. p.173). 
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Seção 4: Avaliação Pós-Ocupação: procedimentos técnicos de avaliação de 

desempenho em ambientes construídos. 

Nesta seção está definida a APO. São abordados os procedimentos, instrumentos, as 

varáveis consideradas no levantamento de dados. 

São explicados os tipos de avaliações realizadas, tais como: avaliação 

comportamental, avaliação técnico construtiva, bem como os critérios utilizados em cada um. 

Seção 5: Mapa Verde: instrumento participativo de avaliação comunitária. 

Nesta seção será explicado sobre o Green Map System – Sistema Mapa Verde – onde 

surgiu, como é feito, qual a abordagem, os ícones, a diferença entre Mapa Verde e outros 

mapas, a relação Mapa Verde e lugar. 

Seção 6: Aplicação da Avaliação Pós-Ocupação e o Mapa Verde no Conjunto 

Habitacional Jardim São José II. 

Esta seção é composta pelo relato da experiência da construção dos mapas e análises 

dos dados levantados. Os resultados são apresentados em gráficos e tabelas, de maneira a 

facilitar a visualização e o entendimento. 
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2 COMPREENSÃO DO ESPAÇO URBANO CONTEMPORÂNEO 
BRASILEIRO E DO PAPEL QUE O ESTADO DESEMPENHA NA SUA 
DINÂMICA 

 

Nesta seção será discutido o processo de urbanização contemporâneo brasileiro e a 

compreensão do papel que o Estado desempenha na dinâmica da cidade. Questões como: 

cidade legal X cidade ilegal, expulsão dos pobres para as áreas de risco ambiental, e 

transferência dessas comunidades para conjuntos de habitação de interesse social - “pré-

fabricados” sem muita avaliação sistemática dessa ação. As discussões serão guiadas pelos 

seguintes questionamentos: Por que é fundamental para o aprimoramento da ação 

governamental na área das políticas públicas de planejamento urbano que ela seja avaliada? O 

Estado se preocupa com a qualidade de sua ação? O Estado se preocupa (ou deveria se 

preocupar) com a percepção que os cidadãos têm de sua ação? Por quê? É possível mudar 

esse quadro? 

    

2.1 PROCESSO DE URBANIZAÇÃO CONTEMPORÂNEA BRASILEIRA 
 

Segundo consenso na academia o processo de urbanização no Brasil ocorreu a partir 

de 1930/40. Era o período do governo Getúlio Vargas que estabeleceu vária medidas de 

incentivo à industrialização com a pretensão de estabelecer mudanças na política e economia 

do país transformando a economia brasileira, essencialmente agrícola em uma economia 

industrial (OLIVEIRA, 1982; MARICATO, 1997). 

A burguesia agrário-exportadora perde sua primazia. O Estado passa a estimular 

incisivamente a produção industrial por meio de infra-estrutura, de incentivos ao capital 

industrial e desenvolvimento do mercado interno e a indústria nacional começa a crescer e se 

desenvolver consequentemente trazendo a entrada de capital estrangeiro, sobretudo norte-

americano, na economia brasileira (MARICATO, 1997).   

O Estado passa operar para atender interesses da burguesia agrária e os da burguesia 

industrial fato esse refletido por meio incentivos do governo na área trabalhista, em que 

Getúlio Vagas conhecido pela sua política populista concede benefícios aos trabalhadores das 
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cidades através de salários fixo, promulgação da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e 

instituição da previdência; regulamentando com isso o trabalho urbano o que não ocorre com 

o trabalho rural (MARICATO, 1997). 

Com esses incentivos às cidades começam a crescer e outro fator é desencadeado 

nessa fase, uma intensa migração interna no país, sobretudo da região nordeste para o sudeste, 

onde os trabalhadores saíam da sua região em busca de trabalho nas cidades. Rio de Janeiro e 

São Paulo são as cidades que melhor demostraram esse crescimento. Na década de 1950 a 

cidade de São Paulo, por exemplo, vive o auge da industrialização, comandando a vida 

econômica e cultural do país em função disto torna-se também o maior pólo de migração 

interna, recebendo milhares de pessoas anualmente de todas as demais regiões do país 

(MARICATO, 1997; BREFE, 1995). 

Esse crescimento das cidades no país evidenciado por um forte crescimento 

econômico entre meados dos anos 1940 e o final dos anos 1970 multiplicou os contrastes de 

riqueza e pobreza que já caracterizavam a sociedade brasileira, através de um avanço 

econômico as custa de uma concentração de renda e crescimento gradativo da pobreza. 

(MARICATO; TANAKA, 2006) Abaixo a tabela1 do recenseamento do Brasil entre 1950 e 

1991: 
 

Tabela 1: Recenseamentos do Brasil. 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada a partir do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2011). 
 

A concentração de renda, característica de um modelo sócio-econômico voltado para 

o lucro a curto prazo e em função do capital, favorece uma pequena parcela da população de 

alta poder aquisitivo e amplia a massa de desempregados e subempregados (OLIVEIRA, 

1982; MARICATO, 1997). 

A partir dos anos 1980-1990 o país passa por um processo de desaceleração da 

economia acompanhada do desemprego, e se insere em um novo contexto internacional de 

  URBANA RURAL   

ANOS n° de hab. 
(milhões) 

% Sobre o 
total 

n° de hab. 
(milhões) 

% Sobre 
o total 

TOTAL 
(milhões) 

1950 18,7 36 33,2 64 51,9 
1960 31,3 45 38,7 55 70 
1970 52,1 56 41,1 44 93,2 
1980 80,5 67 38,6 33 119,1 
1991 108,1 74 38 26 146,1 
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políticas neoliberais marcadas por um recuo das políticas públicas e incentivo a privatização 

de mercado (MARICATO; TANAKA, 2006).  

A chamada globalização - intensificação das relações econômicas e sociais em escala 

mundial – gerou no âmbito da economia consideráveis avanços como, por exemplo, 

tecnológicos, reduziu as distâncias espaciais, contudo “perdeu de horizonte” as demandas do 

social por meio das mudanças nos serviços públicos, advindos da privatização, e o 

enfraquecimento do papel social do estado frente a política privada de mercado 

(MARICATO; TANAKA, 2006). 

Nas metrópoles – cidades com mais de um milhão de habitantes - onde se explicita 

de modo palpável a globalização, é onde se concentra o maior número de habitantes, muito 

embora o crescimento das metrópoles tenha diminuído em relação ao intenso crescimento das 

cidades de porte médio – cidades com 100 mil a 500 mil habitantes -. Segundo dados do 

IBGE, o Censo 2000 revelou que 32% da população – em média 55 milhões de pessoas – 

concentravam-se nas 11 maiores metrópoles do país (que englobam 209 municípios) 

(MARICATO; TANAKA, 2006).  

São nas metrópoles também que os problemas estruturais de má distribuição de renda 

se evidenciam pelo crescente número de periferias, estas são criadas em função de um 

problema histórico de moradia em que migrantes das cidades – trabalhadores, a classe pobre – 

que não conseguia se sustentar na parte legal da cidade, população que não conseguia se 

inserir aos altos valores promovidos pelo mercado imobiliário destinado a uma pequena 

parcela da população (MARICATO, 1997; MARICATO; TANAKA, 2006).  

Esta população busca como alternativa os loteamentos irregulares na periferia, a 

autoconstrução e a ocupação ilegal, sobretudo em terras envolvendo áreas ambientais como 

margem de córrego, matas, mangues, etc. Em função disto multiplicam-se o número de 

favelas e as casas pobres da periferia (MARICATO, 1997). 

Segundo Maricato o problema de moradia nas cidades só tende a piorar. É um 

problema proveniente de uma desigualdade histórica que passa pela questão fundiária. Uma 

parte da população constrói as casas fora da lei e não tem lugar nas cidades. Os planos 

diretores são seguidos de uma lei de zoneamento, porém a lei é para o mercado, e uma parte 

da população está fora do mercado (MARICATO; TANAKA, 2006; MARICATO, 2011). 

Maricato ainda comenta que o problema da moradia no país não está restrito ao 

governo, mas está relacionado ao capitalismo periférico. A autora enfatiza que existem 

problemas que são estruturais e uma delas é o mercado residencial que no capitalismo 

periférico atinge uma pequena parte da população. “Vivemos em uma sociedade em que uma 
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parte da população se vira, ela não se integra ao mercado e não tem política pública para 

chegar nela” (MARICATO; TANAKA, 2006, p.14). No país existe planejamento, existe 

plano diretor, existe lei no papel “[...] o que falta é por em prática, o que falta é que essa 

população tem que morar em algum lugar” (MARICATO; TANAKA, 2006; MARICATO, 

2011). 

Nesse contexto, frente aos problemas por moradia nas cidades brasileiras, o Estado 

em diversos momentos da história promove iniciativas, para tratar do que se intitula por 

aglomerados subnormais, através de ofertas de habitação para as classes de baixa renda no 

Brasil, por meio de projetos de construção de habitação de interesse social.  

Dentre esses projetos, no ano de 1964 a intervenção estatal na produção de habitação 

consolida-se com a criação do Sistema Financeiro da Habitação – SFH e do seu agente 

central, o Banco Nacional de Habitação – BNH, extinto em 1986 e substituído pela Caixa 

Econômica Federal – CEF que passou a gerir o financiamento para habitações por meio do 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (MARICATO, 1997). 

Porém, esse tipo de política habitacional caracterizado pelo seu clientelismo de 

distribuição de moradias de massa como um favor, somado a crise que ocorre no país na 

década de 1980 e da inadimplência no pagamento da prestação da casa própria se viu fadado 

ao fracasso (MARICATO, 1997). 

  A partir desse período o modo do Estado prover habitações populares passa por um 

processo de descentralização e municipalização, seja pela redefinição promovida pela 

Constituição, seja pelos governos locais eleitos nesse período, seja pelo reflexo da debilidade 

das políticas federais. A gestão local passaria a prover moradias o que “ampliaria mais suas 

possibilidades de eficiência e eficácia” (CARDOSO; RIBEIRO, 2003, p.30). 

O fato, porém, é que a forma de pensar e elaborar os projetos de habitação popular 

continuou a ser projetado de maneira dissociada dos usos e hábitos dos seus usuários. Os 

projetos habitacionais continuavam a focar apenas a necessidade do abrigo, do construtivo de 

apenas atender a demanda urgente de quem necessita de moradia sem considerar o meio 

vivido dos moradores, a relação com o entorno, com a vizinhança, com o bairro, com a cidade 

(ROMERO; VIANA, 2002). 

Em função disto, é muito comum nos projetos de conjuntos de habitação de interesse 

social os moradores demonstrarem seu descontentamento com o ambiente construído, 

evidenciado por meio de desistência e retorno para os antigos espaços de moradia, muitas 

vezes retornando para área de risco; atos de vandalismo por meio de destruição de 

equipamentos públicos, conforme explica o arquiteto Oscar Newman ao analisar a relação 
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existente entre algumas construções arquitetônicas e urbanísticas que implicam em altas 

densidades de ocupação, a exemplo do que ocorreu em conjuntos habitacionais de grande 

porte projetados e implantados na década de 1970 relacionados a “atos de vandalismo 

externados por pichações e destruições” (NEWMAN 1973 apud ORNSTEIN; BRUNA; 

ROMÉRO, 1995, p.29). 

 O conjunto habitacional Jardim São José II, objeto de estudo dessa pesquisa faz 

parte de um projeto de moradia de habitação de interesse social promovido pela Prefeitura 

Municipal de São José dos Campos. A questão, que se pretende analisar nesse trabalho, é qual 

a percepção dos moradores sobre essa ação do estado? Qual a satisfação desses usuários com 

o ambiente construído? Esses questionamentos visam contribuir com análise desses 

assentamentos residenciais populares visando à obtenção de novos projetos urbanísticos e 

arquitetônicos e a superação desse formato “fechado”, de modelos únicos para uma população 

culturalmente heterogênea.  

 

2.2 CONCEPÇÃO DE ESPAÇO E SEUS ELEMENTOS 

 

A discussão do capítulo anterior leva a refletir sobre um assunto ao qual se atém 

diversos autores, uma questão fundamental para compreender como se estabelece as relações 

sociais na dimensão física, econômica, e social: o conceito de espaço.   

O espaço é definido por Milton Santos como: 

um conjunto de objetos e de relações que se realizam sobre estes objetos; 
não entre estes especificamente, mas para os quais eles servem de 
intermediários. Os objetos ajudam a concretizar uma série de relações. O 
espaço é resultado da ação dos homens sobre o próprio espaço, 
intermediados pelos objetos, naturais e artificiais. (SANTOS, 1988, p.71). 

 

A configuração territorial segundo o autor é “o conjunto total, integral de todas as 

coisas que formam a natureza em seu aspecto superficial e visível” (SANTOS, 1988, p.77), 

incluindo os objetos naturais e artificiais. Complementando sua conceituação de espaço, 

Santos estabelece que: 

o espaço é o resultado de um matrimônio ou um encontro, sagrado enquanto 
dura, entre a configuração territorial, a paisagem e a sociedade. O espaço é a 
totalidade verdadeira, porque dinâmica, resultado da geografização da 
sociedade sobre a configuração territorial. (SANTOS, 1988, p.77). 
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Para o autor, o espaço deve ser considerado como uma totalidade social, um 

organismo dinâmico onde os elementos interagem e inter-relacionam de acordo com suas 

funções e mudam – tanto os elementos quanto as funções – seu valor segundo o movimento 

da história (SANTOS, 1992). 

Veja abaixo quadro com os elementos do espaço: 

Quadro 1: Os elementos do espaço: enumeração e funções. 

ELEMENTOS DO ESPAÇO
  

FUNÇÕES 
 

Homens 
 

Participam da força de trabalho e demandam produtos, serviços e 
necessidades. 
 

Infraestruturas   Trabalho humano materializado e geografizado na forma de casas, 
plantações, caminhos etc. 
 

Instituições Produzem normas, ordens e legitimações (Estado, Família, Igreja, 
grupos sociais).  
 

Meio ecológico Conjunto de complexos territoriais que constituem a base física do 
trabalho humano. 
 

Firmas Tem a função essencial de produzir bens e serviços. 
Fonte: Quadro elaborado a partir de Santos (1992). 

 

Santos explica, ainda, que cada elemento do espaço tem um valor diferente segundo o 

lugar que se encontra, e que cada lugar atribui a cada elemento do espaço um valor particular, 

embora todos estejam subordinados ao movimento do todo (SANTOS, 1992). Para o autor, “a 

história atribui funções diferentes ao mesmo lugar” (SANTOS, 1988, p.52). 

Um exemplo encontrado na obra de Santos “Metamorfose do Espaço Habitado” auxilia 

na compreensão: “ao passarmos numa grande avenida, de dia ou à noite, contemplamos 

paisagens diferentes, graças ao seu movimento funcional. A rua, a praça, o logradouro 

funcionam de modo diferente segundo as horas do dia, os dias da semana, as épocas do ano” 

(SANTOS, 1988, p.69). 

O autor ainda explica que o espaço é uma instância da sociedade assim como as 

instâncias econômica, cultural-ideológica e política-institucional e que os processos de ligação 

existente entre essas instanciam resultam, para o autor, na transformação da configuração 

espacial, isto quer dizer que a essência do espaço é social (SANTOS, 1992, p.1).  

Para uma maior clareza, Santos ainda traz os conceitos de forma (conjunto de objetos 

geográficos, naturais e artificiais) e funções (processos sociais representativos de uma 
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sociedade em um dado momento) sem os quais a sociedade não se realizaria. O autor afirma 

que a forma e função por meio de seus inter-relacionamentos, geram um “produto”, 

qualificado como “forma-conteúdo” (formas geográficas que contêm frações do social), 

caracterizando a “produção social do espaço” (SANTOS, 1992, p.2). 

Seguindo essas considerações, Santos menciona outro fator que compõe a produção 

social do espaço: o tempo. Segundo (SANTOS, 1992, p.3), cada lugar tem, a cada momento, 

um papel próprio nos processos produtivos – estes são formados de produção propriamente 

dita, circulação, distribuição e consumo – da sociedade os quais transformam a organização 

espacial por meio da combinação de variáveis dos diferentes períodos históricos. 

O tempo também é utilizado por Santos (1992, p.2) para diferenciar o termo 

“localização” de “lugar”, definindo o primeiro como “um momento do imenso movimento do 

mundo, apreendido em um ponto geográfico, um lugar”, sendo “um feixe de forças sociais se 

exercendo em um lugar” e o segundo como objeto ou conjunto de objetos que “sempre está 

mudando de significação, graças ao movimento social: a cada instante as frações da sociedade 

que lhe cabem não são as mesmas”.  

A contribuição de Henri Lefebvre sobre o espaço consiste em denominar o espaço 

como um instrumento político para o Estado, porque é usado por este como “uma forma que 

assegura seu controle dos lugares, sua hierarquia estrita, a homogeneidade do todo e a 

segregação das partes”, sendo o espaço, portanto, um instrumento de controle social que o 

Estado usa para promover seus interesses administrativos (LEFEBVRE, 1974 apud 

GOTTDIENER, 1997, p. 129). 

Sendo assim, segundo Manuel Castells, “ analisar o espaço enquanto expressão da 

estrutura social resulta, consequentemente, em estudar sua modelagem pelos elementos do 

sistema econômico, do sistema político e do sistema ideológico e pelas combinações e 

práticas sociais que decorrem dele.”(CASTELLS, 2006, p.193). 

Considerando as definições acima, conclui-se que a teoria do espaço está relacionado 

à forma como a sociedade se estrutura em uma interação dinâmica com esse espaço exercendo 

influência sobre este e o modificando, ao mesmo tempo em que este espaço modificado 

exerce influência que também provoca mudanças na sociedade. Na medida em que o espaço 

torna-se pronto e acabado ele reúne elementos que o modificam para torná-lo pronto e 

acabado novamente, em um ciclo contínuo.  
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3 QUALIDADE DO LUGAR: INTERPRETAÇÃO DO ESPAÇO A 
PARTIR DO LUGAR 
 

Nessa seção serão apresentados os conceitos de lugar e qualidade do lugar, 

explicando como cada um é definido, assim como apontando quem são os principais 

autores e referenciais teóricos. Também se discutirá as razões destes conceitos levarem ao 

surgimento da necessidade de um método para avaliação da qualidade do ambiente urbana. 

Por ultimo serão discutidas as classificações relacionadas ao sentido de lugar – topofilia e 

topofobia – e como estas classificações podem ser utilizadas como indicadores em 

planejamento urbano. 

 

3.1 LUGAR  
 

Ao longo deste trabalho vem se escrevendo sobre o conceito de espaço e de lugar. 

Mas existe alguma diferença entre esses dois conceitos? Se existe alguma diferença quais são 

elas? O que é lugar? Como se define esse lugar? Existem vários tipos de lugares? Estas 

questões auxiliarão a explicar nesta parte do trabalho a definição e discussões em torno do 

lugar. 

O geógrafo humanista chinês Yi-Fu Tuan explica que não se pode entender o 

significado de espaço e lugar separado um do outro. Segundo o autor, o que seria um espaço 

apático, desinteressante, indiferente transforma-se em lugar à medida que se familiariza com 

esse espaço e o atribui um sentido, um valor (TUAN, 1983). 

Para o autor, “o espaço transforma-se em lugar à medida que adquire definição e 

significado” (TUAN, 1983, p.151). “Quando o espaço nos é inteiramente familiar, torna-se 

lugar” (TUAN, 1983, p.83). Tuan complementa definindo os lugares como “centros aos quais 

atribuímos valor e onde são satisfeitas as necessidades biológicas de comida, água, descanso e 

procriação” (TUAN, 1983, p.4). 

A partir dessas considerações fazendo uma analogia que auxilia na compreensão 

desses conceitos corresponde ao espaço como sendo um grande círculo e dentro dele existem 

vários pontos que são os lugares. As pessoas estão inseridas o tempo todo nesse espaço e o 

que imprime a noção de uma série de elementos da realidade onde os seres humanos vivem é 
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a forma como as pessoas se inserem nesse espaço. A relação entre ser humano e espaço é 

fundamental, é uma maneira de se estabelecer um vínculo, um nexo com o espaço; tanto que 

existem algumas doenças mentais em que a pessoa ao perder essas noções espaciais, se 

desconecta do real no momento em que perde a sua inserção espacial.  

Neste exemplo, conforme explicado, os pontos equivalem aos lugares, mas o que são 

os lugares? No âmbito da geografia trabalha-se com conceitos bastante claros e, dependendo 

da linha da pesquisa que se vai seguir, adotam-se os conceitos de espaço, território, região, 

lugar, paisagem.  Este trabalho de pesquisa utilizará o conceito de lugar definido a partir da 

obra de Yi-Fu Tuan, autor da geografia humanística que define o lugar como a parte do 

espaço à qual se atribui um significado (TUAN, 1980). 

Uma analogia que pode auxiliar na compreensão do conceito de lugar se relaciona com 

a casa, que, para algumas pessoas, tem um significado especial. A casa é o lugar no qual as 

pessoas se sentem protegidas, onde se alimentam e onde descansam. Na definição de Gaston 

Bachelard, a casa “é o nosso canto do mundo. […] abriga o devaneio, […] protege o 

sonhador, […] permite sonhar em paz” (BACHELARD, 1993, p.24-26). 

Sendo assim, a casa é o lugar de referência, mas até mesmo dentro dela existem pontos 

e lugares preferidos, onde se guardam os objetos de estimação, um canto reservado. Como 

estabelecido por Bachelard, “encontramos nas próprias casas redutos e cantos onde gostamos 

de nos encolher” (BACHELARD, 1993, p.21).  

A casa, a cidade, pode ser ainda, o lugar onde se guardam memórias e lembranças 

afetivas “cada cidadão tem vastas associações com alguma parte da sua cidade, e a imagem de 

cada um está impregnada de lembranças e significados” (LYNCH, 1997, p.1). 

Nesse sentido, o lugar está relacionado a  uma ponto do espaço, para o qual atribui-se 

um significado especial, que o destaca e faz com que ele passe a ter uma configuração que o 

diferencia do resto do espaço (TUAN, 1980). 

Ao fazer-se uma analogia, pode-se supor, por exemplo, que o espaço entre a casa de 

uma pessoa e um outro determinado ponto no espaço, a saber, um exemplo apenas para fins 

de ilustração: a  escola, não é todo significado para ela. Quando alguém se desloca de um 

lugar (casa) para outro (escola) não necessariamente estabelece uma relação significativa com 

todos os pontos do espaço ao longo do caminho, o que faz com que essa pessoa tenha pontos 

especiais que são os seus lugares e considere todo o restante do espaço como algo sem 

importância ou significado especial (TUAN, 1980)  
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Ainda complementando a compreensão do exemplo citado,  Lynch acrescenta, 

“nossa percepção da cidade não é abrangente, mas antes parcial, fragmentada, misturada com 

considerações de outra natureza” (LYNCH, 1997, p.2). 

Além da dimensão espacial deve-se considerar, também, a existência de outra 

dimensão, o tempo. Em tudo existe espaço e tempo. Yi-Fu Tuan relaciona lugar e tempo de 

três maneiras. A primeira se refere à afeição que uma pessoa estabelece com o lugar em 

função do tempo vivido nele. A segunda, se refere ao caráter que o lugar adquire como sendo 

uma pausa, uma parada para o descanso, para a defesa. Por sua vez, na terceira, o lugar se 

torna o tempo visível, a memória, as lembranças do tempo passado (TUAN, 1983).  

Sendo assim, compreende-se que o lugar pode existir em modos de ser e 

caraterísticas diferentes, compostos pelo valor que se atribui a esse lugar e o tempo que estaria 

relacionado às experiências pessoais, vividas (TUAN, 1983). 

Mais que isso e como afirma Marc Augé “se um lugar pode se definir como 

identitário, relacional e histórico, um espaço que não pode se definir nem como identitário, 

nem como relacional, nem como histórico definirá um não-lugar” (AUGÉ, 1994, p.73). 

Marc Augé, antropólogo que discorre sobre a supermodernidade atribuindo-lhe a 

responsabilidade pela criação de não-lugares que “são diametralmente opostos ao lar, à 

residência, ao espaço personalizado. É representado pelos espaços públicos de rápida 

circulação, como aeroportos, rodoviárias, estações de metrô, e pelos meios de transporte – 

mas também pelas grandes cadeias de hotéis e supermercados” (AUGÉ, 1994, p.73). 

Nesse sentido, aqueles lugares indiferentes, aos quais não se atribui um sentido nem 

se estabelece nenhuma relação simbólica ou de representação entre a pessoa e aquela parte do 

espaço são, para Augé, não-lugares. O autor ainda enfatiza que “o espaço do não-lugar não 

cria nem identidade singular nem relação, mas sim solidão e similitude” (AUGÉ, 1994, p.95).  

Assim, com base nessas considerações discutidas sobre o lugar acredita-se que o 

lugar contempla, em uma relação de interação, o complexo espaço-tempo-homem, ou seja, o 

lugar resulta da experiência entre a pessoa e o próprio lugar. Logo, sem a interação humana, 

não existe lugar, pois este depende da manifestação daquela traduzida em valores, sentidos, 

significados, atitudes, preferências, percepção que. por sua vez, são materializados em 

imagens, elementos e símbolos (TUAN, 1980; 1983; MELLO, 2007; LYNCH, 1997). 

Dessa maneira, o ser humano interage, modifica, estabelece uma comunicação 

perceptiva e concede significados ao lugar, ao ambiente, numa relação tanto física quanto 

simbólica. Esta interação guarda relações com o tempo no momento em que em que as 
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pessoas fazem uma representação espacial em um momento temporal determinado e 

específico. 

 

3.1.1 Percepção do lugar  
 

Quando se fala em percepção do lugar remete-se à discussão de imagens ambientais 

que, segundo Kevin Lynch, “são o resultado de um processo bilateral entre o observador e seu 

ambiente. Este último sugere especificidades e relações, e o observador – com grande 

capacidade de adaptação e à luz de seus próprios objetivos – seleciona e organiza e confere 

significado àquilo que vê” (LYNCH, 1997, p.7). 

Isto significa que a percepção que se faz do lugar ou a percepção ambiental, resulta 

da relação de valores, de significados e de experiências pessoais entre homem e ambiente, 

numa relação materializada por meio de imagens, elementos e símbolos. Nesse sentido 

analisar as percepções dos indivíduos e grupos sociais significa, a partir do conhecimento do 

ambiente vivido dos seres humanos, observar como o ambiente interfere na vida das pessoas e 

como estes percebem e reagem frente a essa interferência.  

Yi-Fu Tuan enfatiza que é necessário conhecer “a qualidade e a intensidade da 

experiência” (TUAN, 1983, p.159) do homem com o ambiente para o conhecimento da 

percepção do lugar. Mas, afinal, o que é percepção? Para responder a esse questionamento, 

parte-se, primeiramente, do entendimento de que uma das maneiras por meio das quais os 

seres humanos percebem o ambiente é através da visão. A espécie humana, pelo menos 

grande parte, é visual, lê a realidade e as imagens pelos olhos. De acordo com Yi-Fu Tuan: 

 
percepção é tanto a resposta dos sentidos aos estímulos externos, como a 
atividade proposital, na qual certos fenômenos são claramente registrados, 
enquanto outros retrocedem para a sombra ou são bloqueados. Muito do que 
percebemos tem valor para nós, para a sobrevivência biológica, e para 
propiciar algumas satisfações que estão enraizadas na cultura. (TUAN, 1980, 
p.4).  

 

Nessa direção há uma complementação de Santos (1988), por meio da conceituação 

do que se denomina por paisagem ou “o conjunto das coisas que se dão diretamente aos 

nossos sentidos” (SANTOS, 1988, p.77), e que é o nosso horizonte, é “tudo aquilo que nós 
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vemos, o que a nossa visão alcança. [...]”. Não é formada apenas de volumes, mas também de 

cores, movimentos, odores, sons etc.” (SANTOS, 1988, p.61). 

Emmanuel Antonio dos Santos tem a mesma percepção quando resume e define a 

paisagem como algo que: 

 
revela tempos, usos, ocupações, querências, e mais do que tudo os objetos e 
ações, auxiliando na percepção do modo nem sempre justo, nem sempre 
mais adequado, nem sempre sustentável com que fazemos as nossas 
inserções. Ou seja, entende-se por ora a paisagem como escala perceptível 
entre os processos humanos e naturais, nesse sentido a paisagem inclui todos 
os artefatos humanos e todos os elementos do natural – ou natureza. Desse 
modo, a combinação dentre os aspectos naturais – elementos da natureza – e 
os aspectos culturais – artefatos humanos – em um movimento contínuo, 
portanto dialético, cria as paisagens. A maneira pela qual esses são 
combinados e utilizados reflete a cultura da espécie humana e cria 
especificidades de aparências, informando diferentes tipos de paisagens, 
conforme se privilegie este ou aquele aspecto no processo de combinação e 
utilização daqueles elementos – artefatos humanos e natureza. A paisagem, 
portanto, é perceptível nas feições que as nossas organizações sócio-
espaciais adquirem em função das configurações das combinações 
resultantes dos processos humanos sobre a natureza. (SANTOS, 2002, p.12). 
 

É a partir da percepção que as pessoas têm do ambiente em que elas vivem que os 

seres humanos constroem as suas referências. E por que se necessita da construção dessas 

referências? Porque culturalmente se estabeleceu esse valor. As pessoas precisam dessas 

referências espaciais de lugares para se colocar no espaço estabelecer com este um nexo, um 

vínculo, conforme explicado no início deste capítulo II. “As pessoas fazem um esforço para 

encontrar um símbolo figurativo para a cidade em que vivem, com o duplo objetivo de 

organizar suas impressões dela e desempenhar suas atividades cotidianas” (LYNCH, 1997, 

p.145). 

Assim, pode-se caracterizar o modo como o indivíduo constrói sua representação 

ambiental estudando e analisando a percepção e a expressão de emoções sobre o ambiente nas 

dimensões históricas, temporais (ritmo de vida de territórios urbanos em que os pontos de 

referência temporal estão em constantes mudanças ou desaparecendo), culturais (memória dos 

lugares), sociais (ambiente acessível, estimulante, onde as pessoas podem se manifestar e 

interagir), disso resulta a percepção do ambiente urbano (TASSARA, 2001). 
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3.1.2 Topofilia e topofobia  
 

Frente às mudanças que se estabelecem no espaço urbano, caracterizada de maneiras 

diferentes por indivíduos diferentes, cria-se um vínculo com o lugar que, segundo Yi-Fu Tuan 

pode ser de atração ou repulsão, ou seja, topofílico ou topofóbico. Topofilia é um conceito 

criado por Tuan e que sintetiza “todos os laços afetivos dos seres humanos com o meio 

ambiente material” (TUAN, 1980, p.107). 

Por sua vez e de maneira diametralmente oposta, a topofobia é caracterizada como 

um sentimento de aversão ao lugar (TUAN, 1980). 

Topofilia vem das palavras gregas topós (lugar) e philia (atração) e está relacionada a 

um sentimento direcionado para o que é agradável e positivo. Por exemplo, uma pessoa que 

gosta do bairro onde mora porque tem amigos e familiares por perto, tem boas experiências e 

recordações desse lugar e, consequentemente, sente-se atraída por ele. 

Topofobia vem das palavras gregas topós (lugar) e phobos (repulsa) e está 

relacionada ao sentimento desagradável de medo ou receio desse lugar. Por exemplo, um 

indivíduo que presenciou um homicídio tenderá a ter sentimentos de repulsa por esse lugar, o 

que gera sentimentos desconfortáveis. 

De maneira geral, uma analogia que auxilia na compreensão desses conceitos é a que 

define o espaço como sendo uma grande massa na qual estão inseridas cargas positivas e 

negativas que são os lugares (TUAN, 1980). 

As cargas positivas equivalem à topofilia, às relações e interações positivas que o 

indivíduo estabelece com o lugar. Como exemplo, pode-se pensar no caso das pessoas para as 

quais a casa é uma parte do espaço com a qual se mantém uma relação prazerosa, positiva, é 

um local onde se sentem seguras, confortáveis.  

De forma contrária, as cargas negativas correspondem à topofobia. Por exemplo, um 

indivíduo que vivenciou um assalto em um determinado momento, tende a estabelecer uma 

relação negativa com o lugar onde o evento ocorreu e tende a não se sentir bem nele, apesar 

do episódio ter ocorrido no passado. Sendo assim, a experiência interfere na percepção e na 

relação do indivíduo com aquela parte do espaço. A FIG. 1.2 ilustra essas explicações.  
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Figura 5: Representação esquemática de topofilia e topofobia segundo Yi-Fu Tuan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Figura elaborada a partir de Tuan (1980). 
 

 

Em um processo de avaliação do ambiente urbano essas características são expressas 

pelos indivíduos e são sinalizadores e indicadores de informações que, se observadas e 

consideradas pelo poder público, podem permitir que este delineasse estratégias de soluções 

de problemas através da implementação de políticas públicas. 

 

3.2 QUALIDADE DO LUGAR 
  

Ao longo deste trabalho vem se discutindo a velocidade com que o mundo moderno 

produz e dissemina informações, sobretudo nos grandes centros urbanos, e de como essas 

informações interferem na vida do indivíduo.  

Quando o indivíduo cria seu sistema de representação espacial ele o faz a partir do 

lugar. Isto significa que cada parte do espaço em que o indivíduo vivencia experiências de 

interação com o ambiente e com outros indivíduos, consolida-se como um lugar no espaço de 

vida desses indivíduos. Sendo assim, uma porção do espaço irá adquirir uma caracterização 

própria a partir do modo como cada indivíduo interage com o lugar (MELLO, 2007).  

Edward Relph estabelece que o lugar significa muito mais que o sentido geográfico 

de localização e não se refere apenas a objetos e elementos de localização, mas, sim, ao tipo 

de experiência e envolvimento com o mundo, à necessidade de origens e de segurança 
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(RELPH, 1979). Dito de outra forma, como determinado por Yi-Fu Tuan, o lugar é uma parte 

do espaço ao qual se atribui um sentido (TUAN, 1980). 

Qualidade do lugar é um conjunto de características atribuídas a uma parte do espaço 

que lhe atribuem uma qualidade que influencia a forma através da qual os indivíduos 

estabelecem com este lugar uma relação que pode ser topofílica ou topofóbica (MELLO, 

2007).  

Sendo assim, qualidade do lugar deriva do conceito de ambiente urbano e incorpora 

às discussões urbanísticas experiências pessoais que podem ser positivas ou negativas 

relacionadas a uma parte do espaço, e características socioambientais relacionado a herança 

cultural e histórica presentes nessa parte do espaço (MELLO, 2007).  

Historicamente, o primeiro momento de construção desse conceito se associa à fase 

higienista da urbanização que foi marcada por um processo de renovação das cidades, 

especialmente as européias, estendendo-se em seguida para outras partes do mundo (MELLO, 

2007).  

Era um momento de destruição das cidades antigas, construídas sem nenhum 

ordenamento aparente seguindo  as necessidades mais imediatas de seus moradores como a 

busca de proteção e defesa, sem preocupação com algum  planejamento urbanístico.. A cidade 

com características de insalubre, obsoleta, ultrapassada, velho, com vias estreitas vai ser 

gradativamente substituída por uma cidade inovada, moderna e com largas avenidas. A ideia 

era a de banir o que seria uma cidade apodrecida, arruinada  e substituí-lo pelo novo com a 

finalidade de regenerar  o ambiente urbano investindo na sua qualidade e oferecendo um 

ambiente renovado aos seus habitantes (MELLO, 2007).  

Os estudos em torno da qualidade do ambiente urbano têm aumentado em função de 

diversos fatores dentre eles, o processo de urbanização que ocorre em escala e intensidade 

diferente em diversas partes do mundo, e a universalização da ideia tanto no senso comum 

quanto na academia, de que o ambiente em que se vive é fator primeiro para um 

desenvolvimento pleno e satisfatório (MELLO, 2007).  

Segundo C. J. Andrews: 

 
um conjunto mínimo de indicadores para avaliação da qualidade do lugar 
deve incluir: 
 
1. “indicadores físicos relacionados ao planejamento e o urbanismo como, 
por exemplo, a disponibilidade e a diversidade de opções de habitação e 
transporte, 
2. indicadores econômicos como as oportunidades de emprego e a 
estabilidade dosvalores das propriedades, 
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3. indicadores sociais como as oportunidades educacionais, as taxas de 
criminalidade e o senso de comunidade, 
4. indicadores políticos como a confiança no governo existente na sociedade, 
o 
envolvimento das pessoas com as instituições e a sua participação cívica, 
5. indicadores ambientais como, por exemplo, a existência de situações de 
risco e 
ameaças à saúde humana, 
6. fatores estéticos relacionados com a paisagem (natural e urbana) e, 
finalmente, 
7. fatores múltiplos ou complexos, também denominados amenidades.” 
(ANDREWS, 2001, apud MELLO, 2007, p.105). 
 

Partindo dessa compreensão, acredita-se, portanto, que a avaliação da qualidade do 

lugar pode ser utilizada como um instrumento eficaz na elaboração de políticas públicas, uma 

proposta de avaliação participativa que considera os indivíduos e seus hábitos e que, portanto, 

acredita-se ser um caminho na tentativa de planejamento e organização acerca da cidade, 

comunidade, bairro que se deseja (MELLO, 2007).  
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 4 AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO – APO 
 

Nesta seção se explica a Avaliação Pós-Ocupação – APO, apresentando seu 

desenvolvimento histórico e apontando suas principais formas de utilização e seus 

procedimentos. Também são apresentados os procedimentos sugeridos, os principais autores e 

grupos que a praticam. 

 

4.1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

Conforme discutido no capítulo I, as iniciativas de elaboração dos projetos de 

habitação de interesse social demonstram um escasso envolvimento da população, que se 

utilizarão do espaço de moradia, na projeção das ações a serem implementadas (BONDUKI, 

1996). 

Há, porém, que se analisar a situação desses conjuntos habitacionais, de maneira a 

observar as características dos ambientes construídos destacando-se os hábitos, usos, a 

percepção e as reações comportamentais das pessoas, tendo em vista a satisfação e as 

necessidades dos usuários. De acordo com Ornstein; Bruna e Roméro: 

  

após a Revolução Industrial o homem vem dispondo e usufruindo seu tempo 
útil em ambientes construídos. Estes, inicialmente estavam relacionados com 
sua função primordial de abrigo, que ao longo do tempo vem se adaptando 
cada vez mais, á medida em que essa função se torna mais complexa: não é 
mais unicamente uma proteção contra as intempéries e ataques de inimigos e 
animais ferozes; é todo um modo de vida que se renova com as próprias 
condições geradas nesse ambiente construído, e em contínua transformação, 
face às necessidades do homem-usuário contemporâneo. (ORNSTEIN; 
BRUNA; ROMÉRO, 1995, p.27). 

 

Sobre o comportamento humano acredita-se que ainda se conhece muito pouco. Os 

planejadores urbanos ainda elaboram e pensam projetos norteados apenas por padrões rígidos 

e modelos, ao contrário do ideal que seria, fundamentados na satisfação, percepção e 

valorização que o usuário tem e atribui ao ambiente construído (LOPES, 2000).  
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4.2 CONCEITO DE AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO – APO 
 

Avaliação Pós-Ocupação – APO é uma técnica que se utiliza de uma gama de 

procedimentos para avaliar o desempenho de ambientes construídos, no que se refere tanto ao 

desempenho físico quanto à satisfação do usuário. 

Como explicam Ornstein, Bruna e Roméro, o termo Avaliação Pós-Ocupação – 

APO: 

 
Vem do inglês, Post-Occupancy Evaluation (POE) e refere-se à avaliação 
retrospectiva – no sentido de repensar o projeto após sua utilização – no caso 
de ambientes construídos. A APO é adotada para diagnosticar e recomendar, 
segundo uma visão sistêmica e realimentadora, modificações e reformas no 
ambiente objeto da avaliação e para aprofundar o conhecimento sobre este 
ambiente, tendo-se em vista futuros projetos similares. É aplicada através de 
multimétodos e técnicas e leva em conta o ponto de vista dos especialistas/ 
avaliadores e dos usuários dos ambientes, leigos ou não. (ORNSTEIN; 
BRUNA; ROMÉRO, 1995, p.7).  

 

A APO, portanto, diz respeito a uma série de procedimentos que analisa aspectos 

positivos e negativos do ambiente no decorrer do uso, a partir da avaliação de fatores 

socioeconômicos, de infra-estrutura urbanas dos construtivos, fatores funcionais, 

comportamentais, considerando tanto o ponto de vista dos técnicos e projetistas quanto dos 

usuários (ROMÉRO; ORNSTEIN, 2003). 

Pode-se afirmar, ainda, que ao considerar o caráter perceptivo de usuários e técnicos, 

permite-se uma interação de ambos que rompe qualquer estigma de que haja uma imposição 

de conhecimento por parte dos técnicos, projetistas ou de que haja uma posição acrítica dos 

usuários no processo de avaliação (ROMÉRO; ORNSTEIN, 2003).  

Jurado (2003) complementa essa compreensão quando afirma que o saber do técnico 

e o saber popular são diferentes e não superiores. E na medida em que o facilitador valoriza a 

participação da população, o mesmo se põe na condição de educador e não civilizador4

No âmbito internacional, os procedimentos de APO vêm sendo utilizados por 

psicólogos ambientais norte americanos com o objetivo de avaliar em que medida o ambiente 

construído afeta o comportamento humano e, em que medida, o comportamento humano afeta 

o ambiente construído. Tanto na Europa quanto nos EUA, a partir da década de 1960, 

. 

                                                           
4 Na compreensão do autor o técnico tende a adquirir uma postura de civilizador, quando impõe seus próprios 
valores e conhecimento. Ao passo que, tende a ser educador quando passa a valorizar a opinião, participação da 
população (JURADO, 2003). 
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começa-se a avaliar os grandes conjuntos habitacionais de “massa” sob os aspectos tanto do 

desempenho físico das construções, quanto dos padrões culturais, personalização, 

territorialidade, segurança, com ênfase no usuário dos ambientes (ROMÉRO; ORNSTEIN, 

2003). 

No Brasil, os estudos no campo das relações ambiente construído-comportamento 

humano inicialmente vinham sendo desenvolvidos na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

da Universidade de São Paulo, mas, desde 1984, se encontram concentrados no Núcleo de 

Pesquisa em Tecnologia da Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, com 

importantes e recentes iniciativas e experiências nas universidades federais do Rio Grande do 

Sul e de Pernambuco (ORNSTEIN; ROMÉRO, 1992).  

Nesse sentido, acredita-se que a APO torna-se ainda mais importante nos projetos de 

construção de habitação de interesse social, nos quais, no Brasil, ainda se adotam soluções 

urbanísticas e construtivas padronizadas para atender uma população que, via de regra, possui 

culturas, hábitos, atitudes e crenças muito diferentes (ORNSTEIN; ROMÉRO, 1992).  

 

4.3 NÍVEIS DE APO 

 

Dentre os diversos fatores que influenciam nos níveis possíveis de APO, destacam-

se: o prazo da pesquisa que será desenvolvida, o propósito, a complexidade e os recursos 

disponíveis. 

Preiser sugere diferentes níveis de APO, conhecidos da seguinte maneira: 

 

• APO Indicativa ou de curto prazo: proporciona, através de rápidas 
visitas exploratórias (walkthrough) do ambiente em estudo e entrevistas 
selecionadas com usuários-chave, indicação dos principais aspectos 
positivos e negativos do objeto de estudo. 
• APO Investigativa ou de médio prazo: trata-se do nível anterior 
acrescido da explicitação de critérios referenciais de desempenho. 
• APO Diagnóstico ou de longo prazo: define detalhadamente critérios 
de desempenho, utiliza técnicas sofisticadas de medidas correlacionando 
aquelas físicas com as respostas dos usuários, tendo-se em mente a estrutura 
organizacional da entidade. Para tanto, exige recursos bem maiores do que 
os níveis anteriores. (PREISER, 1988 apud ORNSTEIN; ROMÈRO, 1992, 
p.41) 
 

Entretanto, no caso do Brasil, faz-se necessário considerar as especificidades da 

realidade do país. Como afirmam Ornstein e Roméro: 
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existem no Brasil variantes metodológicas. O grupo de pesquisa em APO da 
faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) e do Núcleo de Pesquisa em 
Tecnologia de Arquitetura e Urbanismo (NUTAU), ambos da Universidade 
de São Paulo (USP), com base nas diversas pesquisas realizadas na área até 
o momento, propõe desdobramento destes três níveis anteriores em seis 
outros, os quais se coadunam com a nossa realidade. Desses seis níveis 
propostos, três deles referem-se exclusivamente à avaliação de desempenho 
e os outros três referem-se às após propriamente ditas, incluindo não só o 
ponto de vista dos técnicos ou dos pesquisadores, mas também o dos 
usuários do ambiente construído em questão. (ORNSTEIN; ROMÉRO, 
1992, p.42). 

 

Com base nestas proposições, um trabalho de avaliação deverá contemplar o nível 

referente às “APOs propriamente ditas. Este nível envolve avaliação física e aspectos 

comportamentais” (ORNSTEIN; ROMÉRO, 1992, p.42). 

No caso desta dissertação, analisou-se a percepção de moradores relocados de 

favelas para um conjunto de habitação popular financiado pelo Banco Interamericano de 

Desenvolvimento – BID e cujo projeto seguiu os modelos e padrões existentes. 

Segundo Lopes (2000), partindo da compreensão do trabalho de APO constata-se 

que durante os trabalhos de avaliação de ambientes construídos, existem alguns fatores 

condicionantes da atuação do avaliador técnico, que deve buscar superá-los de maneira a não 

prejudicar os levantamentos dos dados e análises. De acordo com Lopes: 

 
Dentre os fatores observados alguns chamam atenção em função de suas 
peculiaridades, tais como: comunicação algumas vezes difícil entre 
avaliadores e usuários; desconfiança dos usuários ao responder os 
questionários, gerando respostas inconsistentes; ou ainda, em função muitas 
vezes do nível de escolaridade, torna-se difícil fazer o usuário entender qual 
o propósito do trabalho do avaliador. (LOPES, 2000, p.57). 

 

4.4 APO E A INTERAÇÃO ENTRE OBSERVADOR E USUÁRIO 
 

Paulo Afonso Rheingantz coordenador do Grupo de Trabalho sobre Avaliação Pós-

Ocupação, vinculado ao grupo de pesquisa Qualidade do Lugar e Paisagem – ProLUGAR da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro que se originou da criação de um grupo de pesquisas 

sobre Avaliação de Desempenho do Ambiente Construído no ano de 1998, propõe uma 

reflexão sobre a técnica da APO com a finalidade de se fazer uma “releitura dos instrumentos 

– com base em uma necessária transformação da postura do observador. [...] não se trata de 
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uma simples mudança [...] transformar implica assumir uma nova feição ou caráter” 

(RHEINGANTZ, 2010, p.85). 

O ProLUGAR foi criado com o objetivo de propor uma abordagem experiencial e 

seu desdobramento prático, a observação incorporada, sob uma perspectiva de relacionar os 

estudos da interação homem-ambiente com ênfase na APO sob uma perspectiva mais 

aprofundada de análise a partir da interação entre percepções dos indivíduos e dos 

observadores na prática de avaliações de ambientes construídos (RHEINGANTZ, 2010). 

Essa proposta originou-se das reflexões de Rheingantz quando, durante suas 

experiências na prática da APO,  percebeu a necessidade de “contornar [...] os processos cada 

vez mais sistematizados e ’cientificamente‘ objetivados da Avaliação Pós-Ocupação, em 

detrimento da subjetividade[5

Isso não significa tentar atribuir um novo significado teórico à APO, mas, sim, 

propor uma “releitura dos instrumentos com base em uma necessária transformação da 

postura do observador” (RHEINGANTZ, 2010, p.85) e pressupondo-se que a realidade não 

existe independente do observador. Isso significa que: 

] nos relatos das observações” (RHEINGANTZ, 2010, p.78). 

 

o interesse em re-significar as ferramentas e instrumentos tradicionais está 
relacionado com a necessidade de transformar a atitude do observador ou do 
projetista, seja na avaliação, na concepção ou na análise de um projeto ou 
ambiente construído. O observador ou projetista deve atuar como 
protagonista de uma experiência a ser explicada com base na subjetividade e 
produzida no processo de interação com o ambiente e seus usuários. Sua 
atenção volta-se para a descoberta das razões, nuanças e significados da 
experiência vivenciada no cotidiano de determinado ambiente em uso. 
(RHEINGANTZ, 2010, p.84). 

 

Acredita-se que abordagem experiencial possibilita incorporar aos relatos das APOs 

as impressões que os ambientes provocam não apenas nos usuários mas, também, nos 

observadores, buscando-se com isso a tentativa de “ampliar os limites do campo das relações 

pessoa-ambiente na APO e na avaliação da qualidade do lugar e da qualidade do projeto” 

(RHEINGANTZ, 2010, p.77). 

Isso significa que, durante uma avaliação de um ambiente construído utilizando-se de 

instrumentos e procedimentos de APO - mesmos os tradicionais como, por exemplo, 

questionários e mapas mentais - a atenção do observador alinhado com uma abordagem 

                                                           
5 Subjetividade é o efeito das conexões de uma rede, e é preciso ter cuidado para não confundí-la com 
“individualidade” ( CASTRO, 2008, p.49) 
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experiencial torna-se a própria experiência do observador que traduz aquele ambiente a partir 

das suas percepções, emoções e experiências pessoais (RHEINGANTZ, 2010). 

Dessa forma, isso implica em: 

  

explicar o instrumento, acompanhar o seu preenchimento por parte dos 
respondentes, estar atento e, sempre que possível, anotar suas reações, gestos 
e comentários, bem como sua próprias reações e sensações percebidas 
durante o processo. Ao aplicar o mapa mental, por exemplo, o observador 
não deve se contentar em solicitar que o respondente desenhe ou anote em 
uma folha suas lembranças relacionadas com determinado ambiente. Durante 
a atividade do desenho ou da escrita, o observador deve interagir com o 
respondente com o objetivo de verificar o significado que o autor atribui ao 
seu desenho ou texto. (RHEINGANTZ, 2010, p.86). 

 

Em suma, pode-se concluir que a finalidade da proposta de abordagem experiencial é 

de relacionar a técnica de Avaliação Pós-ocupação e sua contribuição para avaliar a qualidade 

do lugar, com a tentativa de se vincular técnicas e procedimentos da APO inseridos em uma 

análise mais aprofundada da relação homem-ambiente a partir da interação entre percepções 

dos indivíduos e dos observadores na prática de avaliações de ambientes construídos. 

 

4.5 PROCEDIMENTOS DA APO 

 

Ao utilizar-se a técnica de APO consideram-se variáveis construtivas, funcionais e 

comportamentais com a finalidade tanto de realizar o levantamento dos problemas existentes 

quanto da identificação dos aspectos positivos presentes (ORNSTEIN; ROMÉRO, 1992). 

No caso deste trabalho e tendo em vista seu foco e viés teórico-analítico, não serão 

explorados em detalhes os aspectos técnico-construtivos como declividade do terreno, tipo de 

viga e de alvenarias, instalação hidráulica, localização de portas ou opções de tipos de 

batentes. 

Os aspectos físicos foram analisados em termos de infra-estrutura geral, deixando a 

avaliação dos aspectos construtivos para os momentos em que os moradores verbalizaram 

algum tipo de comentário específico durante as entrevistas, a aplicação dos questionários ou o 

desenvolvimento das atividades com mapas.  
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4.6 COLETA DE DADOS 

 

Foram utilizados diversos recursos e fontes para a obtenção das informações 

necessárias. 

 

4.6.1 Informações coletadas junto aos moradores 

 

O perfil dos moradores, assim como a identificação da percepção, da satisfação e dos 

problemas apontados pelos moradores foram realizados por meio da utilização de mapas 

mentais baseados na prática do Sistema Mapa Verde. A técnica é explicada no Capítulo 

IV.  

• A quantificação e o detalhamento das questões surgidas durante as atividades com os 

mapas foram obtidas através da aplicação de questionários semi-estruturados. A 

elaboração dos mapas mentais e aplicação dos questionários incluíram os seguintes 

aspectos e dados: 

 Levantamento do perfil dos moradores: idade, sexo, grau de escolaridade, 

profissão, tipo de emprego, naturalidade, renda familiar e tempo de moradia no 

bairro; 

 Interação dos moradores com o bairro: opinião dos moradores sobre a sua 

satisfação quanto à infra-estrutura do bairro, os serviços sociais oferecidos, tais 

como educação, saúde, lazer e outros.  

 

4.7 ESCOLHA DA AMOSTRA 
 

Em função do tamanho da população, do prazo para a realização da coleta de dados e 

dos custos envolvidos, houve a necessidade de utilização de uma amostra. Em termos de 

delimitação do campo de observação empírica com base em uma abordagem metodológica de 

pesquisa-ação pode-se efetuar a pesquisa dentro de um pequeno número de unidades que 

represente o conjunto da população (THIOLENT, 2000). 

Em termos de APO, tem-se utilizado, na maioria das vezes, o método não 

probabilístico para definição da amostra que consiste em escolher as amostras em função de 

localização dentro de uma determinada área do espaço urbano, como, por exemplo, escolher 

habitações que estejam localizadas no centro do bairro. 
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No caso deste estudo, utilizou-se amostra aleatória de grupos de pessoas, uma 

representação da comunidade (no caso da construção do mapa mental) e amostra sistemática 

de base geográfica de domicílios urbanos (na aplicação do questionário) – que consiste em 

tomar como base o quarteirão, a rua, o bairro e não as pessoas, alternando-se sistematicamente 

os domicílios. 

 

4.7.1 Definição da amostra 

 

Para aplicação do questionário foi definida uma amostra de 120 domicílios urbanos, 

que corresponde a 26 % do total de 453 domicílios, por meio de visitas a todas as sete ruas do 

bairro, alternando-se os domicílios. 

Para a atividade do mapa mental – a partir da prática do Mapa Verde – organizaram-

se dois grupos. O primeiro grupo foi formado por 14 estudantes do 7° ano, na faixa de idade 

entre 12 e13 anos. A definição por essa faixa de idade se deu pelo fato do trabalho buscar 

propor uma metodologia participativa e que proponha transformação de maneira a envolver a 

comunidade em torno de discussão crítica acerca da realidade no qual estão inseridos e em 

proposições de soluções  para os problemas enfrentados pela comunidade.  

Os estudantes nessa idade são participantes em potencial de um processo 

democrático, de escolhas dos governantes e de participar junto a comunidade de Conselhos e 

Associações de Moradores nas discussões e proposições acerca das demandas da comunidade. 

Delimitou-se o número de 14 adolescentes, em função  do prazo para a realização da coleta de 

dados. 

O segundo grupo foi composto por adultos da comunidade, na faixa de idade entre 30 

a 40 anos. Houve uma variação em torno da quantidade de pessoas que participaram deste 

grupo consistindo na entrada e saída de alguns componentes. No total, participaram 15 

adultos.   
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5 MAPA VERDE: INSTRUMENTO PARTICIPATIVO DE 

AVALIAÇÃO COMUNITÁRIA 
 

Nesta seção se discute o conceito de mapa, por que se faz mapa, qual o conceito de 

Mapa Verde e o que diferencia de outros mapas, o que são ícones; por que acredita-se que o 

Mapa Verde pode ser uma ferramenta de planejamento urbano; a utilização do Mapa Verde 

como uma ferramenta de gestão, interação entre as pessoas, e que permite que as pessoas 

observem de maneira atenta o espaço; de onde surgiu o Mapa Verde; quem já o utilizou; quais 

os resultados obtidos; e, finalmente, como e porque o Mapa Verde pode se tornar uma 

ferramenta para a avaliação da ação governamental. 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

A realização de práticas que possibilitem às pessoas expressarem suas percepções 

sobre o ambiente em que vivem, expressarem seus anseios, aspirações, expectativas e 

reclamações, práticas que fomentem o diálogo e a interação entre as pessoas, permitem 

identificar problemas locais que passariam despercebidos em avaliações de técnicos, 

pesquisadores ou observadores externos (MALARD, 2002). 

Nesse sentido, a importância da utilização de procedimentos metodológicos 

avaliativos e participativos, sobretudo no âmbito do planejamento urbano, permite fomentar o 

diálogo entre moradores de uma comunidade ou bairro e os governantes, bem como ser um 

meio de geração de informações da realidade e, consequentemente, de proposição de políticas 

públicas (BARBOSA, 2005; MARANDOLA; MELLO, 2005). 

O Mapa Verde faz parte desse tipo de procedimento metodológico avaliativo e 

participativo na medida em que se torna uma ferramenta de organização da percepção que as 

pessoas têm sobre o ambiente vivido, ao mesmo tempo em que também permite o diálogo e a 

discussão entre as diferentes percepções, permitindo que as pessoas olhem novamente para o 

espaço em que estão inseridas por meio de uma observação atenta dos lugares e das pessoas e 

instituições à sua volta (MARANDOLA; MELLO, 2005). 

Dessa maneira e se assim a comunidade o quiser, o Mapa Verde pode se tornar um 

instrumento de gestão de negociação entre a população e o poder público por meio do qual os 

moradores podem expressar as dificuldades e problemas que enfrentam na comunidade.  
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Nesse sentido é que está a relevância em sugerir o Mapa Verde como ferramenta do 

planejamento urbano. O processo do mapeamento cognitivo, na prática do Mapa Verde é 

pensado como uma ferramenta participativa, transformadora, de gestão e negociação da 

comunidade com o poder público (MARANDOLA; MELLO, 2005). 

Finalmente, acredita-se que a prática do Mapa Verde é resultado de uma fusão de 

métodos de avaliação, aprendizagem e ação participativa que possibilitam à comunidade 

manifestar o seu conhecimento, produzir seu mapa, discuti-lo e estudá-lo em grupo.  

Para os estudos de percepção e do envolvimento das pessoas com o lugar pode ser 

considerado um procedimento sugerido e recomendável. Como proposta que objetiva abrir 

espaço ao diálogo, às discussões, às negociações, a formar um ambiente de abertura 

participativa concreta, características fundamentais para organização e sobrevivência, o Mapa 

Verde pode se tornar uma ferramenta de grande potencial para o planejamento urbano.  

 

5.1.1 O mapa, o lugar, a representação coletiva 

 

Antes de entender a prática do Mapa Verde e como ele pode ser utilizado, faz-se 

necessário responder à seguinte questão: o que é um mapa? 

Historicamente, os mapas são utilizados pelas sociedades em geral como meio para 

visualizar os recursos, o espaço e as relações dos humanos com a terra e com o mar. No 

passado era instrumento exclusivo dos poderosos, ao longo do tempo se desenvolveu em uma 

linguagem geográfica que se espalhou por todo o mundo, e nos dias atuais qualquer pessoa 

pode ter acesso a informações territoriais através da internet (PHILLIMORE et al., 1990).  

Pode-se supor que o mapa é, essencialmente, uma representação gráfica temporal do 

espaço. O espaço, conforme explicado no capítulo II e segundo o entendimento de Yi-Fu 

Tuan, é uma grande massa dentro do qual estão inseridos pontos que correspondem aos 

lugares, no qual as pessoas estão inseridas o tempo todo, este espaço está sujeito as mudanças 

e aos reflexos do tempo (TUAN, 1980). 

Então, um mapa, para além dessa questão da representação espacial, passa a ser um 

documento, um registro social, um registro temporal e dinâmico da realidade 

(MARANDOLA; MELLO, 2005). 

Por exemplo, ao se imaginar uma linha de tempo do período em que será construído 

um mapa, ao fazer um mapa 1 no momento zero e  um mapa 2 no momento 1, a diferença 

entre esses dois mapas estará na representação que cada um expressará em função desse 

tempo. O ponto representado é o mesmo nos dois momentos, mas passou-se tempo, o que faz 
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com que cada mapa expresse uma determinada representação de um determinado momento 

(MARANDOLA; MELLO, 2005).  

Sendo assim, este mapa se inseriu em um deslocamento do tempo e, com isso, ele 

entrou em uma dinâmica e, consequentemente, foi transformado. Isto significa que o mapa é 

dinâmico, assim como tudo mais no processo. O espaço é dinâmico, o tempo é dinâmico, a 

vida é dinâmica e se modifica, se transforma permanentemente (TUAN, 1983).  

Na dimensão do conceito de lugar esta transformação também está inserida, pois o 

lugar é dinâmico ao ser uma parte do espaço à qual se atribui um significado que muda ao 

longo do tempo. Este significado pode ser uma relação positiva, topofílica com um lugar no 

qual se estabeleceu uma relação de atração ou, ao contrário, um lugar com o qual se 

estabeleceu uma relação topofóbica, de repulsa (TUAN, 1980). 

Assim, existem lugares nos quais se sente satisfação apenas por estar neles e existem 

lugares dos quais não se quer chegar próximo. Durante a construção de um mapa na 

comunidade, esses fatores são identificados e representados graficamente (MARANDOLA; 

MELLO, 2005).  

A comunidade, ao construir a sua própria representação de espaço, tenderá a 

representar, a destacar e a mostrar no mapa aquilo que tenha significado para ela. Durante a 

construção de um mapa participativo as pessoas não irão colocar tudo o que existe no seu 

entorno, mas tenderão a representar aquilo que tenha algum significado para elas (TUAN, 

1980).  

Partindo-se dessas considerações, acredita-se  que a construção de um mapa em uma 

comunidade permite que se relacione o espaço, o lugar, as histórias de vida das pessoas, suas 

percepções e o mundo que as rodeia. É a partir da visão e da percepção da realidade pela 

comunidade, que a representação é construída (MARANDOLA; MELLO, 2005).  

É a partir dessas considerações que acredita-se que o Mapa Verde pode se tornar uma 

ferramenta para o planejamento urbano, porque, como se observa no caso das comunidades 

que compõem o conjunto de habitação popular Jardim São José II, após o processo de 

mudança para o conjunto habitacional, as pessoas, de maneira geral,  perderam esse 

conhecimento e a percepção especializada delas próprias.  

Então o momento de construção de um mapa dentro da proposta do Mapa Verde 

pode ser um momento de reflexão comunitária, de a comunidade olhar para ela de novo de 

construir um mapa “de baixo para cima”, a partir de quem vive naquele lugar, e não o 

contrário, “de cima para baixo”, como em um mapa feito pelos técnicos municipais para fins 

de zoneamento ou de determinação de traçados das ruas e avenidas.  
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O Mapa Verde, portanto, não é um mapa técnico construído por especialistas em 

tecnologias de georreferenciamento. Este é um dos fatores que diferencia o Mapa Verde de 

outros mapas, já que nele a ideia e o objetivo final não é o mapa em si, mas a apropriação ou 

reapropriação do espaço pela comunidade (MARANDOLA; MELLO, 2005). 

 

5.2 MAPA VERDE 

 

 A seguir será exposto as abordagens acerca do Mapa Verde. 

 

5.2.1 Histórico 

 

O Green Map System – GMS é uma organização não governamental sem fins 

lucrativos, criada em 1995 em Nova York  inspirada e estimulada pela extraordinária resposta 

obtida no projeto Mapa Verde original da cidade de Nova York, elaborado em 1992 pela eco-

designer Wendy E. Brawer e pela empresa Modern World Design , que realçava os locais de 

interesse ambiental na cidade (MARANDOLA; MELLO, 2005). 

A rede de Mapa Verde está ativa a nível mundial e apresenta constante crescimento 

com a existência de projetos em andamento em mais de trezentas localizações distintas e em 

mais de quarenta países. Cada Mapa Verde é resultado de um processo dirigido localmente, 

porém conectado, integrado e influenciado pelas experiências de outros mapeadores 

integrantes da rede (LYDON, 2005). 

Segundo Marandola e Mello: 
 
o Sistema de Mapas Verdes (Green Map System ou GMS), sistema de 
mapeamento diferenciado, propõe o acréscimo de uma série de novos 
componentes à cartografia clássica. Entre esses novos componentes um 
chama muito a atenção: os mapeadores. Abrindo a comunidades e moradores 
a possibilidade de criarem um mapa da região onde moram, trabalham ou 
vivem, esse mapeamento pode revelar uma identificação e uma visão 
diferenciada dos locais mapeados. (MARANDOLA; MELLO, 2005. p.1). 
 
 

Além de buscar promover a participação e interação da comunidade com seu 

ambiente vivido e construído O Mapa Verde tem por objetivo tanto de ser um instrumento que 

atraia a atenção do poder público quanto de envolver as pessoas nas discussões e proposições 

de soluções acerca de possíveis problemas enfrentados na comunidade. É uma prática em que 

as pessoas podem expressar, por meio de desenhos, as suas necessidades, percepções, 
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sentimentos e desejos relativos ao ambiente vivido, construído ou analisado (MARANDOLA; 

MELLO, 2005). 

No município de Jaú, por exemplo, cidade do interior do Estado de São Paulo na qual 

se desenvolveu, em 2003, um projeto de Mapa Verde da cidade que contou com a 

participação das escolas municipais, estaduais e particulares na elaboração de vinte e nove 

mapas do entorno das escolas que, juntos, formariam um grande quebra-cabeça da cidade 

(MARANDOLA; MELLO, 2005). 

O estudo foi tão rico em informações que se realizou um fórum no qual os estudantes 

discutiram os problemas e virtudes da cidade com propostas de solução. A conclusão deste 

fórum foi relatada formalmente para os vereadores em sessão ordinária na Câmara Municipal 

de Jaú (MARANDOLA; MELLO, 2005). 

A exemplo do projeto Mapa Verde de Jaú outros projetos foram implementados no 

Brasil como, por exemplo, o mapeamento do Campus da Universidade Estadual de Campinas 

– Unicamp e os projetos de cidades como Araxá, MG, Rio de Janeiro, RJ e Campinas. SP, 

totalizando cerca de 12 projetos no país (KAZAMA, 2003). 

A rede de Mapa Verde no Brasil foi fundada oficialmente em junho de 2003, durante 

o “1o Workshop Brasileiro de Mapas Verdes” realizado na cidade de Santa Bárbara d`Oeste, 

no campus da Universidade Metodista de Piracicaba (LYDON, 2005).  

O representante da Rede Mapa Verde no Brasil é o Prof. Dr. Leonardo Freire de 

Mello, pesquisador colaborador do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais – NEPAM da 

Universidade Estadual de Campinas – Unicamp e pesquisador docente do Programa de Pós-

Graduação em Planejamento Urbano e Regional da Universidade do Vale do Paraíba, onde 

coordena o Laboratório de Desenvolvimento Urbano e Mudança Climática. 

Ele e outros mapeadores brasileiros trabalharam na tradução dos ícones do Mapa 

Verde para a língua portuguesa e iniciaram a lista de correio eletrônico para os mapeadores 

verdes da América Latina (LYDON, 2005).  

Essa é uma das características  que diferencia a prática do Mapa Verde: a utilização 

de um conjunto de ícones elaborados de forma participativa por  grupos de mapeadores que 

compõem o Sistema Green Map, para a classificação e identificação dos locais de interesse.  

Estes ícones também permitem uma maior comunicação entre todos os Mapas 

Verdes do mundo, ao seguir uma “linguagem comum”, uma mesma base de representação 

gráfica utilizada por todos os mapeadores, permitindo assim uma melhor compreensão dos 

Mapas. Os elementos e ícones do Sistema Mapa Verde foram desenvolvidos de forma 

colaborativa a partir de uma série de workshops iniciados em 1995, em Nova York (Cooper-
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Hewitt National Design Museum) e Kyoto (Tennendesign Forum), e continuaram sendo 

aprimorados através da Internet (MARANDOLA; MELLO, 2005). 

 

5.2.2 Ícones 

 

Como discutido anteriormente, um mapa é um registro espacial, social e temporal. 

Porém, para que esse registro possa ser plenamente compreendido, é necessário que nele 

exista uma explicação que permita informar o que está representado nele.  

A legenda, por exemplo, é uma forma de se explicar o que significa uma determinada 

representação inserida no mapa. Essa legenda não necessariamente precisa ser universalmente 

compreendida, depende do objetivo de quem está construindo o mapa.  

Caso o objetivo seja compartilhar informação, então será inserida uma legenda clara; 

do contrário, se não há o interesse de que essa informação seja compartilhada, utilizar-se-ão 

legendas de difícil compreensão, em códigos. Isto significa afirmar que quanto mais universal 

a legenda, com mais gente se compartilha (MARANDOLA; MELLO, 2005). 

No caso de uma construção de mapas em comunidade, existirão legendas que podem 

significar algo para uma pessoa e de modo diferente para outra, por exemplo, diante de uma 

escolha de como representar a casa no mapa, para alguns a casa tem chaminé, para outros tem 

o telhado redondo; é uma questão de combinar de estabelecer um acordo entre essas pessoas, 

e isso é uma construção (MARANDOLA; MELLO, 2005). 

É a partir desse aspecto que entra a discussão sobre ícone, porque é isso que vai 

diferenciar em larga escala o Mapa Verde de outros mapas, porque a ideia é que o ícone seja 

uma informação percebida e interpretada da mesma forma por todas as pessoas. Ao mesmo 

tempo em que esses ícones sejam escolhidos mediante discussão, diálogo, acordo, que seja 

um ícone que remetam às pessoas, a cultura da comunidade, os hábitos e usos 

(MARANDOLA; MELLO, 2005). 

Esse tipo de negociação na escolha de representação por meio dos ícones, não 

necessariamente vai existir em uma legenda de mapas que não sejam participativos. Nos 

mapas públicos, por exemplo, não necessariamente a legenda deste tipo de mapa é inteligível 

sob o aspecto de a figura chegar próximo da representação das pessoas (MARANDOLA; 

MELLO, 2005). 

Os ícones do Sistema Mapa Verde são o “coração” do programa global de Mapas 

Verdes. Sobre cada Mapa Verde existe uma linguagem visual desenhado de maneira 

colaborativa que identifica, promove recursos ecológicos e culturais. Os ícones fazem com 
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que os mapas verdes sejam fáceis de explorar independente de cultura ou idioma 

(MARANDOLA; MELLO, 2005). 

Existe um acordo geral sobre o significado de cada ícone, porém são os mapeadores 

locais que determinam as definições precisas para os ícones utilizados. Constantemente os 

mapeadores estão criando novos ícones locais, muito deles são “adaptados” dentro do 

conjunto global de ícones (MARANDOLA; MELLO, 2005). 

Os ícones de Mapa Verde (Fig. 6, 7, 8, 9) são digitalizados de maneira que podem 

ser introduzidos em qualquer teclado de computador e em qualquer tipo de software.  “O 

uso dos ícones com direito de propriedade e da marca registrada ‘Green Map System‘ são 

outorgado a todos os mapeadores verdes registrados, sujeito a um acordo escrito” (LYDON, 

2005, p.3). 
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Figura 6: Ícones desenvolvimento econômico/ cultura e design. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Mello (2003). 
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Figura 7: Ícones natureza. 

 
 

Fonte: Mello (2003). 
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Figura 8: Ícones mobilidade, infraestrutura, fontes de contaminação. 

 
Fonte: Mello (2003). 
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Figura 9: Ícones recursos renováveis, informação, miscelânea. 

Fonte: Mello (2003). 
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6 APLICAÇÃO DA APO E O MAPA VERDE DO CONJUNTO 
HABITACIONAL JARDIM SÃO JOSÉ II. 
 

Nesta seção será relatada a experiência de construção do Mapa Verde do bairro 

Jardim São José II bem como as análises dos dados e resultados da pesquisa quantitativa por 

meio da aplicação dos questionários. 

 

6.1 A CONSTRUÇÃO DO MAPA VERDE DO CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM 
SÃO JOSÉ II 
  

 A seguir serão expostas as estruturas para a construção do Mapa Verde do Conjunto 
Habitacional Jardim São José II. 

 

6.1.1 Considerações preliminares acerca dos trabalhos na construção do Mapa Verde 
em comunidade 

 

Primeiramente, importante salientar que o processo de construção do Mapa Verde 

não requer procedimentos fechados, o sistema sugere uma forma de organização que podem 

ser adequadas à realidade de cada comunidade. Na experiência da construção do projeto Mapa 

Verde do conjunto de habitação popular Jardim São José II foi pensado as atividades 

divididas em duas grandes fases: a fase de trabalho com os adolescentes da comunidade e 

outra fase com os adultos. 

 Antes da execução das atividades foram realizadas reuniões com os mapeadores 

para apresentação da proposta de trabalho e esclarecimentos a cerca da pesquisa. É importante 

esclarecer que, igual a qualquer pesquisa com pessoas, a participação é voluntária. E para que 

a participação seja voluntária, os participantes devem ser informados, sobre o que será feito, 

para que será usado o mapa, quem está participando; tudo isso com a finalidade de se evitar 

interpretações equivocadas. 

Outra consideração relevante é relacionada à intervenção do membro externo: 

pesquisador, técnico, facilitador, durante o processo do mapeamento, em compreender os 

assuntos do ponto de vista da comunidade. Muito embora seja relevante a exposição do 

conhecimento e pontos de vistas do pesquisador. 
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Ao final do processo construtivo dos mapas e após levantamento das informações, 

importante devolver os mapas para que estes sejam utilizados pela comunidade, para dialogar 

entre si, com o poder público, de avaliar, continuar refletindo, propor mudança. 

Nessa etapa final, a comunidade irá decidir de que maneira darão continuidade ao 

trabalho realizado. Para isso, faz-se necessário relembrar a proposta, a ideia apresentada do 

projeto Mapa Verde, o objetivo dos mapas, uma ferramenta que serve para fomentar 

discussões e proposições acerca da comunidade, interação entre os moradores e servir de 

instrumento de negociação com o poder público, ser um instrumento de representação dos 

costumes, hábitos, usos, e valores da comunidade. 

 

6.2 A EXPERIÊNCIA DO MAPA VERDE NO JARDIM SÃO JOSÉ II 

 

Planejou-se a organização de construção do Mapa Verde no Jardim São José II 6

As etapas de construção do Mapa Verde corresponderam à parte qualitativa da 

pesquisa envolvendo alguns adolescentes e adultos, posteriormente foi realizada a parte 

quantitativa do processo por meio da aplicação dos questionários em visita aos domicílios 

urbanos. Nesse sentido, iniciar o contato com a comunidade a partir das atividades dos mapas 

permitiu uma maior interação entre pesquisador e os residentes locais adquirindo-se deste 

modo a confiança dos moradores, facilitando a abordagem no momento das visitas aos 

domicílios para aplicação do questionário. 

 em 

duas grandes fases: a primeira fase com o grupo dos estudantes do 7° ano da Escola EFETI 

Rosa Tomita/FUNDHAS na faixa de idade entre 12 e13 anos; e a segunda fase com o grupo 

dos adultos na faixa de idade entre 30 e 40 anos que inicialmente entrariam no processo para 

complementar o mapa confeccionado pelos adolescentes, o que de fato ocorreu, porém com 

algumas modificações sugeridas pelos adultos ao longo do processo, conforme será relatado 

no subitem 5.2.3. 

Todas as atividades de construção dos mapas ocorreram nas salas de aulas da 

Fundhas do Jardim São José II, cedidas pela instituição. Para tanto antes de iniciarem-se os 

trabalhos foram realizadas duas reuniões: A primeira com a coordenadora e Assistente Social 

                                                           
6 O relato da experiência do Prof. Leonardo Mello na construção do Mapa Verde em uma escola em Campinas 
auxiliou a se pensar as etapas das atividades de construção do Mapa Verde no Jardim São José II que foram 
planejadas buscando soluções próprias, respeitando a rotina, a organização, a realidade e as sugestões da própria 
comunidade local. 
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da unidade da Fundhas do Jardim São José II a fim de se planejar o período das atividades; a 

segunda, com os professores da unidade com o objetivo de apresentar o projeto e discutir 

sobre os horários das aulas, turmas e período sugerido. 

No que se refere à definição da faixa de idade dos mapeadores, conforme explicado 

na metodologia desta dissertação, a definição pela faixa de idade dos estudantes se deu pelo 

fato do trabalho, ao mesmo tempo em que é uma pesquisa científica e busca propor uma 

metodologia participativa, também sugere transformação. Os estudantes nessa idade são 

participantes em potencial de um processo democrático, de participar junto à comunidade de 

Conselhos e Associações de Moradores nas discussões acerca das demandas da comunidade.  

Em relação à faixa de idade dos adultos, não se teve a pretensão de se generalizar os 

resultados para pessoas com mais de 40 anos, trabalhou-se com o grupo de adultos existentes 

na ocasião, composto por mães de alunos que participavam rotineiramente de atividades 

esportivas, à noite na escola, e posteriormente por outros membros da comunidade que após 

participação das entrevistas foram se integrando ao grupo dos mapeadores do Mapa Verde. Os 

componentes não tinham idades superiores a 40 anos. 

 

6.2.1 Atividades preliminares de construção do mapa pelo grupo dos estudantes da 

comunidade 

 

Para a atividade do mapa mental – a partir da prática do Mapa Verde – com os 

adolescentes da comunidade, formou-se um grupo composto por 14 estudantes do 7° ano na 

faixa de idade entre 12 e13 anos. Delimitou-se o número de 14 adolescentes, a fim de se evitar 

dispersão e não comprometer o desenvolvimento da pesquisa. O período para realização dos 

mapas participativos com os estudantes ocorreu entre fevereiro e abril de 2011. 

O primeiro passo das atividades foi apresentar aos alunos sobre a finalidade da 

pesquisa científica, a metodologia do Mapa Verde, o propósito de construir o Mapa Verde do 

Jardim São José II confeccionado pela própria comunidade, e as etapas das atividades de 

construção do Mapa Verde do bairro.  

Após o momento de apresentação deu-se início aos trabalhados discutindo-se 

primeiramente sobre a definição do que é mapa, para em seguida construir os primeiros 

desenhos. 

 

6.2.1.1  1° e 2° fase: os mapas individuais 
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Nessa primeira fase, além da apresentação sobre o projeto, o objetivo foi construir os 

primeiros mapas com a finalidade de estimular, exercitar a percepção espacial de cada aluno, 

de como cada um se localizava espacialmente tanto na escola quanto em casa, duas principais 

referências, a princípio, para eles.  

Para isso foi pedido que fossem realizados quatro desenhos sequenciais com figuras 

demonstradas vistas de cima – tendo como referência primeiramente a ESCOLA – que 

consistiu em (1) o aluno desenhar a si mesmo na sala de aula, (2) desenhar a sala de aula 

dentro da escola, (3) desenhar a escola dentro do quarteirão (nesse momento todos 

apresentaram dúvidas sobre a definição de quarteirão e o interessante foi explicar aos alunos 

sem utilizar termos rebuscados, todos compreenderam) e (4) desenhar o quarteirão da casa 

dentro do bairro.  

Embora os trabalhos fossem feitos individualmente, todos os alunos iniciavam ao 

mesmo tempo a seqüência dos desenhos, com duração de 20 minutos cada seqüência. Para 

facilitar a identificação no momento de devolver as figuras após análises dos dados para 

pesquisa, foi solicitado aos alunos escreverem no verso do desenho o nome e a idade. Para 

essa fase utilizou-se material papel sulfite, lápis, borracha, régua e canetas coloridas. 

Sobre o material utilizado, importante ressaltar que a orientação passada aos alunos 

foi de desenharem livremente utilizando apenas canetas hidrocor coloridas – para maior realce 

das imagens – e  papel sulfite A4 (21cm X 29,7cm), contudo durante o processo, os alunos 

expressaram uma preocupação em utilizar régua, lápis e borracha,  de saber como era o certo, 

se poderiam fazer o mapa a lápis e depois contornar com as canetas coloridas. 

 

6.2.1.1.1 Resultados e análises da primeira fase – percepção espacial individual – A escola  

 

Nessa fase os alunos demonstravam uma dificuldade de concentração e menor 

agilidade para desenhar. Supõe-se entretanto que essa dificuldade apresentada pelos alunos, 

podem ser explicadas pelo fato desses estudantes possivelmente  não terem o hábito de fazer 

mapas e atividades cartográficas.  

Nesse sentido é que a prática do Mapa Verde apresenta-se como uma proposta 

metodológica de se pensar em um processo de alfabetização cartográfica e de orientar as 

pessoas a pensarem espacialmente. Pelo que se observou no início das atividades com os 

adolescentes, supõe-se que fazer mapas não é uma atividade simples para maioria das pessoas.  

Durante as quatro seqüências dos desenhos e a fim de compreender a percepção e a 

opinião do adolescente sobre a figura representada, foi pedido para que cada aluno explicasse 
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sua ilustração. As análises aos desenhos foram feitas com base na bibliografia estudada que 

sendo exclusivamente interpretativa, busca compreender o objeto tal qual se apresenta à 

percepção do observador, pesquisador ou técnico.  

Durante a seqüência do 1° desenho elaborado – “o aluno na sala de aula” – o 

estudante J., 12 anos, indagou: “profª é para fazer o desenho visto de cima não é? posso 

desenhar minha imagem de cima?”, e o mesmo desenhou apenas o cabelo dele, conforme 

explicou, nada mais havia no papel (figura 10). 

Pode-se analisar, a partir da explicação sucinta do estudante sobre o desenho, que 

considerou apenas a sua imagem vista de cima, acredita-se, a partir do referencial teórico do 

Yi Fu-Tuan, estudado nessa dissertação, houve uma demonstração do grau de relevância e de 

referência espacial primeira do aluno a partir dele mesmo e nada mais à sua volta, ou seja, o 

que ele desenhou é o que ele considera mais importante. 

 
Figura 10: “Aluno na sala de aula” – representação a partir do aluno. 

 
 
 
 
 
     
        
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: J., 12 anos. 

  

O mesmo fator acerca do grau de importância atribuído em relação à percepção do 

aluno, foi observado nas ilustrações de A.C,, 13 anos, (figura 11) onde a mesma colocou 

como figura de destaque, a sua própria representação seguida da ilustração dos computadores 

e o armário com um ventilador em cima. 
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Figura 11: “Aluno na sala de aula” – demarcação do espaço. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: A.C., 13 anos. 
 

Observou-se nessas figuras o cuidado por parte de um aluno em delimitar um 

quadrado no papel para em seguida inserir a figura ilustrada, ao contrário do outro estudante, 

em cujo desenho a figura ficou “solta” no papel.  

Esse tipo de demonstração compele à outras interpretações relacionada, por exemplo, 

à orientação de como o ser humano compreende e experimenta o espaço a sua volta. Permitir 

diferenciar o que está acima, abaixo, à direita ou à esquerda do observador. Com isso 

compreender o espaço ao seu redor e formar a base perceptiva, mental, de localização 

(FRUTIGER, 2001). 

 

Ao analisar, verifica-se, conforme já mencionado, essa demarcação como uma 

tentativa do aluno estabelecer a sua própria percepção espacial de lugar. Uma necessidade de 

criar referências e com estas estabelecer um nexo, um vínculo com o espaço.  

Seguindo o mesmo aspecto, alguns alunos deixaram transparecer a representação dos 

elementos de acordo com o valor, significado e interesse para os mesmos, corroborando a 

tendência de que não se estabelece uma relação significativa com todos os pontos do espaço. 

As pessoas terão os pontos que são os seus lugares e terão o espaço, que é todo o 

restante, vários elementos que não interessam provavelmente passarão despercebidos e não 

irão aparecer em uma representação de desenhos de mapas. 
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Essa consideração pode ser observada na figura 12, na qual a aluna destaca o 

desenho dos computadores em volta na sala, as mesas e o armário. Não há representação de 

outras pessoas ou, até mesmo, das cadeiras ao redor da mesa.  

 

Figura 12: “Aluno na sala de aula” – prevalência material e ausência de representação social. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: D., 12 anos. 

 
Na figura 13, o destaque foi dado à mesa no centro do desenho e às cadeiras, porém 

não ocorreu a representação dos colegas de sala, sob a justificativa de que o autor do desenho 

não se lembrou de inseri-los. Ainda na mesma figura, o aluno encontra-se ao lado da mesa e 

não integrado aos demais, sob a justificativa de destacá-lo melhor. 

Figura 13: “Aluno na sala de aula” – objetos no centro do desenho. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: E., 12 anos. 
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Ao contrário da figura 13, a aluna G., 12 anos (figura 14) abaixo, representou as 

colegas no desenho sob a justificativa de que são suas melhores amigas, com as quais 

estabelece uma aproximação maior do que com os outros colegas da sala.  

Figura 14: “Sala de aula na escola” – demonstração do atributo afetivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: G., 12 anos. 
 
 

Ao fazer um comparativo entre as duas figuras e os relatos, observou-se uma 

demonstração de atributo afetivo por parte de G., 12 anos, diferente de E., 12 anos,  que 

destacou objetos no desenho,  mesa e as cadeiras, supondo-se com isso uma indiferença, um 

grau de importância com os demais colegas na sala diferente do demonstrado por G., 12 anos. 

Demonstrando assim a relação entre experiência pessoal e qualidade do lugar combinando as 

qualidades do mundo vivido com as atitudes dos indivíduos nas avaliações, selecionando-se a 

partir do grau de importância atribuído.  

Isso corrobora, a partir da bibliografia estudada, a conexão entre lugar e experiência 

pessoal, a realidade constituída também por pensamentos, sentimentos, sentidos agradáveis e 

desagradáveis que todos tem. A experiência vivenciada pelas pessoas de interação com o 

lugar e com outros indivíduos consolidando-se como um lugar no espaço de vida desse 

indivíduo (MELLO, 2007). 

Ainda na relação de representar os atributos importantes observou-se nas figuras 15 e 

16, demonstração recorrente da imagem da quadra esportiva que a partir dos dizeres dos 

alunos, é um dos lugares para os momentos do lazer. Entretanto, ao contrário, das frequentes 

imagens das quadras esportivas, observou-se ausência das casas, o que leva-se a acreditar o  

quão significativo é o lazer para estes adolescentes. 
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Figura 15: “Quarteirão da escola no bairro”- quadra de esporte - lazer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: E., 13 anos. 
 
 

Figura 16: “Quarteirão da escola no bairro”- quadra de esporte – lazer. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: D., 12 anos. 
 
 

Ao desenhar “a sala na escola” (figura 17), a aluna K., 13 anos expressou com uma 

figura grande a escola – Fundhas, e a sala representada por meio da janela que na opinião da 

estudante é por onde ela observa o jardim e sente-se bem. Ao analisar esse relato permite-se 

reconhecer que o lugar pode existir em modos de ser e características diferentes, permeados 
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de sentido, composto pelo valor que se atribui a esse lugar relacionado às experiências 

pessoais (TUAN, 1983). 

Ainda pode-se complementar a interpretação da figura caracterizada como uma 

relação topofílica, a um sentimento direcionado para o que é confortável e ambiente atrativos, 

nesse caso o jardim, uma paisagem. 

 
 

Figura17: “Sala de aula na escola” – sentimento direcionado para ambientes atrativos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: K., 13 anos. 
  

O interessante ao analisar todas as figuras apresentadas é que embora supondo que as 

pessoas não tenham o conhecimento sobre os conceitos topofilia ou topofobia elas expressam 

na prática, em desenhos, a relação de  topofilia (atração) ou topofóbica que elas estabelecem 

com uma parte do espaço. 

Foi o que se observou, por exemplo, na ilustração da porta (figuras 18 e 19) que para 

alguns alunos simbolizam a saída e para outros a entrada. À representação da entrada teve 

como justificativa a satisfação de se estar na escola, nas atividades por ela promovidas. Ao 

contrário daqueles alunos que atribuíram à porta uma simbolização da saída, justificada pelo 

fato de brincar na rua. 
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Figura 18:  “Sala de aula na escola” – A porta. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Fonte: E., 12 anos. 
 

 
 

Figura 19: “Sala de aula na escola” – A porta. 
 

 
 
 
A 

 

 

 

 

 

 
Fonte: G., 13 anos. 

 

O analisar esses relatos (figuras 18 e 19) verificou-se uma interação, na relação 

indivíduo com o ambiente vivido, aonde a percepção, influencia e é influenciada pelo modo 

como o indivíduo interage com o meio em que se insere. Supõe-se que aqueles que veem na 
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porta uma imagem positiva inclui também toda uma relação topofílica com a sala de aula da 

experiência prazerosa de estar dentro da sala, ao contrário daqueles que percebem como saída. 

A análise apenas de uma porta poderia ser inútil no caso apenas do estudo de uma 

porta, mas não o seria para estudos do ambiente urbano. Ao fazer associações sobre a 

interação individuo-lugar parte-se do entendimento de se buscar a compreensão entre esses 

componentes e avaliação que fazem do ambiente em que vivem. “Para compreender isso, 

devemos levar em consideração não apenas a cidade como uma coisa em si, mas a cidade do 

modo como a percebem seus habitantes” (LYNCH, 1997, p.3). 

 

6.2.1.1.2 Resultados e análises da segunda fase – percepção espacial individual – A casa 
  

No dia seguinte, foi realizada a segunda fase do trabalho, voltou-se na mesma turma 

e foi pedido para que os alunos desenhassem também individualmente quatro desenhos 

sequenciais- tendo como referência a CASA do aluno - que consistiu em (1) o aluno desenhar 

a si mesmo em seu quarto, (2) desenhar o quarto na casa, (3) desenhar a casa no quarteirão e 

(4) desenhar o quarteirão da casa dentro do bairro.  

Nessa segunda fase do trabalho, os alunos demonstraram confiança, segurança no 

desempenho das atividades, pois sabiam o que iriam fazer e já estavam acostumados ao 

exercício. Consequentemente houve maior facilidade e agilidade. Apropriaram-se do trabalho 

e atenuou-se a dificuldade na confecção das figuras, com maior concentração no trabalho e 

menos dispersão por parte de alguns alunos.  

Como nas análises dos desenhos anteriores, o ponto de partida para análise das 

figuras foi buscar primeiramente uma tentativa de compreender os elementos de sinais a partir 

do ponto de vista da expressão gráfica. E com isso utilizar-se do arcabouço teórico estudado 

neste trabalho, para gerar as considerações e interpretações 

Nas figuras 20 e 21 aonde foram ilustrados a imagem do aluno dentro do próprio 

quarto, pode-se observar figuras grandes ocupando todo o espaço do papel mostrando uma 

tendência a destacar os elementos significativos de maneira a colocar as coisas que 

interessam, num tamanho muito maior do que as coisas que não interessam, e interessa nos 

dois sentidos, de bom e de ruim.  
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Figura 20: “Aluno no quarto” – destaque da figura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: D. 13 anos. 
 

 
Figura 21: “Aluno no quarto”- destaque a elementos significativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: M., 12 anos. 
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Essa tendência faz sentido quando, a partir das considerações de Yi-Fu Tuan (1980), 

o lugar é uma parte do espaço para o qual se atribui um sentido, sendo assim, o contrário, 

aqueles pontos com os quais não será estabelecida uma relação significativa, tornar-se-ão algo 

desinteressante, sem significados, sem nenhum interesse em destaca-los, no qual muitas vezes 

não se dará atenção e simplesmente não vão aparecer. 

Kevin Lynch complementa essa, quando explica que as imagens são resultados de 

um processo entre observador e seu ambiente, e o observador à luz de seus objetivos 

seleciona, organiza e confere significado aquilo que vê (LYNCH, 1997). 

O mesmo entendimento pode-se observar nas figuras 22 e 23, a partir das justificativas 

dos alunos ao relatar que no quarto existiam mais coisas do que ilustrado no desenho. 

 
Figura 22:  “Aluno no quarto” – seleção de elementos para representar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: L., 12 anos. 

 
Figura 23: ”Aluno no quarto” – seleção de elementos para representar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: G., 12 anos. 
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A mesma condição, de representar apenas alguns elementos considerados pelos 

estudantes como significativos, foi apresentada pelo aluno E., 12 anos, (figura 24), ao explicar 

sobre o 2° desenho “o quarto na casa” relatou que: “na minha casa tem mais coisa, mas só 

coloquei algumas no desenho”.  

Figura 24: ”O quarto dentro da casa” – desconsiderar elementos menos importantes. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte: E., 12 anos. 
 

 
O mesmo ocorreu com a aluna G., 13 anos, figura 25, que desenhou apenas o que 

lembrou e ao final exclamou: “tem outras coisas na casa que esqueci. Na verdade, é só 

bagunça”. Ao analisar essas explicações observa-se a relação de repulsa reiterada por meio do 

esquecimento ou até mesmo pela explicação de não querer representar o que não é importante, 

o que não é referência, por exemplo, a “bagunça” descrita pela estudante G., 13 anos.  

 
Figura 25: “O quarto dentro da casa” – desconsiderar elementos desagradáveis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: G., 13 anos.  
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O contrário também se demonstrou quando, ao fazer o 2° desenho, (figura 26) a aluna 

D., 12 anos, representou muito mais do que o quarto enfatizando os outros cômodos da casa e 

demonstrando na explicação a ordem sequencial de cada cômodo: “Aqui é o meu quarto, o 

banheiro,  a cozinha, a sala, o fogão à lenha e a lavanderia, o quarto do meu irmão e o outro 

da minha mãe e do meu pai”. Dessa maneira acredita-se que a aluna buscou um cuidado em 

delimitar os espaços, demonstrando a necessidade de se situar neste, bem como estabelecer 

um nexo, um vínculo, conforme já mencionado. 

 
Figura 26: “O quarto dentro da casa”- delimitação dos lugares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: D., 12 anos. 

Nas figuras 23, 24, 25, 26 verificou-se a importância que elementos tecnológicos tem 

com relação à percepção do usuário visto que em alguns desenhos verificou-se a imagem de 

videogames e da televisão nos quartos. A ilustração da televisão, que aparece em dois 

desenhos de alunos, sendo que, em um deles (figura 27),  a mesma ocupa o centro do papel, 

em tamanho grande.  
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Figura 27: “O aluno no quarto” – os equipamentos eletrônicos TV. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: E., 12 anos. 
 
 
 

Figura 28: “O aluno no quarto” – os equipamentos eletrônicos TV. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fonte: E., 12 anos.
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Figura 29: “O aluno no quarto” – os equipamentos eletrônicos Vídeo Game. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: W., 12 anos. 
 

Figura 30:  “O aluno no quarto” – os equipamentos eletrônicos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Fonte: E., 13 anos. 

 



87 
 

Ao analisar, pode-se observar o valor que esse símbolo representa e o grau de 

interferência deste nas experiências cotidianas desses adolescentes, na concepção de Kevin 

Lynch, onde “os símbolos, desenhos, figuras tem um efeito esclarecedor e algumas vezes 

normativo” (LYNCH, 1997, p.53). 

Ao complementar as considerações do autor e tendo em vista o destaque observado a 

esse símbolo em detrimento, por exemplo, de figuras humanas que poderiam aparecer no 

desenho, observa-se a maneira como a tecnologia na sociedade se mescla com a própria 

cultura.  

Essas considerações só corroboram a compreensão de que a percepção que se faz do 

lugar resulta de valores, de significados e de experiências pessoais entre homem e ambiente, 

numa relação materializada por meio, de imagens, elementos e símbolos. Nesse sentido, 

analisar as percepções das pessoas sobre o ambiente vivido é observar como o ambiente 

interfere na vida das pessoas e como estes percebem e reagem frente a essa interferência. 

Nas figuras 31 e 32 abaixo, nas quais os adolescentes representam o desenho da sua 

própria casa no quarteirão, pode-se observar que o aluno E.,13 anos demonstrou apenas a 

figura da casa e caminhos desconsiderando qualquer outro elemento existente no em torno 

(figura 31). O aluno G., 12 anos posicionou a sua moradia no canto do papel e imprimiu 

maior destaque às vias (figura 32). 

 

Figura 31: “A casa no quarteirão”  - a figura da casa e o caminho. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: E., 13 anos. 
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Figura 32:  “A casa no quarteirão” – moradia no canto do papel e destaque as vias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: G., 12 anos. 
 

Ao analisar essas figuras sob o enfoque de Lynch (1997), o conteúdo por exemplo, 

de imagens de cidades, que remetem às formas físicas, podem ser classificados em diversos 

elementos, alguns deles destacados nas figuras acimas apresentadas, são as vias, os limites e 

pontos nodais. 

As vias são os caminhos de circulação aonde as pessoas habitualmente se 

locomovem. Os limites, são referências de fronteiras, linhas que separam uma área de outra. E 

finalmente, os pontos nodais, que são os cruzamentos ou uma convergência de vias. “Alguns 

desses pontos nodais de concentração são o foco e a síntese de um bairro, sobre o qual sua 

influência se irradia e do qual são um símbolo” (LYNCH, 1997, p.53). 

Esses elementos, segundo o autor, são importantes características organizacionais 

que confere ao lugar um papel de unidade a áreas diferentes. Nas figuras, as vias são 

representadas como importantes a partir de justificativas diferentes. A exemplo do aluno E., 

13 anos (figura 31) que enfatizou no desenho “o caminho” utilizado tanto como trajeto de 

saída da sua residência para escola quanto para andar de bicicleta, segundo  explicação do 

aluno. 

Isso demonstra que para o aluno, a via representada na figura justificada pelo seu 

trajeto habitual que confere um atributo de qualidade, essa via é muito mais importante do que 

a avenida principal do seu bairro, por exemplo. O interessante verificar que embora supondo 
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que as pessoas não tivessem essa orientação clara dos conceitos, expressaram na prática estes 

atributos. 

Outro aspecto verificado nos desenhos foi na figura 33, cuja aluna L.,12 anos ao 

destacar na ilustração a palavra ”PARE” no meio de um cruzamento. A partir do relato da 

aluna a finalidade foi chamar atenção em relação aos cuidados dos pedestres com os veículos 

tendo em vista o intenso tráfego nessa área. 

Ao analisar o comentário verifica-se mais uma vez que a realidade é percebida de 

maneira diferente por indivíduos diferentes. Assim, uma via de tráfego de veículos pode ser 

um meio de circulação para motoristas e um limite para o pedestre. 

Ao contrário das figuras anteriores com representação apenas da casa e do caminho, 

foi observado na figura 34 que seguindo o mesmo tema “A Casa no Quarteirão”, a aluna 

representou, além da sua própria casa, outras moradias da vizinhança e o posto de saúde, 

destacando o significado desses pontos e corroborando a ideia de que o entendimento do que 

uma pessoa percebe é diferente da outra. 

 

 

Figura 33:  “A casa no quarteirão” – sinalização via de tráfego de veículos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: L., 12 anos. 
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Figura 34: “A casa no quarteirão” – delimitação dos lugares. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Fonte: D., 12 anos. 

 
 

Outra observação curiosa foi da aluna A. 12 anos  (figura 35) ao explicar de maneira 

bastante objetiva ao representar sua casa dentro do quarteirão resumiu: “essa é minha casa, só 

tem uma rua, e em frente outra casa.”. Ao analisar as explicações, constata-se o grau de 

relevância e de referência ao representar apenas o que esses alunos consideram importante. 

Figura 35: “A casa dentro do quarteirão” – apenas uma casa em frente. 
 

 

 

   

 

 

 

 

 
Fonte: A., 12 anos. 

  



91 
 

Interessante observar a importância que esses atributos tem com relação á percepção 

dos adolescentes e como todos esses fatores serão negociados na etapa de elaboração do mapa 

coletivo, conforme descrito no subitem 5.2.1.3. 

Nos desenhos aonde os alunos representaram a casa no bairro, cada participante 

representou o bairro de uma maneira diferente.  

Na figura 36, houve a representação da casa do aluno, espaços públicos e a 

delimitação dos espaços, e uma pequena representação do número de casas existentes no 

bairro.  

 
Figura 36: “O quarteirão da casa no bairro” – a delimitação dos lugares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: E., 13 anos. 
 

 
 
 
Na figura 37, o aluno E.12 anos representou unicamente a casa e o caminho. Ao 

observar essa figura infere-se uma reflexão acerca dos elementos que não foram considerados 

por esse aluno no momento de representar seu bairro. 
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Figura 37: “O quarteirão da casa no bairro” – representação da casa e do caminho. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: E., 12 anos. 
 

Na figura 38, a ilustração do caminho apenas como um cruzamento, a imagem da 

própria casa do aluno em tamanho maior em relação as demais. Destaque para a quadra de 

esporte. De todo o desenho, a ilustração da quadra é o único que aparece mais expressivo, 

demonstrando o significado deste equipamento de lazer para o aluno. 

Figura 38: “O quarteirão da casa no bairro” – destaque área de lazer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: E., 12 anos. 
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Na figura 39, ao contrário dos desenhos anteriores, há mais informação, há o cuidado 

com a delimitação dos lugares e observa-se que é perceptível a preferência da aluna D. 13 

anos pela área de lazer (quadra de esporte) e a Fundhas que na figura aparecem em detalha 

diferente dos outros lugares com a representação apenas dos nomes.  

 
Figura 49: “O quarteirão da casa no bairro” – cruzamentos, ruas, área de lazer. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: D., 13 anos. 
 

Na figura 40 observa-se a ênfase dada pelo aluno W., 12 anos, ao destacar o campo 

de futebol e casa de maneira grande e evidente. 

 Figura 40:  “O quarteirão da casa no bairro”- ênfase a casa e o campo de futebol. 
 

 

 

 

 

 

 

   
Fonte: W.,12 anos. 
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Outro aspecto observado foi a descrição dos números da casa na figura 41 que de 

acordo com a explicação da aluna G.13 anos: “toda casa tem que ter um número para as 

pessoas não se perderem”.  

Figura 41: “O quarteirão da casa no bairro” -  os números das moradias. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: G., 13 anos. 
 

Analisando a figura 41 e os dizeres da aluna, verificou-se a expressão por  um 

recurso que servisse de orientação, guia, uma maneira que permitisse organizar mentalmente 

os pontos no espaço e assim abster-se do sentimento de angústia e medo proveniente de uma 

desorientação. Segundo Lynch  isso demonstra “com que intensidade a orientação é 

importante para a nossa sensação de equilíbrio e bem estar”. (LYNCH, 1997, p.4) 

Outro aspecto observado, nas figuras 42 e 43, foi a maneira como as alunas 

delimitaram os lugares no mapa, verificando-se com isso a tentativa de  ter sua dimensão 

espacial de lugar destacando os pontos conforme grau de importância e interesse.  
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Figura 42: “O quarteirão da casa no bairro” -  delimitação dos lugares. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fonte: D., 12 anos. 
 

 
Figura 43:  “O quarteirão da casa no bairro” -  delimitação dos lugares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: D., 13 anos. 
 

No entendimento de Lynch (1997, p.4) “a necessidade de reconhecer e padronizar 

nosso ambiente é tão crucial, que essa imagem é de enorme importância prática e emocional 

para o indivíduo.” Segundo o autor, uma imagem ordenada, que esclareça de maneira clara o 

que está sendo apresentado além de facilitar locomoção e melhor entendimento, pode servir 

como um grande sistema de referências. 
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E por que os seres humanos necessitam dessas referências? Acredita-se ser um valor 

construído historicamente; uma necessidade humana de criar um vínculo, um nexo com o 

espaço. E uma das formas para tal é na indicação dessas representações e referencias espaciais 

de lugar. 

 

6.2.1.2  3° e 4° fase: os primeiros mapas coletivos 
 

Passado alguns dias, realizou-se a terceira e quarta fase do trabalho em que as 

atividades foram executadas em grupo, construindo assim os primeiros mapas coletivos. 

Nessas fases os alunos tiveram que mostrar, situar aonde cada um deles moram dentro do 

bairro. 

O objetivo foi de observar a maneira como os alunos se relacionam em grupo, como 

negociam a percepção individual de cada componente para pôr no mapa, e o que representar 

em grau de importância na opinião do coletivo. 

Foram feitos os 4 desenhos sequencias tendo como referência tanto a escola quanto a 

casa porém  dessa vez a representação não será individual mas do grupo: 1° os alunos 

desenharem o grupo na sala de aula; 2° desenhar a sala de aula dentro da escola; 3° desenhar a 

escola dentro do quarteirão; 4° desenhar o quarteirão no bairro.  

Na quarta fase, a sequência teve como referência a casa, que também foi feita em 

grupo, entretanto cada um negociou no coletivo a representação: 1° de desenhar cada 

componente no seu quarto; 2° o quarto de cada adolescente na sua própria casa; 3° a casa de 

cada um do grupo no quarteirão; 4° e o quarteirão da casa de cada membro no bairro. 

Para formação dos grupos, utilizou-se da elaboração de uma dinâmica que consistiu: 

todos os alunos formaram um grande círculo na sala de aula, foi indicada uma numeração 

para cada pessoa e depois os uniu pelo mesmo número. Exemplo: Na turma onde foi feita a 

pesquisa existiam o total de 14 estudantes, dividiu-se em 3 grupos de 5 componentes.  

Cada aluno recebeu a indicação de um número de 1 a 5, em seguida repetia-se a 

indicação dos mesmos números porém a outros. Ao final quem recebeu a indicação número 1 

uniu-se com quem recebeu o mesmo número, e assim por diante. Após formação dos grupos 

os mesmos foram enumerados e denominados por um número, grupo n° 1, 2 e 3. 

A finalidade de organizar a turma dessa maneira foi de analisar como os alunos 

interagem uns com os outros e como lidam com as diferenças, supostamente um dos 

princípios básicos para convivência em comunidade: respeitar as diferenças.  
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Cabe ressaltar, entretanto, que para a estruturação do número de componentes e de 

grupos não existiu uma regra estabelecida, dependeu da maturidade, da organização da turma 

e da quantidade de alunos. Atentou-se, contudo, para não formar grupos muito grandes e não 

dispersar, nem grupos pequenos demais para não se levar muito tempo. Utilizou-se nessa fase 

materiais como: cartolina, lápis, borracha, régua e canetas coloridas. 

 

6.2.1.2.1 Resultados e análises da terceira e quarta fase – primeiros mapas coletivos 
 

Durante a atividade observou-se que havia grupos negociando primeiramente uns 

com os outros para saber o que iriam colocar no mapa e depois um ou dois ficavam 

responsáveis para fazer o desenho. Havia grupos que faziam o tracejado no papel a partir das 

contribuições dos colegas e dividia as tarefas: cada um desenhava uma parte, depois o outro 

contornava com canetas coloridas. Havia, contudo, grupos em que um aluno apenas fazia todo 

o trabalho e os demais observavam. 

O que se observou foi que o grupo 1  pareceu ter demonstrado maior negociação das 

atividades ao fazer primeiramente o tracejado do mapa com as contribuições dos colegas e 

depois cada um fazer a sua parte. Atentou-se, porém, ao comentário da aluna G. 13 anos 

quando enfatizou: “fizemos todo o mapa a lápis para dar chance de pensar o que iríamos 

colocar no desenho e caso alguma coisa estivesse fora, ou o grupo discordasse, a gente 

apagava e fazia de novo”. 

Ao analisar essas considerações observou-se uma preocupação de fazer as ilustrações 

à lápis a fim de dar oportunidade para as considerações gerais do grupo. Deixando 

transparecer com essa atitude uma abertura ao diálogo, à discussão, ao respeito às opiniões 

dos demais componentes do grupo, uma abertura especialmente à negociação. Isso na 

proposta do Mapa Verde é construção. 

Em relação aos desenhos propriamente, o grupo 2 ao explicar sobre o mapa n°1 que 

consiste desenhar o grupo na sala de aula, W., 12 anos explicou: “primeiro desenhamos a 

janela, depois a porta da sala, e aqui o grupo”. Perguntou-se por que consideraram importante 

a janela e a porta? E por que não havia no mapa o desenho dos demais alunos. M. 12 anos 

respondeu: “concordamos que a janela é importante porque entra um ar fresco, a porta que é 

por onde a gente entra e sai, e os demais alunos, nem passou pela nossa cabeça de colocar 

aqui”.  
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Ao analisar essas colocações observou-se a espontaneidade das respostas e 

evidenciou-se o que foi discutido no capítulo II desta dissertação, de que as pessoas tendem a 

expressar, representar no desenho, o que elas consideram significativo. No caso do grupo 2 

existiu um consenso entre os membros de concordarem e justificarem porque a janela e a 

porta são  importantes. 

O mesmo aspecto observou-se no grupo 3, ao explicar sobre o desenho, eles 

mostraram a cadeira, a mesa e os demais objetos da sala de aula representados. Porém não 

havia a figura do próprio grupo desenhado no mapa, sob a justificativa de não terem lembrado 

de pôr.  

Nesse mesmo grupo, ao final da atividade do dia, um dos componentes manifestou-

se sobre a falta de organização do seu grupo e solicitou mais empenho dos demais colegas que 

o deixaram sozinho fazendo o trabalho. Ainda enfatizou que se houvesse participação de 

todos no desenho ter-se-ia mais detalhes e terminaria a tempo. Ao analisar essa manifestação 

observa-se que os próprios alunos perceberam o que precisavam melhorar em termos de 

organização em grupo e manifestou uma postura crítica, frente a falta de participação dos 

colegas. 

Finalizado as etapas dos mapas individuais e coletivos, realizou-se a 5° fase que teve 

como proposta unir todos os mapas feitos em grupo, e fazer um único mapa, o mapa do 

bairro, construído por todos os alunos da turma, onde todos trabalhariam em apenas um mapa, 

traçando  o caminho que cada aluno faz da sua casa até a escola colocando no mapa o que 

consideram importante.   

 

6.2.1.3 Esboço do mapa do bairro elaborado pela turma de estudantes 
 

Nesse dia (figura 44) utilizou-se uma folha de plotter, que ficou sobre uma grande 

mesa retangular, localizada no centro da sala de aula, pediu-se para que todos os alunos 

ficassem de  
   
pé ao redor dessa mesa, com o lápis, borracha, régua, e canetas coloridas para 

fazerem o desenho. A duração do trabalho foi de 2h e meia. 
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Figura 54: Elaboração coletiva do mapa do bairro. 
 

 

 

 
   
 

 

 

 

        

 
 

Fonte: Luciana Castro (2011b). 
 

 Igual como no primeiro dia, fazer uma nova atividade dessa vez com toda a 

turma participando gerou uma dificuldade por parte de alguns alunos que não sabiam por 

onde começar, qual desenho fazer primeiro, agonia de como organizar com os colegas o 

desenho desse grande mapa.  

A primeira reação foi de alguns componentes do grupo 1 que haviam se organizado 

na etapa dos mapas coletivos e sugeriram a turma por em prática a mesma metodologia 

aplicada porém agora com um número maior de pessoas. 

 Diante dessa proposta, alguns alunos concordaram em trabalhar conforme 

sugestão, outros decidiram esperar e outros discordaram e diante de uma discussão 

manifestaram uma rejeição e desejo de desistir da atividade. Bem sabido que passado os 

primeiros momentos do início da atividade, o pesquisador começou a estimular os 

participantes por meio de perguntas, indagações sobre como estavam organizando-se para 

fazer o mapa, aonde que é o início, o meio e fim do mapa. 

O pesquisador, ao aproximar-se dos alunos e fazer questionamentos, demonstra uma 

postura de facilitador e isso auxilia no momento em que os próprios participantes não 

conseguem avançar no trabalho frente a algum impasse de discordância entre o grupo.  

Por mais que essa intervenção do facilitador caracterize uma interferência de um 

membro externo, a construção do mapa, a percepção do bairro é  dos alunos; quem mais 
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conhece a realidade da comunidade em que vive e poderá representa-la são os próprios alunos 

moradores do Jardim São José II.  

Durante o momento das discordâncias três componentes do grupo 1 comandaram o 

grupo e sugeriram fazer um grande tracejado do mapa indicando primeiramente os 

equipamentos públicos existentes na comunidade, a partir da Fundhas.  

Nesse momento iniciou-se uma discussão entre os alunos sobre a localização da 

Fundhas, da escola, da rua, qual  seria a direção do mapa e logo uma moradora se colocou na 

lideranças e começou a sugerir no mapa aonde desenharia a avenida, a Fundhas. Observa-se 

que a discussão a principio fica em torno da Fundhas e o que tem à sua volta demonstrando o 

grau de importância que a escola representa para os adolescentes. 

Delimitado os tracejados dos pontos públicos, os alunos foram indicando uns aos 

outros aonde estava localizado a moradia de cada membro do grupo, com a preocupação com 

o tamanho dos desenhos para que a casa de todos estivesse representada no mapa. Após 

identificação da localização da sua moradia, cada aluno começou a desenhar o caminho que 

fazia da sua própria casa até a escola.  

Durante o desenho caso alguma figura nova fosse inserida no mapa sem que todos do 

grupo tivessem conhecimento, um dos participantes questionava, solicitando uma explicação 

até mesmo para que todos tomassem conhecimento de tudo que estava sendo representado no 

mapa. 

 

6.2.1.3.1 Resultados e análises da fase do mapa do bairro elaborado pela turma de estudantes 
 

 Algumas vezes era perguntado aos alunos sobre explicações dos pontos 

descritos no mapa. Alguns relatavam acerca do que viam no caminho que faziam de casa para 

a escola, alguns destacavam o campo de futebol, outros o cachorro que dorme na calçada; a 

padaria, o posto de saúde, entre outros.  

Ao analisar as explicações dos alunos observou-se que diante de várias informações 

e símbolos existente no caminho, cada um se atenta para algumas coisas, como, por exemplo, 

dois alunos vizinhos que fazem o mesmo percurso de casa à escola.  

Um aluno representou no mapa apenas a unidade do posto de saúde, e outro 

representou o mesmo posto de saúde, porém localizando ao lado deste uma grande avenida 

próximo a creche, a praça e um ponto de ônibus.  
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Ao analisar estas considerações afirma-se a hipótese de que aquilo que não interessa 

para as pessoas, elas tendem a não prestar atenção, e consequentemente em um trabalho com 

mapas, por exemplo, essas coisas não irão aparecer no desenho. Abaixo, figura 45, esboço do 

mapa do Jardim São José II construído coletivamente: 
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 Figura 45: Esboço do mapa do Jardim São José II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ivana Rito (2011d). 
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Concluída a etapa do mapa confeccionada pelos alunos, passou-se para a 6° fase que 

consistiu em uma caminhada pelo bairro, com todos os alunos juntos, para checar as 

informações existentes no mapa e na realidade, ou seja, observar o que os alunos 

consideraram significativo na comunidade e o que representaram ou não no desenho.  

 

6.2.2 Caminhada pelo bairro  
 

Para atividade da caminhada pelo bairro, por ser um trabalho fora do estabelecimento 

escolar, com alunos menores de idade, por indicação da coordenadora pedagógica foi 

elaborado um bilhete e encaminhado aos pais dos alunos solicitando autorização ou não para 

participação dos adolescentes na atividade de caminhada pelo bairro, bem como a veiculação 

das imagens dos estudantes registradas por meio de fotografias durante o exercício. A 

atividade da caminhada teve duração de 1h30 e os alunos receberam o acompanhamento de 

duas professoras da Fundhas. O único material utilizado foi o próprio mapa construído pela 

turma. 

 

6.2.2.1 Resultados e análises da caminhada pelo bairro 
 

Ao iniciar a caminhada (figuras 46 e 47) um aluno alertou para alguns pontos que 

existem no bairro e que não foram colocados no mapa. Diante do comentário foi feito uma 

ressalva para melhor andamento da atividade de anotar o que ficou de fora do mapa e ouvir as 

justificativas durante a caminhada. 
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Figura 46: Caminhada pelo bairro. 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Luciana Castro (2011a). 

  

A saída foi feita da Fundhas para a primeira casa de um aluno mais próxima, em 

seguida os alunos indicavam o trajeto a ser seguido, andava-se pelas ruas e parava-se em 

frente aos pontos representados no mapa.  

 

Figura 47: Parada para checagem do mapa. 
 

 
 
 
 
   

    
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Luciana Castro (2011d). 
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Nos pontos em que o pesquisador ou alunos observavam a falta no desenho, era 

anotado e perguntado o motivo. Foi o que aconteceu, por exemplo, quando se passou por um 

bar que não havia sido representado no mapa sob a explicação de ser um ponto de 

comercialização de produtos ilegais. Nesse momento a estudante G. 12 anos relembrou: 

“professora, lembra quando você falou para colocarmos no mapa aquilo que consideramos 

importante? nesse bar só tem coisa ruim, não é importante não”. 

Ao analisar o comentário da aluna a mesma deixa transparecer o grau de importância 

negativa que o bar transparece para ela, o que na compreensão de Yi-Fu Tuan, a comunidade 

ao construir a sua própria representação de espaço, tenderá a representar, a destacar e a 

mostrar no mapa aquilo que tenha significado para ela. Durante a construção de um mapa 

participativo as pessoas não irão colocar tudo o que existe no seu entorno, mas tenderão a 

representar aquilo que tenha algum significado para elas (TUAN, 1980).  

Assim, existem lugares nos quais se sente satisfação apenas por estar neles e existem 

lugares dos quais não se quer chegar próximo. Durante a construção de um mapa na 

comunidade, esses fatores são identificados e representados graficamente (MARANDOLA; 

MELLO, 2005).  

Ao contrário da percepção negativa descrita no parágrafo acima,  um outro bar 

porém representado no mapa, foi citado como uma referência positiva para os adolescentes, o 

único que os estudantes frequentam, caracterizado como o mais tranquilo, muito bom, 

requisitado pela comunidade, e que vende de tudo, pão, doces, refrigerante. 

Nesse sentido, quando o indivíduo cria seu sistema de representação espacial ele o 

faz a partir do lugar. Isto significa que cada parte do espaço em que o indivíduo vivencia 

experiências de interação com o ambiente e com outros indivíduos, consolida-se como um 

lugar no espaço de vida desses indivíduos. Sendo assim, uma porção do espaço irá adquirir 

uma caracterização própria a partir do modo como cada indivíduo interage com o lugar 

(MELLO, 2007).  

A praça pública foi desenhada no mapa e indicada pelos alunos como um lugar 

grande, de diversão, onde podem conversar e encontrar os colegas, embora segundo os 

estudantes, a praça não seja mais tão bonita como antes, pois alguns moradores arrancaram os 

bancos e as árvores.  

Diante dessa informação foi perguntado aos alunos a opinião acerca do motivo pelo 

qual alguns moradores destruírem a praça. De acordo com as explicações, a justificativa se dá 

pelo motivo de  algumas pessoas terem comportamento de “favelado”, “saíram da favela , 

mas a favela não saiu deles”.  
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Observa-se nesse comentário uma atribuição negativo ao modo de ser “favelado” 

deixando transparecer contudo a repulsa que se estabelece com o modo de vida que se 

aproxime dessa condição, o que para esses moradores demonstrou ter sido uma realidade 

vivenciada e que atualmente houve uma mudança caracterizada por um condição 

supostamente atrativa em comparação com a experiência negativa do modo de vida do 

passado.  

Os estudantes ainda complementaram que alguns moradores não compreendem que o 

bairro deve ser cuidado por todos, pois o bairro é de todos. E concluem que alguns moradores 

agem assim porque não foram eles que construíram. Embora este último comentário tenha 

sido feito em um tom revoltoso, pode ser uma indicação de que nem todos estão satisfeitos 

com o que os outros construíram. 

Diante desses relatos, foi perguntado aos adolescentes sobre algo que gostariam que 

tivesse no bairro que não tem. A resposta foi antecedida por um breve silêncio. Em seguida 

alguns expressaram que gostariam de usufruir de uma praça arborizada, limpa com 

brinquedos, uma aluna complementou: “uma praça igual à do bairro ao lado – Santa Inês – 

com flores e equipamentos de ginástica”.  

Uma área verde foi representada no mapa sob a justificativa de ser um lugar 

perigoso, ermo, não tem iluminação, e os pais não permitem que os adolescentes brinquem 

nesse local.  Os estudantes explicaram ainda que frequentavam essa área verde no passado, 

em atividades sobre meio ambiente promovidos pela escola, depois não mais. O “campinho”, 

assim denominado pelos alunos, com características de que foi improvisado pelos moradores 

em um terreno baldio, também não foi representado no mapa sob a explicação que ninguém 

lembrou de pôr. 

Uma expressão topofóbica, de repulsa,  identificada a partir  da manifestação de dois 

alunos que expressaram sentimento de vergonha ao indicar a localização da sua casa, negando 

que morava naquele lugar e tentando contradizer as afirmações de todo o grupo que insistia 

em informar aonde os colegas residiam.  

Nesse momento todos se deram conta de que no mapa não havia o desenho das casas 

dos dois colegas. Essas duas residências, demonstrava não ter passado por nenhuma reforma, 

pelo menos externamente, e encontrava-se da maneira como foi entregue pela prefeitura. (vide 

no anexo I imagem do modelo das casas entregue aos moradores).  

Em alguns momentos os alunos demonstravam entusiasmo com a atividade, faziam 

comentários elogiando o projeto do mapa, surpreso pelo trabalho que fizeram e de ver na 

prática o que desenharam no papel. Ao mesmo tempo relembravam histórias de experiências 
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boas e ruins vivenciadas no bairro e espontaneamente comentavam que estavam acostumados 

com o modo de vida da comunidade.  

Perguntou-se ainda aos estudantes se mudariam de bairro. 10% do grupo demostrou 

dúvidas, justificadas pela violência existente causada devido ao conflito entre “líderes” das 

três comunidades, causando insegurança e medo por parte dos adolescentes. Em contra 

partida 90% do grupo responderam que não mudariam do bairro sob a justificativa de ligação 

com a escola por meio de atividades que desenvolvem tais como dança, jogos, recreação e 

pela formação de amigos na comunidade. 

Ao analisar previamente esses argumentos e compará-los com a explicação dos 

adultos – conforme será relatado no sub item 5.2.2 deste trabalho – a motivação dos adultos 

em morar no bairro está relacionada primeiramente a casa própria, seguida da preocupação 

com a educação dos filhos e mantê-los na escola. A motivação dos adolescentes está 

relacionada a aspecto emocional, da ligação positiva com a escola e da formação de amigos 

na comunidade. 

Sobre o conflito entre “líderes”, comentado pelos alunos, foi perguntado aos 

estudantes se havia Associação de Moradores no bairro. A maioria dos adolescentes, 

demonstrando familiaridade com o assunto perguntado, responderam que no início, quando 

mudaram para o Jardim São José II, as favelas estavam unidas e havia os representantes de 

bairro.  

Porém, passado um tempo, iniciaram-se os conflitos de “morro contra morro” e a 

comunidade passou a ser comandado por “líderes”, “chefe de comando”, cada “favela” 

respeitando o território de “comércio” da outra, mesmo todos morando no mesmo conjunto 

habitacional. Os antigos representantes de bairro não puderam mais ficar divididos entre três 

comunidades, tiveram que escolher, e optaram pela sua comunidade de origem.  

Em suma, durante a caminhada, os alunos expressaram as suas percepções sobre o 

lugar onde vivem por meio do desenho e das explicações, justificando o que consideram 

importante, o que gostam ou não no bairro. A percepção foi demonstrada em torno das áreas e 

estabelecimentos públicos, e sobre a organização da comunidade. 

Destacaram-se as avalições em torno da praça, dos locais verdes sem iluminação, da 

referência positiva em relação à escola, da realidade organizacional da comunidade e a falta 

de uma base comunitária. Em nenhum momento foi comentado sobre segurança pública 

institucional - policiamento no bairro. 
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Após 1h e 30min de caminhada todos retornaram à escola para os últimos 

comentários sobre o exercício, informar sobre a programação da próxima atividade que 

consistiu na construção do ultimo mapa aonde foram inseridos os ícones e legendas.  

Porém, antes da ultima etapa de atividades com os adolescentes, o mapa 

confeccionado pela turma foi levado para um grupo de adultos a fim de avaliarem e 

expressarem suas opiniões, para depois levar essas considerações aos alunos e assim ser 

elaborado o mapa oficial do Jardim São José II. 

 

6.2.3 Apresentação do mapa elaborado pelos estudantes para avaliação dos adultos 

 

Na reunião com os adultos, antes de se apresentar o mapa elaborado pelos estudantes 

para as devidas avaliações e considerações, foi feita uma explanação para explicar o objetivo 

do projeto de pesquisa, o conceito de mapa, o Sistema Mapa Verde, e o projeto de confecção 

do Mapa Verde da Comunidade Jardim São José II. 

Apesar de enfatizado na apresentação a proposta da pesquisa em ser realizada com os 

moradores do conjunto habitacional Jardim São José II  houve, nesse encontro, a participação 

também de moradores do entorno, já que na verdade aproveitou-se o espaço de uma reunião 

promovida pelo projeto “Comunidade Viva” da Fundhas do Jardim São José II, a realizar-se 

uma vez por mês, durante à noite, para as mulheres que participam de atividades culturais e 

esportivas na unidade. 

A participação de moradores dos bairros distintos nesse processo foi até interessante 

para observar como se dá a relação entre as comunidades e ao mesmo tempo compreender que 

as melhorias ou não dos serviços públicos oferecidos atingem não só a comunidade do Jardim 

São José II, mas do entorno que fazem uso dos equipamentos também.  

 

6.2.3.1 Resultados e análises da apresentação do mapa elaborado pelos estudantes para 

avaliação dos adultos 

 

Durante a avaliação dos adultos, as participantes demonstraram-se bastantes 

surpresas ao observar o resultado do trabalho dos estudantes. O mapa ficou exposto em uma 

grande mesa retangular, aonde todas puderam analisa-lo e indicar sugestões. 
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Figura 48: Adultos avaliam o mapa elaborado pelos adolescentes. 
 

   
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Juliano Sousa  (2011). 

 

Alguns participantes começaram a tentar identificar no mapa as localizações de ruas, 

casas,  conversavam mutuamente numa tentativa de relembrar os pontos públicos existentes 

no bairro e assim tentar visualizá-los no mapa. 

Diferente dos estudantes, no momento de expressar a percepção sobre a comunidade, 

os adultos se utilizavam de opiniões mais reivindicativas, pontuando as melhorias que 

precisavam ser feitas no bairro, não olhavam apenas o posto de saúde, por exemplo, mas o 

problema apresentado no atendimento do posto e que tinha que resolver com a prefeitura.  

Uma moradora do Jardim São José II logo indagou: “nesse mapa está faltando o 

desenho de um ônibus lotado”; outra moradora do entorno acrescentou: “e os ônibus demoram 

muito, precisa colocar mais ônibus, tem pouco ônibus para atender várias comunidades”. 

Continuando as avaliações, uma moradora destacou: “está faltando também mostrar 

que existe o posto de saúde, mas não funciona, falta médico”. Nesse momento, uma moradora 

do entorno complementa sobre o posto de saúde: “os médicos que tem não atende a demanda 

das comunidades próximas, ocasionado demora no atendimento”. Outra moradora do Jardim 

São José II complementou: “falta mostrar também que a praça da comunidade precisa de 

reparos, não é um local apropriado para as crianças brincarem”. Ainda outra participante 
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acrescentou: “construíram uma pista de skate na praça, mas as crianças não têm dinheiro para 

comprar esse brinquedo, a pista só serve como ponto para uso de drogas”. 

Ao longo de todo o período foram colocadas opiniões a respeito da comunidade, 

problemas a serem resolvidos e possíveis soluções. Frente a essas manifestações foi sugerido 

às moradoras sobre a possibilidade de expressarem as reivindicações no mapa e apresentá-lo à 

prefeitura.  

Diante desta proposição, as participantes tomaram conhecimento, a partir de um 

representante da Fundhas que acompanhava na ocasião a atividade do mapa, a respeito de 

uma reunião mensal promovida pelos representantes das secretarias da prefeitura desde 

quando foi construído o conjunto habitacional, para ouvir as reivindicações dos moradores. 

Contudo de acordo com o relato do representante da Fundhas: “é difícil ter a presença da 

maioria dos moradores”. 

Diante disso, esclarecidas as dúvidas sobre reuniões com o poder público foi 

agendado um novo encontro para elaboração de um mapa onde pudessem ser discutidas 

coletivamente sobre os problemas da comunidade, expostas no mapa e apresentadas na 

próxima reunião com a prefeitura.  

Ao analisar esta etapa do trabalho observou-se as discussões que foram fomentadas 

diante da exposição do mapa do bairro permitindo assim um momento de diálogo entre os 

moradores, de reflexões acerca dos problemas da comunidade. 

É nesse sentido que o Mapa Verde pode ser considerado um tipo de procedimento 

metodológico avaliativo e participativo na medida em que se torna uma ferramenta de 

organização da percepção que as pessoas têm sobre o ambiente vivido, ao mesmo tempo em 

que também permite o diálogo e a discussão entre as diferentes percepções, permitindo que as 

pessoas olhem novamente para o espaço em que estão inseridas por meio de uma observação 

atenta dos lugares e das pessoas e instituições à sua volta. 

Conforme já mencionado, para os estudos de percepção e do envolvimento das 

pessoas com o lugar o Mapa Verde é um procedimento sugerido e recomendável. Como 

proposta que objetiva abrir espaço ao diálogo, às discussões, às negociações, a formar um 

ambiente de abertura participativa concreta, características fundamentais para organização e 

sobrevivência.  

 

6.2.4 Os ícones do mapa do bairro 
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Após o momento de avaliação dos adultos, retornaram-se as atividades com os 

adolescentes para seguir com a última etapa do trabalho de inserir os ícones no mapa. Foram 

brevemente repassadas as considerações, opiniões e avaliações dos adultos para que os alunos 

tivessem conhecimento da avaliação que houve.  

Concluído o relato, as atividades com os estudantes foram iniciadas realizando-se 

uma discussão em torno de mapas elaborados por técnicos, e mapas elaborados por pessoas 

não obrigatoriamente com o conhecimento técnico. Para isso mostrou-se aos alunos o mapa 

do bairro cartograficamente correto, de imagem de satélite, técnico, e comparou-o com o 

mapa de percepção dos adolescentes em relação à escala, tamanho, representação e 

detalhamento. 

A proposta de discutir sobre esse assunto foi com a finalidade de mostrar que muitas 

vezes o que os técnicos representam de uma maneira, sobre um bairro, por exemplo, na 

realidade pode ser apresentada diferente. Enfatizou-se ainda, a ideia do Mapa Verde como 

proposta de um mapa no qual estivesse representada a percepção dos próprios moradores 

sobre a comunidade onde vivem, o que consideram bom ou ruim, ou seja, um mapa elaborado 

a partir de quem vive e conhece a sua própria realidade. 

Em seguida ao assunto tratado, foi feita uma introdução para compreender o conceito 

de ícone e legenda, qual a finalidade, para que serve no mapa, e os ícones do Sistema Green 

Map. Enfatizou-se que no Mapa Verde existem as legendas, e os ícones são pequenos 

desenhos com a finalidade de informar o que se tem no bairro e identificar uma série de 

lugares, por exemplo: um lugar na praça que na opinião de algumas pessoas é legal para 

sentar e conversar com os amigos, procura-se então dentro dos ícones do Mapa Verde, um que 

defina isso. E se não existir, pode-se propor um ícone. Abaixo figura da discussão sobre 

ícones: 
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Figura 49: Etapa dos ícones. 
 

 

 
   
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Fonte: Leonardo Castro (2011c). 

 

 

 

Para ilustrar melhor a explicação foram produzidas impressões com os ícones do 

Sistema Green Map que depois serviram na atividade para recortar, colorir e colar no mapa. 

Foi mostrado também modelos de projetos de Mapa Verde de diversos países. Nessa fase do 

trabalho foram utilizados materiais como cartolina, lápis, régua, cola e uma imagem de 

satélite do bairro apenas para servir de base para o momento de fazer os traçados gráficos no 

mapa. Abaixo, figuras 50 e 51 referentes à etapa da colagem dos ícones no mapa: 
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Figura 50: Utilização dos ícones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: A autora. 

 

 

Figura 51: Utilização dos ícones 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: A autora. 
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6.2.4.1 Resultados e análises da fase dos ícones do mapa do bairro  

 

Após as explicações conceituais, deu-se início a elaboração de uma listagem para 

compor a legenda do mapa da comunidade. Para isso, de maneira aleatória, um grupo de 

alunos atentou-se para o mapa do bairro e citava os lugares representados para outro grupo 

que pesquisava na listagem de ícones do Sistema Green Map para um outro grupo formar uma 

lista dos ícones do bairro e seus significados. Por exemplo, o ícone do livro representa a 

escola que é um local para estudo. 

Durante a elaboração da listagem dos ícones, os alunos perceberam que a creche 

representada no mapa não constava na lista do Sistema Green Map. Como na maioria dos 

projetos Mapa Verde existe a liberdade de se criar ícones além do proposto, os estudantes 

produziram uma figura que melhor representaria a creche do bairro. Pensaram, discutiram 

como fazer o desenho, e confeccionaram a imagem de um bebê em um livro aberto, sob a 

justificativa de que a creche não é apenas um lugar recreativo para as mães deixar os filhos e 

poder trabalhar, mas é uma escola também. Abaixo, ilustração do ícone criado: 

 

Figura 52: Ícone da creche. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Fonte: G. 12 anos. 

 

Esse momento de checar as informações do mapa com a listagem de ícones do Mapa 

Verde aconteceu de maneira bastante interativa. Algumas vezes demonstravam-se dúvidas 

sobre quais os ícones e justificativas representariam, por exemplo, a quadra da escola e a 
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quadra de areia também da escola, ambas com a finalidade de atividades esportivas e 

recreação, destinado tanto para criança quanto para adulto. 

Nesse momento começavam-se as discussões para definir se colocariam vários 

ícones para indicar a finalidade desses pontos do mapa, por exemplo, ícone “local para 

criança” e ícone “recreação”, ou apenas a indicação que é uma área de recreação, não 

enfatizando a informação que é um “local para crianças”.  

O mesmo ocorreu com a representação da praça pública que depois de várias 

discussões entre os mapeadores recebeu a indicação de dois ícones: praça pública e local para 

eventos culturais, pois segundo os alunos, a escola algumas vezes promovia apresentações de 

danças, de arte, música, mas o lugar é uma praça pública.  

A demarcação de bares também gerou discussões, alguns receberam a indicação de 

dois ícones: um correspondente a origem do nome bar, e outro na condição de mercado, pois 

vendiam não apenas bebidas, mas produtos alimentícios como pão, cereais, legumes, e 

produtos de limpeza.  

Um terreno baldio, que não foi inserido no mapa da turma, mas que durante a 

caminhada pelo bairro observou-se a falta do mesmo no desenho, nessa etapa dos ícones, 

retornou-se o assunto, e os adolescentes decidiram inserir o terreno no mapa sob um aspecto 

negativo, recebendo a indicação e um ícone de “área contaminada, destruída”. Essa área na 

comunidade, antes era um grande espaço verde, mas foi destruído aos poucos pelos moradores 

que passaram a jogar lixo, queimar roupas, descartar entulhos, móveis, sofá.  

O assunto sobre áreas verde foi um tema debatido pelos estudantes ao denunciarem 

que não existem árvores no bairro devido os próprios moradores arrancarem. Alguns 

culparam as crianças, outros, os adultos que por questão de segurança retiraram as árvores. 

Área verde mesmo apenas próximo da estrada de terra em uma parte dos arredores do bairro 

aonde também existe lagos, sítios com pastos e fazendas.  

A definição dos pontos de ônibus no mapa levou os alunos a serem forçados a 

lembrar com calma quantos e quais os locais que existiam os pontos. Foi uma experiência 

interessante, pois os estudantes ao perceberem que estavam diante de um impasse em relação 

ao palpite da cada colega, um deles tomou a iniciativa e começou a indicar mostrando no 

mapa todo o trajeto por onde o transporte público passava e parava no bairro. O mesmo 

esforço foi feito para sinalizar as ruas onde existiam telefone público. Mas ao final novamente 

estabeleceu-se um consenso. 

Diante da demonstração de um ícone “melhores caminhadas”- algum atalho que a 

pessoa ache interessante, ou caminho com paisagens, arborizado, para chegar a algum lugar-, 
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os estudantes não esperaram saber o significado e rapidamente interviram e começaram a 

abordar o assunto sobre a falta de calçadas para pedestre no bairro, da necessidade dos 

moradores em dividir com os carros o meio da rua, do risco que as crianças correm ao 

utilizarem os centros das ruas para andarem de bicicleta. Mesmo diante da polêmica, a 

pesquisadora explicou novamente o real significado do ícone, mas mesmo assim não houve 

indicações no mapa a respeito. 

Essas discussões e divergência de opiniões sobre desenhos de ícones, ou sobre como 

definir a função de um lugar apontado no mapa, ocorreram durante todo o trabalho, mas ao 

final chegava-se a um consenso, a decisão era tomada coletivamente. Esse comportamento 

demonstra o que vem sendo discutido nessa dissertação e da proposta metodológica do Mapa 

Verde como ferramenta para  organização das percepções que as pessoas tem, no momento 

em que as percepções individuais são colocadas e discutidas em prol do coletivo. 

Nessa etapa dos ícones os alunos também demonstravam bastante atenção, 

concentração na atividade. Falavam do bairro, riam, interagiam. Em um determinado 

momento um adolescente expressou entusiasmo ao enfatizar que “nunca havia se dado conta 

que no bairro existiam tantas coisas”.  

Ao analisar o comentário do aluno observa-se que o momento de construção de um 

mapa dentro da proposta do Mapa Verde pode ser um momento de reflexão comunitária, de a 

comunidade olhar para ela de novo.  

Outro aluno afirmou que gostou de ter feito o mapa, pois possibilitou estudar, 

conhecer mais o próprio bairro e ficar mais informado sobre a comunidade onde vive. Por 

fim, outro comentário destacado foi quando um aluno exclamou que a atividade de fazer o 

mapa permitiu conhecer melhor o bairro para mostrar às outras pessoas que não existe apenas 

coisas ruins, há coisas boas também. 

Conforme já mencionado no capítulo IV desse trabalho, é a partir dessas 

considerações que acredita-se que o Mapa Verde pode se tornar uma ferramenta para o 

planejamento urbano, porque, como se observa no caso das comunidades que compõem o 

conjunto de habitação popular Jardim São José II, após o processo de mudança para o 

conjunto habitacional, as pessoas, de maneira geral,  perderam esse conhecimento e a 

percepção especializada delas próprias.  

Finalizada a elaboração da lista, com os ícones do bairro, os grupos mais uma vez se 

organizaram aleatoriamente e alguns se destinaram a fazer os traçados do mapa, enquanto 

outros cortavam e separavam os ícones impressos em papel. Por fim foram feitas as colagens 

dos ícones em todo o mapa e a escrita da legenda na lateral do mapa. Ao final dessa etapa, o 



117 
 

próximo compromisso com os alunos ocorreu no dia de apresentação oficial do mapa aonde 

ocorreu o encontro dos mapeadores – adolescentes e adultos -, professores e coordenadores da 

escola, conforme será relatado no sub ítem 5.2.3. Abaixo figura do mapa concluído: 
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Figura 53: Mapa Verde do Jardim São José II . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

Fonte: A autora. 
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Durante a atividade dos ícones, pôde-se observar a avaliação dos alunos ao destacar a 

necessidade de melhorias em relação ao calçamento para pedestres, arborização, 

compartimento adequado para descarte de entulhos como móveis, sofás, eletrodomésticos. 

Observou-se também o destaque positivo para áreas recreativas como a praça, os eventos 

promovidos pela escola, as quadras para atividades esportivas. 

Ao se fazer uma análise sob os aspectos topofílico e topofóbico, os estudantes 

representaram o que consideraram importante e os pontos repelidos que não apareceram na 

confecção inicial do mapa elaborado pela turma, foram inseridos posteriormente, na etapa dos 

ícones, sob destaque negativo, a exemplo de um terreno baldio considerado uma antiga área 

verde que foi destruída. 

 

6.2.5 O mapa construído pelo grupo dos adultos da comunidade 

 

 

A segunda grande fase do processo de elaboração do  Mapa Verde do Jardim São 

José II foi realizado com um grupo composto por sete adultos da comunidade, na faixa de 

idade entre 30 e 40 anos. Houve uma variação em torno da quantidade de pessoas que 

participaram do processo, desde o primeiro encontro com 15 participantes – conforme 

relatado no subitem 5.2.1.5 – que consistiu na apresentação do mapa feito pelos estudantes, 

para avaliação dos adultos. 

Em seguida houve a formação de um grupo de sete pessoas resultante das sugestões 

demandadas pelos adultos na reunião de avaliação, para elaboração de um novo mapa 

indicando propostas e reivindicações a serem apresentados e discutidos com a Prefeitura. 

A proposta inicial desse processo era abranger os adultos no sentido de 

complementar, colaborar com contribuições ao mapa feito pelos estudantes, até para ver o que 

os adultos percebem que as crianças não percebem e vice-versa. Pressupôs-se também que os 

adultos não pudessem dedicar tanto tempo deles nessa atividade, diferente dos adolescentes 

com horário das aulas disponibilizado para essa finalidade.  

Contudo, a proposta foi alterada dadas as demandas e novas sugestões dos próprios 

adultos. Na verdade, essas alterações podem acontecer e devem ser consideradas, pois 

conforme explicado no início desse capítulo, o projeto Mapa Verde não é uma atividade 

rígida, ao contrário, permite-se mudanças no planejamento, respeitando-se os costumes e a 

realidade da comunidade local. 
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Em relação à definição da faixa de idade para a pesquisa, diferente dos adolescentes, 

no  qual existia uma justificativa sob a explicação da maturidade, senso crítico, participantes 

em potencial de conselhos de moradores. Com os adultos não se pretendeu generalizar os 

resultados para maiores de 40 anos, trabalhou-se com o que se tinha disponível: mulheres que 

frequentavam a escola à noite para participar de atividades esportivas e arte. 

 

 

6.2.5.1 Mapa  “O bairro que temos” 

 

A partir das sugestões dos adultos que participaram da reunião de avaliação do mapa 

elaborado pelos adolescentes, formou-se um grupo composto por sete mulheres que se 

reuniram para discutir os problemas e possíveis melhorias na comunidade a partir da 

elaboração do mapa do bairro utilizado posteriormente como instrumento de negociação com 

a Prefeitura. 

 
Figura 54: Elaboração do mapa “O bairro que temos” pelos adultos da comunidade. 

 
 

 

 

 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fonte: A autora. 
 

 

Diferente da divisão das atividades com os adolescentes, a proposta de trabalho com 

os adultos foi dividida em duas etapas: a primeira consistiu em o grupo desenhar o mapa do 
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bairro que se tem, e a segunda etapa desenhar o mapa do bairro que se deseja, inserindo 

propostas e possíveis soluções de melhoria.  

A primeira etapa tinha como finalidade exercitar a percepção, a localização espacial 

de lugar dos moradores, pois quando isso acontece, as pessoas tendem a não se distanciarem 

do lugar onde vivem, de serem levadas a observar detalhes que passariam despercebidos. 

Fazendo o mapa as pessoas tendem a conhecer melhor o lugar onde vivem. 

Essa etapa tinha ainda como objetivo, observar como as pessoas interagem 

coletivamente, como negociam as suas percepções individuais para pôr no mapa com o 

mesmo grau de importância. E igual como observado com os adolescentes, às pessoas tendem 

a por no mapa o que interessa caso contrário não aparece no desenho. 

Para essa atividade, igual como os estudantes, foi proposto materiais como cartolina 

e canetas coloridas, mas os adultos manifestaram a preocupação em fazerem os desenhos 

utilizando lápis para possibilitar apagar e refazer caso haja mudanças nas discussões. 

 

 

6.2.5.1.1 Resultados e análises da fase de  elaboração do mapa “o bairro que temos” 

 

 

Ao iniciar o trabalho, observou-se que os moradores discutiam primeiramente o que 

iriam colocar no mapa e como fariam, para depois passar ao papel, demonstrando abertura ao 

diálogo, discussão e respeito às opiniões e ideias que fossem surgindo.  

Esse comportamento sucedeu durante todo o trabalho que aconteceu de maneira 

bastante participativa, interativa, com diálogos e quando surgia um conflito de ideias, logo um 

morador buscava chegar a um consenso. Todos eram unânimes em dizer, “que esse tipo de 

trabalho é algo para ser pensado, e não chegar e já ir desenhando no papel”.  

 Em comum acordo, uma moradora se colocou a desenhar os primeiros rascunhos, a 

partir do que os demais falavam e indicavam. O primeiro desenho no mapa foi à localização 

das casas, seguida dos pontos de ônibus, a entrada do bairro, e as ruas, depois foram surgindo 

as discussões em torno dos problemas, pontos positivos e negativos no bairro.  

Observou-se que durante todo o início de desenho do mapa preocupava-se muito 

com a localização das casas, de representar todas as residências no mapa, o terreno, repetia-se 

sobre à casa própria, tudo isso imprimindo uma demonstrando do grau de importância que 

uma casa própria denota na vida dessas pessoas.   
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O interessante também era observar a maneira como se referiam às casas para localizá-

las no mapa ou utilizar como referência para indicação de um ponto comercial, verbalizando 

os nomes dos vizinhos como referencia, mostrando assim, a ligação com a vizinhança e 

conhecimento sobre o bairro. “De fato, o próprio ato de dar nome e diferenciar o ambiente 

concorre para torná-lo mais vivo e aumentar assim a profundidade e a poesia da experiência 

humana” (LYNCH, 1997, p.144). 

Algumas vezes o grupo fazia um esforço para lembrar, por exemplo, onde estava 

localizado o ponto de ônibus, se existia ou não um orelhão em determinada rua, fazendo com 

que algumas moradores se comprometessem a observar melhor, pois nunca tinha notado, e 

trazer a informação na próxima reunião. 

Em seguida aos primeiros desenhos representados, começou-se a desenhar os pontos 

públicos. Algumas vezes uma moradora – conhecida como representante do bairro, pelo 

menos informalmente, já que não existe associação de moradores – expressava conhecimento 

sobre determinado projeto que a Prefeitura pretendia implementar no bairro. A informação era 

sabida por meio das reuniões promovida pela prefeitura desde quando foi fundado o bairro 

mas que não há uma grande participação dos moradores, salvo por alguns representantes 

institucionalizados que frequentam assiduamente reuniões das escolas, secretaria e outros.  

As demais participantes algumas por serem novatas na comunidade, e outras por não 

terem conhecimento dessa reunião, perguntavam sobre os projetos a fim de obter mais 

detalhes sobre o assunto. Esse fator demonstrava a escassa relação entre os projetos 

arquitetados pelo poder público e o diálogo com a comunidade. 

Os participantes demonstravam bastante entusiasmo e deslumbramento ao comentar 

sobre esses projetos dentre eles um para a quadra da escola aonde seriam construídas 

arquibancadas e aparelhos de ginástica.  

Contudo, ao contrário do comentário positivo em relação a quadra, começaram a 

surgir opiniões negativas por exemplo sobre a praça, que precisava ser melhorada e a pista de 

skate retirada, esta, construída na época da fundação do bairro contra a vontade dos 

moradores. Segundo I. 40 anos “As crianças não têm dinheiro para comprar um brinquedo 

desse tipo que é muito caro. A pista de skate só serve para uso ilegal, não atende a realidade 

da comunidade, foi projetada, mas não consultaram os moradores para saber”. 

Da mesma maneira, comentou-se sobre a falta de segurança no bairro, o problema da 

violência, a destruição de pontos públicos como a exemplo da praça destruída por alguns 

moradores; a creche que algumas vezes adolescentes entraram e quebraram as janelas; a 
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quadra de areia abandonada e utilizada para os adolescentes usar drogas; tudo isso 

demonstrado, segundo as mulheres, uma necessidade de um posto policial.  

Sobre o mesmo assunto, outras participantes alegavam que na comunidade existem 

pessoas boas e aquelas que querem destruir. No caso dos espaços público, como a praça, os 

moradores explicavam que caso não seja um espaço interessante à população, aqueles ficam 

abandonados ou utilizados de maneira indevida por alguns usuários do conjunto.  

Ao final do assunto, os participantes lamentaram que, embora o bairro seja bom, o 

problema é a violência e a pequena participação dos moradores. A partir desse lamento dos 

colegas, a moradora I., 40 anos desabafa: “eu tenho direito enquanto cidadã de lutar pelo 

bairro que acredito, não apenas para mim mas para todas as pessoas, e nenhuma violência 

pode me impedir de participar”. 

Ao analisar esses comentários observa-se a demonstração de um conflito entre 

entusiasmo e lamentação sobre o bairro. Esse comportamento foi expresso ao longo de toda 

atividade tanto com os adultos quanto com os adolescentes. Igual aos comentários feito pelos 

estudantes, as moradoras se surpreenderam ao verem o mapa quase concluído e afirmaram 

que não tinham se dado conta de que o bairro era tão bonito, tinha tanta coisa. A moradora R., 

30 anos expressou: “olhando esse mapa, está parecendo bairro de primeiro mundo, gostaria de 

morar nesse bairro”, brincou. 

O que se percebe, é que, embora existam problemas para resolver na comunidade as 

pessoas expressam e verbalizam a esperança de melhorias no caso da violência, embora 

alguns demonstrassem acostumados com essa violência quando moravam na favela.  

Em um dado momento da atividade, a pesquisadora perguntou se as moradoras 

mudariam de bairro, todas responderam que não, pois têm a casa própria, os filhos na escola e 

que o bairro não é ruim, precisa de algumas melhorias, e estão dispostas a deixar um bairro 

melhor para os filhos. 

Ao observar essas considerações, chega-se a um entendimento de que existe uma 

diferença significativa entre estar insatisfeito e querer mudar de bairro e estar insatisfeito, mas 

permanecer no bairro e buscar melhorias. Ou seja, para esse grupo a insatisfação está 

relacionada à busca por melhorias e não necessariamente ao desejo de mudar de bairro. 

A atividade foi concluída desenhando-se os ícones no mapa que comparado ao 

realizado pelos adolescentes não houve nenhum comentário novo sobre a comunidade no 

momento de indicar os ícones para representar pontos do bairro. Aproveitou-se inclusive para 

mostrar o desenho do ícone da creche criado pelos estudantes com o qual os adultos 

concordaram. Abaixo, figura do mapa “o bairro que temos”: 
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Figura 55: Mapa “O bairro que temos”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora. 
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6.2.5.2 Mapa “O bairro que queremos” 

 

Essa segunda etapa com os adultos baseou-se na proposta de desenhar um segundo 

mapa que representa-se um bairro considerado ideal para o grupo. Este mapa serviria, em 

seguida, para apresentar e discutir com a prefeitura na reunião com os representantes das 

secretarias. A proposta foi de elaborar o mapa para funcionar como um instrumento através do 

qual os moradores poderiam discutir, apontar as necessidades de melhorias no bairro, 

demonstrando por meio dele o que a comunidade gostaria que fosse feito, as expectativas e 

desejos dos moradores. 

     O mapa também deveria poder ser utilizado como ferramenta de organização nas 

próximas discussões dos moradores. A finalidade dessa etapa era, ainda, de observar, a partir 

da avaliação e percepção dos adultos em relação ao lugar onde moram, se o que os moradores 

consideravam como ideal era muito fora da realidade ou algo que não estava sendo 

considerado pelo poder público.  

   Para fazer o mapa, o grupo utilizou materiais como lápis, borracha, canetas 

coloridas e uma folha de papel cartolina. 

  

 

6.2.5.2.1 Resultados e análises da fase de  elaboração do mapa “o bairro que queremos” 

 

Os participantes começaram a atividade fazendo o mesmo procedimento do primeiro 

mapa: discutir, avaliar e representar no mapa. O primeiro assunto trazido para a discussão foi 

sobre a melhoria da praça e a inutilidade da pista de skate.  

 Segundo o grupo, quando se conversa com os demais moradores do bairro, grande 

parte tem a mesma opinião de que a pista de skate foi um projeto mal feito pois a comunidade 

não foi consultada. O grupo explicou que o resultado disso foi que os adolescentes a 

destruíram por não poderem usá-la, o que a tornava sem serventia. O mesmo ocorreu quando 

destruíram por três vezes a tabela de basquete, tendo chegado ao ponto de atearem fogo à 

tabela de madeira que a prefeitura colocou quando a consertou pela terceira vez.  

 Enfatizou-se ainda que no bairro falte área de lazer para as crianças, a moradora I., 

40 anos concluiu “os moradores precisam tomar conta de seus espaços. Mas o que falta é 

espaço para os moradores tomarem conta. Os espaços são abandonados, a praça não tem 

ninguém, não serve para a comunidade”. Após discussões o grupo expôs como proposta, 

arborizar a praça e colocar bancos, desmontar a pista de skate e no local montar um parque 
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para as crianças com balanços, e na rua em frente ao centro comunitário disponibilizar uma 

ciclovia. 

  Concordaram também em inserir no mapa o projeto em tramitação na prefeitura 

sobre a quadra da escola aonde serão construídas arquibancadas para realização de torneios 

esportivos, e aparelhos de ginástica para os adultos. Segundo o grupo, a proposta parece 

atender, porém não se viu a planta arquitetada, de como ficará o projeto, sendo assim, o grupo 

em comum acordo inseriu um lembrete para solicitar à prefeitura discussão com a 

comunidade sobre as ideias para a quadra da escola. 

Discutiu-se sobre um posto policial no bairro, porém segundo uma moradora do 

grupo, nas ultimas reuniões com a prefeitura foi solicitado, mas não foi autorizado sob a 

justificativa de que não existem registros, ocorrências na polícia, de violência na comunidade, 

e que existe a ronda policial nas ruas para vistoriar o bairro. Segundo a moradora, as pessoas 

têm medo de denunciar, e para o poder público interessa números, estatísticas. E sobre a 

ronda policial, concordou-se que de fato ocorre, porém no momento que mais precisa não 

passam, e só aparecem depois do conflito feito. 

  Embora exista o empecilho da falta de dados estatísticos, o grupo concordou em 

sugerir um posto policial ao lado da praça próximo a Fundhas, por ser uma área vazia 

destinada no projeto inicial do bairro para construção de uma igreja, como não efetivou-se, na 

opinião do grupo seria  ideal para a construção de um posto policial. 

Seguindo a discussão, comentou-se sobre a falta de sinalização nas principais 

avenidas do bairro. Segundo o grupo, os moradores reclamam da alta velocidade dos veículos 

nessas avenidas que são próximas a escola, um risco para os estudantes, pois o turno escolar 

termina igual para todas as unidades: escola, creche e fundas, são várias crianças na rua. 

Sugeriu-se então colocar nessas vias de grande movimento, a lombada eletrônica ou “olho de 

gato” para reduzir a velocidade dos carros, colocar um semáforo, porque é via de mão dupla, 

por fim, guardas de trânsito - controladores de acesso - na frente da escola. 

Foi solicitado construção de calçadas em uma via principal, pois segundo consta, 

existe calçada até metade da via construída por um proprietário particular, o restante é mato e 

as pessoas andam no meio da rua. 

Demonstrou-se a necessidade do posto de saúde atender 24h, pois os participantes 

explicaram que os moradores reclamam da dificuldade em se deslocarem nos casos de 

urgência para unidade de pronto atendimento da Vila Industrial ou Eugênio de Melo. Segundo 

o grupo, o bairro precisa de um posto de saúde 24h também para atender o entorno. Outro 
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problema na ordem da saúde pública apontada pelo grupo é a demora em conseguir 

atendimento médico pela quantidade insuficiente destes para a demanda existente. 

O grupo indicou no mapa colocar pontos de ônibus cobertos, igual como existe em 

outros pontos da cidade, pois quando chove não é coberto nas laterais. Sugeriram uma lotérica 

no bairro devido a dificuldade muitas vezes dos moradores se deslocarem para o centro da 

cidade e ir pagar conta. Segundo o grupo não existe lotérica no entorno. Uma moradora 

alertou, porém, que para por uma lotérica, antes tem que existir um posto policial. 

Comentou-se da pequena quantidade de “orelhões” no bairro - três no total, o grupo 

tinha o conhecimento de que as empresas não constroem “orelhão” a menos de 500m um do 

outro. Foi sugerido, portanto, pontos no final das avenidas principais para atender os 

moradores que moram na área baixa, descida do bairro. 

Um participante do grupo apontou sobre a necessidade de colocar caçambas nos dois 

terrenos baldios do bairro para destinação de entulhos grandes como mobílias, e 

eletrodomésticos, pois estes o caminhão da coleta de lixo não leva. Abaixo, figura do mapa 

concluído: 
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Figura 56: Mapa “O bairro que queremos 2”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte:  A autora. 
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Concluído o trabalho do mapa, combinou-se com o grupo para participarem de um 

encontro entre os mapeadores – adolescentes, adultos, professores – que participaram do 

projeto Mapa Verde do Jardim São José II para encerramento das atividades. O encontro tem 

a finalidade apresentar o mapa oficial do bairro construído pelos estudantes, bem como 

promover uma troca de experiências das atividades feitas pelos adultos e pelos próprios 

adolescentes ao longo de todo o processo. Foi agendado hora e local com a coordenadora da 

Fundhas que cedeu uma das salas da unidade para o encontro. 

Ainda nessa reunião com o grupo dos adultos, discutiu-se os trâmites para a 

participação do grupo na próxima reunião com a prefeitura com a finalidade de apresentar o 

mapa e discutir novas propostas para melhoria do bairro. Para isso o grupo elegeu um 

representante para formalizar a participação, junto aos coordenadores da escola responsáveis 

pela organização da reunião. 

Os adultos ainda acordaram entre si de após a reunião com a prefeitura, tentar formar 

uma comissão de moradores no bairro, a partir deste grupo que se formou para o mapa. 

Planejaram também convidar os moradores que quiserem participar para a votação dessa 

comissão e a partir daí realizar encontros periódicos para mostrar o mapa com as sugestões 

pensadas, discutir propostas. 

Por fim, o grupo expressou que as reuniões para o exercício do mapa permitiu 

reacender a tentativa de formação de uma comissão de bairro que há tempos não se conseguia 

efetivar na comunidade. Segundo os participantes, pelo menos os moradores que participaram 

da construção do mapa demostrou interesse em discutir melhoria para o bairro e de 

representar a comunidade nas negociações com o poder público.  

Por fim, a moradora C., 32 anos enfatizou que o mapa não serve apenas para se 

localizar, mas como um registro que evita a contradição do que foi proposto no momento da 

negociação com o poder público, e concluiu “a gente sabe que no momento que a gente tá alí 

apertando, cobrando, sempre vai ter uma estratégia do maior para tentar derrubar a gente e 

talvez eles já começam a desconsiderar se você entra em contradição, por isso acho o mapa 

interessante”. 

Ao analisar a opinião da moradora e relacioná-lo com a prática do Mapa Verde o 

mapa vai além dessa questão da representação espacial, passa a ser um documento, um 

registro social, um registro temporal e dinâmico da realidade (MARANDOLA; MELLO, 

2005). 

É a partir dessas considerações que acredita-se que o Mapa Verde pode se tornar uma 

ferramenta  para o planejamento urbano. O momento de construção de um mapa dentro da 
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proposta do Mapa Verde pode ser um momento de reflexão comunitária, de a comunidade 

olhar para ela de novo de construir um mapa “de baixo para cima”, a partir de quem vive 

naquele lugar, e não o contrário, “de cima para baixo”, como em um mapa feito pelos técnicos 

municipais para fins de zoneamento ou de determinação de traçados das ruas e avenidas. 

(MARANDOLA; MELLO, 2005). 
 

 

6.2.6 A reunião com a prefeitura 

 

Na reunião com a prefeitura, estavam reunidos representantes da secretaria de 

desenvolvimento social, de esporte e lazer, diretor e coordenadores da escola e Fundhas, 

Assistentes Sociais, Psicólogo e dois representantes do grupo de moradores para apresentação 

do mapa do bairro. 

Iniciou-se a reunião com a apresentação de cada participante em seguida foi aberto o 

espaço para as moradoras apresentarem o mapa e discutirem o que foi proposto coletivamente 

de melhoria para o bairro.  

 

6.2.6.1 Resultados e análises da reunião com a prefeitura 
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Figura 57: Reunião com a prefeitura. 
 

 

 

 

 
   

 
   
 

 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cristiane Ferreira (2011). 
 

 

O primeiro assunto foi falado sobre a praça, que segundo a prefeitura, há algum 

tempo já vem se pensando nesse projeto de melhorias, como propostas de construir um 

playground na praça, e na quadra da escola aparelhos de ginástica, aguarda-se licitação para 

iniciarem as construções.  

As moradoras solicitaram apresentação desse projeto antes de efetivarem a 

construção. Sobre a pista de skate, um representante da Fundhas expressou que não estava de 

acordo em destruir, que “na verdade a pista foi construída, porém não se ensinou os 

adolescentes a usarem”.  

Uma das moradoras retrucou que “a pista não atende a realidade da comunidade, 

mas caso não haja possibilidade de destruir que agregue aquilo que os moradores acham 

interessante como um parquinho, espaço verde”. Representantes das secretarias informaram 

que apresentarão a proposta de melhoria da praça.  
   
 

Ao abrir discussões sobre a necessidade do posto de saúde atender 24h e os 

problemas da demora nos exames, representantes das secretarias informaram que esse é um 

problema que atinge todo o país. As moradoras então propuseram tentar viabilizar linha de 
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ônibus que passem pelo bairro até a Unidade de Pronto Atendimento do bairro Eugênio de 

Melo. Sobre esse assunto ficou de discuti-lo melhor em outra reunião. 

Antes que se fosse dada continuidade para as seguintes propostas, os representantes 

das secretarias esclareceram que existe uma relação de pedidos que foram feitos pelos 

moradores há um ano atrás, assuntos que estão em processo de aprovação, outros que 

aguarda-se o prazo para licitação, e outros assuntos que ainda não se tem respostas.  

Desse feito foi proposto estabelecer nas reuniões uma ordem de prioridade para cada 

assunto relacionado as sugestões para melhorias no bairro. Foi acordado então, na reunião em 

que for tratado o tema sobre meio ambiente, virá o secretário da área, será convidada a urbam, 

para discutir sobre tudo que envolver limpeza, arborização, etc. 

Em cada reunião será definida a pauta seguinte, dessa maneira não se misturam os 

assuntos e é possível discutir a viabilidade de prazos, econômicos, do que for solicitado. Os 

representantes do bairro afirmaram que sempre discutirão os assuntos de posse do mapa para 

melhor esclarecimento e apresentação. 

Ao observar este momento de diálogo entre poder público, técnicos e comunidade, 

observa-se que a prática do Mapa Verde, conforme foi discutido no capítulo IV desse 

trabalho,  além de buscar promover a participação e interação da comunidade com seu 

ambiente vivido e construído pode ser utilizado como um instrumento que atraia a atenção do 

poder público bem como envolver as pessoas nas discussões e proposições de soluções acerca 

de possíveis problemas enfrentados na comunidade. É uma prática em que as pessoas podem 

expressar, por meio de desenhos, as suas necessidades, percepções, sentimentos e desejos 

relativos ao ambiente vivido, construído ou analisado (MARANDOLA; MELLO, 2005). 

 

 

6.2.7 A socialização entre os mapeadores 

 

Após conclusão das etapas de trabalhos de elaboração do Mapa Verde do bairro 

Jardim São José II, foi promovido um encontro de encerramento com todas as pessoas que 

participaram do processo para uma apresentação oficial do mapa e para um próximo trabalho 

daí em diante, com aqueles que tiverem interesse em trabalhar com o Mapa Verde.  

Para isso, ao final das atividades dos mapas, tanto com os adultos quantos com os 

adolescentes, foram eleitos participantes para se tornarem representantes do Mapa Verde, com 

a finalidade de se reunirem, trocar ideias, propor soluções. No caso dos adultos, segundo 
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estes, as reuniões para elaboração do mapa serviu também como estimulo para uma tentativa 

de formar inclusive uma comissão de moradores. 

 

 

6.2.7.1 Resultados e análises do encontro de socialização entre os mapeadores 

 

Durante a realização do encontro, inicialmente os mapeadores socializaram a 

experiência ao longo dos trabalhos, apresentaram os mapas e explicaram as etapas. Em 

seguida, trocaram ideias sobre participação comunitária, contribuição para formação de um 

bairro melhor e sobre comprometimento de todos, com questões sociais, ambientais da 

comunidade e da cidade. 

 

Figura 58: Encontro entre mapeadores – “adolescentes apresentam o mapa”. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Karina de Lima (2011a). 
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Figura 69: Encontro entre mapeadores – “adultos apresentam o mapa”. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fonte: Karina de Lima (2011b). 

 

 

Aproveitando o ensejo das discussões sobre o assunto participação em comunidade, a 

pesquisadora realizou junto aos participantes uma atividade lúdica, dinâmica de grupo, 

preparada com a finalidade de propor reflexões acerca desse assunto.  

O procedimento da dinâmica7

   Em seguida foi pedido para cada participante encher sua bexiga e jogá-la para o 

auto utilizando as diversas partes do corpo, depois com os outros participantes sem deixar a 

 consistiu na formação de um grande círculo aonde 

cada participante recebeu uma bexiga vazia. O facilitador em seguida, informou ao grupo que 

as bexigas são, hipoteticamente, os problemas que os moradores enfrentam na comunidade, 

nesse momento cada participante verbalizou um problema: violência, demora dos ônibus, 

melhorias da praça, demora no atendimento médico do posto de saúde, pequena participação 

dos moradores, e assim cada um expressou uma palavra. 

                                                           
7 A técnica da dinâmica foi com base na “dinâmica da bexiga”, extraída do livro Práticas pedagógicas vivencias: 
dinâmicas para trabalhar valores, atitudes, afetividade, autoestima relacionamento. Autora: Vilmabel Soares. 
Editora Vozes, Petrópolis/RJ. 2010, Porém o conteúdo foi alterado a partir da necessidade do assunto a ser 
discutido. 
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mesma cair. Aos poucos o facilitador pediu para alguns participantes deixarem sua bexiga no 

ar e sentarem, os demais continuaram no jogo.  

 
Figura 60: Encontro entre mapeadores – “dinâmica”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora. 
 

 

Quando restou apenas um participante no jogo tentando segurar todas as bexigas, 

sem êxito, a dinâmica foi finalizada e o facilitador então, pediu para que todos voltassem ao 

círculo. Em seguida iniciaram-se as reflexões por meio das perguntas: 1) a quem ficou no 

centro o que sentiu quando percebeu que estava ficando sobrecarregado tentando segurar 

sozinho todas as bexigas, que simbolizavam os problemas? 2) a quem saiu o que sentiu. 

Nesse momento as pessoas fizeram as suas colocações, relacionando a dinâmica com 

a realidade na comunidade. Por fim, a facilitadora discorreu opiniões acerca de se resolver os 

problemas juntos, e abriu a discussão ao grupo pedindo para que todos estourassem a bexiga, 

pegassem o papel nela contida. 

Nestes, continham dizeres que se referia as sugestões dos componentes necessários 

para trabalhar em comunidade tais como respeito a opinião alheia, trabalho em prol do 

coletivo e não individual, discutir proposições coletivamente, e outros. Cada participante leu e 

expressou um comentário para o grupo sobre as palavras descritas. Ao final realizou-se uma 

confraternização de encerramento das atividades. 
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Esse momento de socialização e reflexão entre os mapeadores foi uma oportunidade 

a se discutir para além das questões perceptivas, um momento que segundo os moradores é 

atípico na comunidade.  É nesse sentido que acredita-se na viabilidade da realização de 

práticas que possibilitem às pessoas expressarem suas percepções sobre o ambiente em que 

vivem, expressarem seus anseios, aspirações, expectativas e reclamações, práticas que 

fomentem o diálogo e a interação entre as pessoas. 

 
Figura 61: Encontro entre mapeadores – “confraternização”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: A autora. 
 

 

Da etapa após o encontro entre os mapeadores em diante, a proposta foi dos 

moradores seguirem os trabalhos sem a intervenção de um facilitador, pesquisador ou técnico. 

A função destes no processo de elaboração de um projeto Mapa Verde em uma comunidade, é 

de semear a ideia  de que é possível se organizar e ter uma ferramenta de gestão. Ou seja, 

mostrar que a comunidade pode informar-se, instrumentalizar-se, e, por exemplo, preparar-se 

para ir à prefeitura discutir com os técnicos, mostrando no mapa os problemas da comunidade 

e possíveis soluções. 
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O facilitador, pesquisador ou técnico podem colocar-se à disposição dos moradores 

para esclarecimentos de dúvidas, apoio, mas a partir de então é um processo de organização 

da própria comunidade aonde uma liderança interna irá comandar os trabalho, agendar as 

reuniões, horário e local.  

 

 

6.3 A RELAÇÃO ENTRE MORADORES E O ESPAÇO HABITADO – RESULTADO E 

ANÁLISE DOS DADOS QUANTITATIVOS  

 

Antes da aplicação efetiva dos questionários, foi realizado um pré-teste a 10 

domicílios urbanos. Em seguida foram aplicados questionários, durante o mês de julho de 

2011, a 120 residências envolvendo o mesmo número de pessoas, que corresponde a 26 % do 

total de 453 casas, por meio de visitas em todas as 7 ruas do bairro alternando-se os 

domicílios. Os critérios e procedimentos estão comentados no capítulo III, desta dissertação. 

O questionário utilizado na pesquisa para a coleta das informações sobre o grau de 

satisfação dos moradores em relação ao conjunto de habitação popular Jardim São José II, foi 

elaborado em função de 9 questões relacionadas aos aspectos sociais – infra-estrutura, lazer, 

educação-, e 4 questões associadas aos aspectos econômicos – renda familiar e situação 

laboral. Sobre o modelo do questionário vide anexo II. 

  

 

5.3.1 Perfil da amostra de moradores 

 

Sobre o perfil da amostra dos moradores entrevistados, primeiramente foi realizado 

investigação sobre a idade e sexo, constatando-se uma predominância do sexo feminino na 

faixa de idade entre 20 a 40 anos, fase economicamente ativa, conforme a tabela abaixo: 
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Homens Mulheres
00 a 14 0 0 0
15 a 19 2 6 8
20 a 29 4 28 32
30 a 39 7 23 30
40 a 49 2 18 20
50 a 59 6 11 17
 + de 60 3 10 13

Total 24 96 120

Perfil da Amostra dos Moradores
Sexo

TotalIdade

Tabela 2: Perfil da amostra dos moradores por idade e sexo. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Fonte: A autora. 

 

 

Em seguida, nos gráficos 1 e 2, a partir da análise do número de pessoas oriundas de 

regiões e bairros distintos, observou-se uma heterogeneidade cultural,  provenientes tanto da 

mobilidade das pessoas entre regiões, conforme o gráfico 1, quanto de outras áreas da própria 

cidade conforme se constata no gráfico 2. Ao analisar os dados do gráfico 1, apesar da 

constatação de uma predominância de 58% pessoas da região sudeste, há uma significativa 

expressão de 34% moradores oriundos do nordeste.  

Ainda com base nos dados coletados, no gráfico 2 foi elencada relação do número de 

moradores do conjunto de habitação popular Jardim São José II, incluídos aqueles vindos de 

outras áreas do município de São José dos Campos, bem como, das antigas comunidades: 

Nova Detroit, Tatetuba e Caparaó, para as quais o conjunto habitacional foi construído. 

Conforme observou-se no gráfico 2, 32% corresponde a moradores provenientes de 

outros bairros, que aguardavam acesso à moradia popular por meio da lista de espera da 

prefeitura. Esta porcentagem equipara-se a moradores da comunidade Nova Detroit com 32%, 

35%  Tatetuba e 1% Caparaó. 

Ao analisar os dados dos gráficos 1 e 2 levou-se a refletir que a existência de 

moradores oriundos de diferentes áreas, com diferentes costumes, culturas e hábitos, 

abrigados no mesmo conjunto habitacional,  seja possivelmente um fator que interfira na vida 

e na percepção desses moradores sobre a comunidade onde vivem. 
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Gráfico 1: Número de pessoas oriundas por região. 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: A autora. 
 

 
Gráfico 2: Número de famílias oriundas de cada bairro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: A autora. 

 

 

 

Para complementar as observações dos gráficos 1 e 2, e medir o nível de interação 

entre o morador entrevistado e o conjunto habitacional, levantou-se o tempo de residência do 

mesmo (gráfico 3). 
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Gráfico 3: Tempo de residência dos moradores entrevistados. 

 

 

 

 

 

 
 

                           

 

 

Fonte: A autora. 
 

Um aspecto que pôde-se observar desses dados foi a relação de desistência e 

permanência no bairro, observando-se que mais de 72% das famílias entrevistadas moram no 

bairro desde o início da ocupação e as demais moram no máximo há cinco anos. 

Em relação ao grau de escolaridade dos moradores entrevistados, foi feita a divisão 

dos dados da seguinte forma: considerou-se como nenhum grau de escolaridade, a pessoa 

analfabeta, e como ler e escrever, o morador que não concluiu a 4° série do 1° grau. Para as 

demais fases, considerou-se a pessoa que concluiu estes níveis de escolaridade, 

desconsiderando-se, no entanto, se essa pessoa iniciou os níveis seguintes, como mostra o 

gráfico abaixo: 

 
Gráfico 4: Grau de escolaridade dos moradores entrevistados. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

                                

Fonte: A autora. 
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Satisfação Infra-estrutura Atendimento a saúde pública

Qualidade do ensino

Calçamento das
ruas/pavimentação
Segurança

Iluminação Pública

Rede de esgoto

Arborização

Área de circulação dos pedestres

Coleta de lixo

Circulação de veiculos

Transporte coletivo

Relação com a vizinhança

Áreas de lazer

Observou-se uma predominância de níveis escolares do primeiro e segundo grau, 

uma porcentagem menor de analfabetos e ausência do nível superior, este último, levando à 

reflexão da dificuldade de acesso a faculdade tendo em vista a predominância do perfil de 

moradores jovens na comunidade. 

 

 

6.3.2 Avaliação dos moradores quanto à satisfação ao conjunto habitacional 

 

O Gráfico 5 apresenta os resultados da avaliação da satisfação dos moradores com a 

infra-estrutura do conjunto habitacional onde vivem. Os dados foram a média aritmética das 

notas sobre os diversos temas. Os moradores expressavam sua satisfação atribuindo notas de 1 

a 10, considerando-se que o valor 1 (um) representaria total insatisfação e 10 (dez) uma 

satisfação plena com o quesito ou aspecto avaliado. 

 
Gráfico 5: Avaliação da satisfação dos moradores com a infra-estrutura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação dos questionários -  julho, 2011. 

 
 

No item saúde, o nível médio de satisfação, segundo 35,8% dos moradores, 

justificou-se pela falta de qualidade do atendimento do posto de saúde caracterizado pela 
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quantidade insuficiente de médico para atender a demanda do conjunto habitacional e dos 

bairros do entorno. Ainda, 30% denunciam o tempo de espera, explicado como consequência 

da enorme demanda e do reduzido número de profissionais.  

Sobre a qualidade do ensino, 4,1 % dos moradores questionaram a aprendizagem 

tanto no aspecto da indisciplina (brigas entre alunos, discussões na escola e a falta de um 

maior nível de controle por parte dos professores) quanto no do rendimento acadêmico dos 

adolescentes. Como afirmou um morador: “esses alunos passam de ano ruim mesmo sem ter 

aprendido muita coisa”. 

No tocante à segurança, 10,8% dos moradores queixaram-se da violência no bairro 

resultante do conflito entre grupos e 19,1% denunciaram a insuficiência da ronda policial. 

No quesito iluminação pública 8,3% reclamaram da demora na manutenção, atrelada 

a conseguintes atos de vandalismo de grupos do conjunto habitacional. 

Em relação à arborização (área verde) 20% justificaram a ausência da mesma devido 

a atos de vandalismo de alguns adolescentes que arrancaram uma quantidade significativa das 

mudas plantadas em frente à algumas residências. 

No quesito área para circulação de pedestres 21,6% denunciaram a falta de 

calçamento, o que faz com que os moradores sejam forçados a andar no centro das ruas, 

dividindo espaço com os veículos e expondo-se a riscos. 

Sobre o tema circulação de veículos, 30,8% acusaram a falta de sinalização nas vias 

de tráfego intensivo de veículos gerando risco para crianças e moradores como um todo. Em 

relação ao transporte coletivo 29,1% explicaram que a quantidade atual de ônibus é 

insuficiente para atender a demanda do bairro e do entorno, o que, consequentemente, 

aumenta a demora no tempo de espera dos mesmos.  

Na opinião de 39,1% dos moradores, área de lazer não existe e denunciam que a 

praça não tem utilidade e as crianças se utilizam da rua ou da escola para os momentos de 

diversão. Sobre a creche, 11,6% explicaram que faltam vagas e que algumas crianças do 

bairro ainda aguardam na lista de espera. 

Ainda tomando por base os dados obtidos por meio das perguntas do questionário 

relativas à satisfação dos moradores com o conjunto habitacional, é interessante registrar 

algumas justificativas dos respondentes mediante a pergunta aberta da questão 4 (vide 

questionário anexo II) em relação ao grau de satisfação com o bairro e a explicação dada 

sobre por que considerava-se tal atributo importante. Abaixo gráfico que ilustra as respostas: 
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Gráfico 5: Satisfação com o conjunto habitacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: A autora. 

 

Ao observar o gráfico, e analisado a média de satisfação, constatou-se que 64% 

demonstraram uma satisfação e 46%  insatisfação. Segundo 16,6% dos moradores a satisfação 

está relacionada ao fato de o bairro ser tranquilo e provido de todos os recursos de infra-

estrutura. Na opinião do morador I. de 40 anos: “apesar do bairro apresentar alguns problemas 

tem tudo que a gente precisa: escola, posto de saúde, mercadinhos, ônibus, é um bairro 

limpo”.  

Estes moradores consideram o fator da infra-estrutura importante porque entendem 

que o mesmo é necessário para a vida humana e em comunidade, conforme enfatiza P., 38 

anos: “ter infra-estrutura é qualidade de vida”. 

Ainda, segundo 5% dos moradores a satisfação está ligada a aquisição da casa 

própria pois consideram que ter uma casa é uma segurança, um bem deixado para amparar os 

filhos no futuro, livrar-se das despesas de aluguel.  Na opinião de L.30 anos: “a gente ter uma 

casa nossa nos dá dignidade de ter um endereço certo e a liberdade de não depender dos 

outros”. Por fim, 5,8% relacionam a satisfação pelo fato de morar próximos dos amigos e dos 

familiares. 

Sobre a insatisfação, o destaque se deu para questão da violência e falta de segurança 

(33%), falta de lazer (15%), distante do centro (12 %), melhoria no posto de saúde (4,1%). 

Em relação a violência os moradores denunciam que um bairro sem segurança é um lugar 

ruim para criar os filho, inseguro, tira a liberdade. Segundo M.35 anos: “Falta liberdade pois o 

traficante comanda. 18h me fecho em casa”. Ainda na opinião de C.40 anos “o bairro tem sua 

própria lei, isso não é bom, se existe leis é para todos e não cada um fazer a sua”. 
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Sobre lazer, os moradores consideram importante para os filhos, pois é uma tentativa 

de ocupar as crianças e adolescentes e ficar longe das drogas, destacou M.27 anos: “as 

crianças desocupadas só aprendem o que não presta, não tem lazer para elas”. 

 Ao analisar essa narrativa da moradora, verifica-se os atributos utilizados para 

justificar a importância da área para o lazer dos filhos associando não apenas à diversão mas 

também como meio educativo e comportamental.  

Nesse sentido, a análise corrobora as discussões da bibliografia estudada nessa 

dissertação a partir da compreensão do lugar está relacionado ao ambiente em que se vive e 

portanto é fator primeiro para um desenvolvimento de vida. Assim qualidade do lugar 

pressupõe uma avaliação do lugar a partir da percepção das pessoas que atribui uma 

valorização ao ambiente por meio das suas experiências pessoais.  

Em relação ao bairro ser distante do centro, na opinião dos moradores é mais 

prejuízo pois irá gastar mais, depender de transporte, além da perda de tempo. Na opinião de 

M 43 anos “se tivesse banco, comércio por perto facilitaria para pagar as contas e não precisar 

depender de ônibus”. 

Por fim sobre o tema saúde, muitos denunciam a necessidade de atendimento do 

posto de saúde para emergências, consideram esse fator importante pela preocupação com os 

filhos. De acordo com a declaração do morador A.32 anos “é inadmissível um posto de saúde 

sem emergência pela quantidade de famílias morando ao redor”.  

Ao analisar os dados e justificativas anteriores, constatou-se uma média de pouco 

mais da metade (6,4) em relação à satisfação dos moradores com o bairro onde vivem. Esse 

fator demonstra que os moradores encontram-se divididos, tendo em vista a metade ter 

demonstrado satisfação plena e outra metade insatisfação. 

Pelas justificativas, há uma demonstração de significativa expectativa por melhorias 

de alguns serviços públicos destaque para a segurança, lazer e saúde, aonde o nível de 

satisfação foi aferido em relação a eventuais carências e qualidade no serviço prestado. E uma 

demonstração de preocupação com a educação dos filhos. Na expressão relacionada à 

expectativa por melhorias, os moradores são unânimes em dizer: “o bairro é bom, mas ainda 

tem algumas coisas para melhorar”. 
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6.3.3 Motivações de permanência dos moradores no conjunto habitacional 

 

Ainda seguindo as questões por meio das entrevistas, foi perguntado aos moradores 

se os mesmos mudariam do conjunto habitacional. Nessa relação, 73, 3 % bairro responderam 

que sim e 26,6% responderam que não. 

Sobre os que responderam sim, a justificativa destacou-se pelo fator da violência e 

falta de segurança (35%), pelo fato do bairro manter-se afastado de comércios, bancos 

hospitais (15%), pelo fato de considerar ser um bairro bom porém morar longe da família 

(12,5%), e por desentendimento com a vizinhos, fofocas, brigas (6,6%). 

Aos que responderam sim, foi perguntado o que os motiva a permanecer no bairro o 

destaque se deu pelo fator da casa própria (55%), por ter amigos e parentes morando próximo 

(8,3%), por causa da educação dos filhos (5%), e oportunidade de trabalho no município 

(5%). 

Analisando as respostas dos entrevistados, interessante registar expressividade dos 

dados em relação ao fator casa própria justificada pelos moradores como um lugar seguro, 

uma garantia de propriedade para os filhos.  Denotando o quanto a propriedade da moradia é 

um atributo significativo para esses moradores.  

Em relação a melhorias na oferta dos serviços como saúde e segurança, expressaram 

uma expectativa de que o bairro seja melhor conforme constatado por meio dos relatos de 

moradores em que o bairro é bom, porém necessita de algumas melhorias 

Ao analisar esses relatos à luz da bibliografia estudada infere-se o entendimento, de 

que o lugar significa muito mais que um sentido geográfico de localização, está relacionado as 

experiências e envolvimento com a realidade, à necessidade de raízes e segurança (RELPH, 

1979). 

O lugar corresponde ainda, a interação do indivíduo com o lugar e com outras 

pessoas, e está relacionado as experiências agradáveis e desagradáveis que todos tem, 

demonstrando uma conexão entre experiências e lugar na avaliação da qualidade ambiental 

urbana (MELLO, 2007). 

Diante da possibilidade de mudar do bairro, ainda foi perguntado se tivesse que 

mudar para onde seria: 30% mudariam para terra natal, sua cidade de origem, 28,3% 

mudariam para bairros próximos ao centro e hospital, 5% desejariam morar na zona rural por 

prezar pela tranquilidade e necessidade de ficar próximo a natureza, 6,6% não sabe. 

Aos moradores que NÃO mudariam a justificativa estava relacionada por morar 

próximo a amigos e parentes 13,3%, por ser um bairro sossegado 5% - de acordo com os 
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dizeres de I., 40 anos: “pior coisa é morar perto do centro, muito barulho e agitação, aqui a 

gente pode sentar em frente de casa, tem vizinhos”, pelo fator da casa própria 4,1%, e pelo 

fato do bairro ser provido de infra-estrutura 4,1% - a partir do relato de A.25 anos “gosto der 

Observa-se que os principais atributos utilizados pelos entrevistados para justiçar a 

avaliação do lugar de moradia referem-se às característica de valor afetivo relacionado a  

importância no bom relacionamento entre vizinhos, e a preocupação com a educação dos 

filhos como fator motivador para permanência no bairro. Todos esses atributos fornecidos 

imprimem ao lugar qualidade com características próprias. 

Permite-se reconhecer ainda que o lugar pode existir em modos de ser e 

características diferentes, permeados de sentido, composto pelo valor que se atribui a esse 

lugar relacionado às experiências pessoais (TUAN, 1983). 

Ainda pode-se complementar a análise desses resultados como uma relação 

topofílica, a um sentimento direcionado para o que é confortável e ambiente atrativos, nesse 

caso os dizeres  das moradoras: “aqui a gente pode sentar em frente de casa, tem vizinhos”; 

“gosto daqui, não penso em vender minha casa. Tenho boa vizinhança e tudo que preciso por 

perto”. 

Ao analisar os dizeres dos moradores, descritos no parágrafo anterior, observa-se 

que, supondo que as pessoas não tenham o conhecimento dos conceitos de topofilia ou 

topofobia, ainda assim, expressam na prática a relação que estabelecem com uma parte do 

espaço, o lugar, que pode ser topofílica (atração) ou topofóbica (repulsa). 

Por fim as considerações expostas pelos moradores tanto pelos mapas mentais quanto 

por meio dos questionários  só corroboram a compreensão de que a percepção que se faz do 

lugar resulta de valores, de significados e de experiências pessoais entre homem e ambiente, 

numa relação materializada por meio, de imagens, elementos e símbolos.  

Nesse sentido, analisar as percepções das pessoas sobre o ambiente vivido, é 

observar como o ambiente interfere na vida das pessoas e como estes percebem e reagem 

frente a essa interferência. É buscar compreender essas percepções e acreditar que a avaliação 

da qualidade do lugar pode se tornar um considerável instrumento para elaborar políticas 

públicas considerando os indivíduos e seus hábitos em torno da cidade, do bairro, da 

comunidade que se deseja. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O presente estudo buscou contribuir para uma reflexão em torno da percepção do 

lugar pelo indivíduo, sob o enfoque de moradores de um conjunto de habitação de interesse 

social, a partir de uma perspectiva de investigar procedimentos metodológicos que permitam 

captar essas percepções. 

Nesse sentido para se chegar às reflexões acima citadas, um primeiro ponto discutido 

no trabalho foi acerca da compreensão em torno do espaço urbano contemporâneo brasileiro. 

A partir da literatura estudada, observou-se que na segunda metade do século XX no Brasil, 

mais especificamente a partir de 1940, intensificou-se o processo de urbanização e as cidades 

cresciam seguindo um modelo de distribuição que não ocorria de forma homogênea em todo o 

território. Esse modelo caracterizava-se pela concentração de atividades que privilegiava 

algumas regiões, como, no caso da Região Sudeste, em cidades como Rio de Janeiro e São 

Paulo. 

Tal fator agravou ainda mais os problemas sociais, estruturais e históricos de 

demanda por trabalho, melhoria dos serviços urbanos e moradia. Em outras palavras, as 

cidades cresciam em meio a contradições expressando uma urbanização com profunda 

desigualdade (MARICATO; TANAKA, 2006). 

Frente a essa escala alcançada pela urbanização, atrelada ao déficit habitacional e às 

condições precárias de moradias populares, em vários momentos o Estado, tomou iniciativas 

para tratar do que se intitula por aglomerados subnormais por meio da elaboração de 

programas e projetos habitacionais.  

Contudo, os projetos para construções desses conjuntos habitacionais apresentavam 

um considerável problema explicado por diversos fatores, um destes, pode-se afirmar seria a 

condição primeiro que englobam todos os outros: a ínfima comunicação entre poder público e 

população em torno da discussão da moradia ideal (BONDUKI, 1996). 

Sobre este cenário, aonde muitas vezes o poder público nas suas ações de 

planejamento não imprime uma leitura atenta aos hábitos e costumes culturais de uma 

comunidade, foi que o presente trabalho de dissertação esboçou uma proposta de investigação 

de métodos de avaliação comunitária. Uma avaliação, com base na percepção, experiências e 

hábitos dos indivíduos que influenciam na avaliação e na valorização do ambiente pelas 
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pessoas. Tudo isso no sentido de procurar minimizar erros em projetos construtivos 

semelhantes bem como maximizar a satisfação dos usuários com o espaço de moradia. 

Para tanto partiu-se de uma compressão analítica no tocante a interação indivíduo-

ambiente-sociedade, que se materializa  em uma parte do espaço, o lugar, e faz com que se 

atribua a esse lugar, características distintas com qualidade própria. Esta compreensão 

originou-se das discussões em torno da Qualidade do Lugar um conceito que pressupõe uma 

avaliação da qualidade ambiental urbana a partir da valorização deste ambiente pelos 

indivíduos à partir de suas experiências pessoais (MELLO, 2007).  

Ou seja, um conceito que incorpora às discussões urbanísticas experiências pessoais 

positivas, agradáveis, de atração (topofílica), ou negativas, desagradáveis, de repulsa 

(topofóbica) relacionada a uma determinada parte do espaço, o lugar (TUAN, 1980). 

Deste modo, os estudos sobre avaliação da qualidade do lugar priorizam a relação 

indivíduo-lugar, nas suas múltiplas expressões (sentidos, valores, experiências, necessidades) 

constituindo a realidade como percebida de maneiras diferentes por indivíduos diferentes.  

Neste sentido e partindo do objeto de investigação deste trabalho – investigação de 

um método para captar a satisfação e a percepção das pessoas com relação ao ambiente 

construído de um conjunto de habitação de interesse social –, foi utilizada a técnica de 

Avaliação Pós-Ocupação – APO, que combina avaliação técnica, com o ponto de vista e a 

satisfação dos usuários (ORNSTEIN; ROMERO, 1992). 

A APO reúne uma grande gama de procedimentos para detectar os aspectos positivos 

e negativos dos ambientes construídos, procedimentos tais como, aplicação de questionários e 

a confecção e utilização de mapas cognitivos, que neste trabalho foram produzidos a partir da 

prática do Sistema Mapa Verde, que sugere participação e transformação. 

Aliar APO e Qualidade do Lugar é unir um método técnico a uma discussão 

subjetiva no campo da percepção. É incorporar às avaliações do ambiente urbano as 

experiências pessoais e coletivas e assim considerar a inseparação entre indivíduo-ambiente-

sociedade como condições e condicionantes dos processos de transformações desse ambiente. 

A análise foi feita no conjunto de habitação de interesse social Jardim São José II na 

cidade de São José dos Campos, que faz parte de um projeto de remoção de favelas 

promovido pela prefeitura. O objetivo foi analisar o grau de satisfação, a relação que os 

moradores estabelecem com o espaço habitado. É uma relação topofílica ou topofóbica? E 

quais os elementos no espaço que materializam essa relação? 

Segundo o resultado dos dados obtidos, observou-se que na prática, o sentimento de 

topofilia se sobrepõe. A princípio, os moradores estabelecem uma relação topofílica com o 
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conjunto habitacional materializada primeiramente em razão da prioridade em se ter uma casa 

própria, seguida pela preocupação com a educação dos filhos, pelo fato do bairro ser provido 

de infra-estrutura educacional: escola, creche, Fundhas.  

Contudo, importante salientar, conforme discutido no capítulo II deste trabalho, o 

sentimento de topofilia e topofobia que se estabelece em relação ao lugar é dinâmico. No caso 

dos moradores do conjunto de habitação popular Jardim São José II, é um sentimento em 

construção, tendo em vista que as pessoas vindas de áreas diferentes e que atualmente 

compõem a comunidade, lidam com uma realidade temporal, ou seja, considerado o fato de 

em termos de relacionamento social, rede social, ainda é um processo recente, não é algo 

permanente proveniente de uma convivência muito antiga. 

Nesse sentido, é difícil ter definido se a relação que os moradores estabelecem com o 

lugar de moradia é topofílico ou topofóbico, pois acredita-se que os sentimentos dessas 

famílias com o lugar ainda encontram-se em construção.  

Ainda assim, todas essas condições estabelecidas atribuem ao lugar uma qualidade, 

conforme descrito na abordagem científica da qualidade do lugar, de que as pessoas avaliam o 

lugar a partir da sua percepção, das experiências pessoais, a partir da sua escala de valores, a 

exemplo do valor da casa própria para essas pessoas, o atributo afetivo dado ao lugar 

justificado pelos amigos que se tem, e as atividades na escola, e a preocupação dos pais com a 

criação dos filhos como fator principal no grau de satisfação com o bairro. 

Outro aspecto destacado pelos moradores do conjunto habitacional Jardim São José 

II corresponde à maneira como são implementados os projetos de construção ou melhorias de 

espaços públicos no bairro relacionado ao escasso diálogo entre comunidade e pode público. 

 O exemplo da praça, que de acordo com os relatos dos moradores, foi projetada de 

forma que não atende ao lazer da comunidade aonde alguns equipamentos esportivos nela 

inseridos não correspondem a condição econômica da população local o que a tornava sem 

serventia  

Essa indicação por melhorias e a necessidade de diálogo apontada pelos moradores 

supõe que a metodologia utilizada pelo poder público de ser menos participativo, de fazer 

projetos de maneira fechada, não está surtindo resultados, a exemplo da praça já mencionada. 

É de encontro a essas questões que o presente trabalho buscou propor uma 

metodologia de avaliação participativa e que proponha transformação de maneira a considerar 

a percepção das pessoas sobre o lugar e envolver a comunidade em torno de discussão crítica 

acerca da realidade no qual estão inseridos, bem como, proposições aos problemas 

enfrentados pela comunidade. 
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 O método de mapeamento participativo a partir da prática do Mapa Verde sugerido 

nessa dissertação é uma tentativa de buscar entender o “recado” dado pela comunidade. Bem 

sabido, que existem outras práticas e maneiras de mapeamento participativo, mas que nesse 

trabalho de pesquisa ateve-se apenas à metodologia do Mapa Verde. 

Sugerir a metodologia do Mapa Verde como ferramenta para o planejamento urbano, 

além de ser um instrumento de organização da percepção que as pessoas têm sobre a 

qualidade do lugar que habitam, e sendo uma metodologia completamente interpretativa, 

oferece perspectivas avaliativas que possivelmente outros métodos não abarcariam. 

Além disso, sugerir a metodologia do Mapa Verde é no sentido de dá voz de 

negociação às comunidades, de poderem conhecer tão bem do lugar aonde vivem que 

possibilite negociar com propriedade junto ao poder público. Além de fortalecer os laços entre 

as pessoas por meio de um processo construído coletivamente, pelos menos teoricamente, não 

é em toda comunidade que isso pode acontecer. 

Por fim, as reflexões e a proposta de instrumentos e métodos de avaliação que 

considere os indivíduos e seus hábitos, discutidas nesse trabalho, visam contribuir para 

transformação de políticas e serviços públicos em algo que possa maximizar a satisfação das 

pessoas com o lugar onde elas estão. Com isto, avançar para uma cultura de planejamento 

urbano por meio da qual possa se estabelecer um diálogo efetivo entre sociedade e poder 

público em torno do planejamento da cidade, do bairro, da comunidade que se deseja.  
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ANEXO A – Imagens dos domicílios do conjunto habitacional Jardim São José II 
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(MODELO REFORMADO) 

 

ANEXO B - Questionário 

 
ESTUDO SOBRE PÓS OCUPAÇÃO E QUALIDADE DO LUGAR NO CONJUNTO 

HABITACIONAL JARDIM SÃO JOSÉ  II – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
 

Identificação: 
Idade:____     sexo:_________       Estado de origem:________ 
escolaridade:    
End: Rua__________________________  n°___ 
 
I. Aspectos Sociais. 
1. Há quanto tempo você reside no Jardim São José II:   
(   ) menos de 1 ano  ( ) 1 a 2 anos  ( ) 3 a 5 anos ( )  8 anos 
 
2. Qual o bairro que residia antes de mudar para o Jardim São José II: 
( )Caparaó  ( )Nova Detroit ( )Tatetuba(morro do regaço) ( )Outro ____________________ 
 
3. Com relação ao espaço onde vive, analise os seguintes aspectos. Nota de 1 (insatisfeito) 
à 10 (satisfeito): 
 
a. Atendimento da Saúde Pública: 
_______________                      por quê____________________   
b. Qualidade do Ensino: 
______________                        por quê_____________________  
c.  Calçamento das ruas / pavimentação: 
______________                         por quê_____________________  
d.  Segurança: 
_______________                      por quê_____________________ 
 e. Iluminação Pública: 
________________                     por que____________________  
f. Rede de Esgoto: 
________________                     por quê____________________  
g. Arborização (área verde): 
________________                     por quê__________________   
h. Área para circulação dos pedestres: 
________________                     por quê_________________    
i. Coleta de Lixo: 
________________                     por quê_________________    
j. Circulação de veículos: 
_______________                       por quê_________________   
k. Transporte Coletivo (ônibus/ vans etc): 
_______________                      por quê___________________  
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l. Relação com a vizinhança: 
_______________                       por quê___________________    
m. Áreas de Lazer: 
_______________                       por quê____________________  
n. Creche 
_______________                       por quê_________________  
 
4.  Sua satisfação com o bairro de 1 à 10: 
_______ 
 
Por quê? ________________________________________________________________ 
Por que você considera esse fator importante?__________________________________ 
 
 
5. Mudaria do Jardim São José II:  
(   ) sim   (   ) não  
Por quê? _____________________________________________________________ 
5.1 Se a resposta for SIM, o que ainda te “prende” no bairro e o faz permanecer? 
____________________________________________________________________ 
5.2 Para onde mudaria? 
____________________________________________________________________ 
 
 
II. Aspectos Econômicos 
 
1. Atualmente, você está:      
 (   ) empregado      (  ) desempregado  ( ) aposentado    
 
2.Qual a sua principal ocupação atualmente: _________________________________ 
 
 
3. Qual é a  renda familiar total, incluindo as pessoas que residem com você? 
 
(    ) até 1 salário mínimo(RS 545,00) (    ) de 1 a 2 salários mínimos   (    ) de 2 a 4 salários 
mínimos  (    ) de 4 a 5 salários mínimos       (   ) acima de 5 salários mínimos 
 
4. Você recebe alguma renda complementar?  Qual? 
(      ) coleta e venda de lixo reciclável                        (      ) pensão 
(   )  bolsa família (bolsa escola, auxílio-gás, cartão alimentação, bolsa alimentação e PETI–
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) 
(      ) outros.  Quais?__________________________________     
(      ) não recebe. 
  
 
 
Data:      /     /     Pesquisador:_____________  Entrevistado: ____________________ 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Declaro, por meio deste termo, que concordei em ser entrevistado (a) e 
participar na pesquisa de campo referente ao projeto intitulado “Avaliação pós-
ocupação e Qualidade do lugar: estudo de caso conjunto de habitação popular 
Jardim são José II – Zona Leste – São José dos Campos – SP” desenvolvida 
por Ivana Nunes de Arruda Rito. Fui informado (a), ainda, de que a pesquisa é 
orientada pelo prof. Dr. Leonardo Freire de Mello, a quem poderei consultar a 
qualquer momento que julgar necessário através do telefone n°(12) 3947-1124. 

Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber 
qualquer incentivo financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva 
de colaborar para o sucesso da pesquisa. Fui informado (a) que se trata de 
uma pesquisa com caráter puramente científico e a pesquisadora não está 
ligada a nenhum órgão governamental ou organização não governamental 
(ONG). 

Fui informado (a) também dos objetivos estritamente acadêmicos do 
estudo, que, em linhas gerais é identificar como os moradores compreendem, 
percebem e interagem com o novo espaço habitado - conjunto habitacional 
Jardim São José II. 

Declaro ainda que minha participação na pesquisa e minha assinatura 
neste documento são de livre e espontânea vontade, estando ciente de que os 
resultados da pesquisa poderão ser utilizados em estudos e publicações 
futuras. 

Fui ainda informado (a) de que será mantida privacidade e o sigilo sobre 
a identidade e dados pessoais do entrevistado e que posso me retirar dessa 
pesquisa a qualquer momento, sem prejuízo para meu acompanhamento ou 
sofrer quaisquer sanções ou constrangimentos. 

Atesto recebimento de uma cópia deste Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido, conforme recomendações da Comissão Nacional de Ética em 
Pesquisa (CONEP). 

 

São José dos Campos, ____ de _____________________ de _______ 

 

 

Assinatura do (a) participante: _________________________________ 

Assinatura do (a) pesquisador (a): _______________________________ 

  

 

 

ANEXO D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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