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RESUMO 

 

As grandes transformações que ocorrem nas paisagens, principalmente as urbanas, em 

decorrência do acréscimo populacional e aumento da demanda por suas necessidades, tornam 

imperiosa a adoção de novas práticas avaliativas no estudo das questões pertinentes ao tema.  

Em se tratando de uma análise dos condicionantes socioambientais na cidade do Recife, nada 

mais natural que serem levadas em consideração as implicações recorrentes à questão dos 

cursos d‟água existentes em seu território, pois estes além de balizarem historicamente toda a 

formação da cidade,  emprestam-lhe elementos que se confundem com a sua própria essência: 

águas, vegetação ribeirinha, recursos naturais para sustentabilidade de parte de sua população. 

Esses elementos não estão distribuídos, ou melhor dizendo, não estão apropriados de forma 

aleatória na paisagem. Existe uma concentração da apropriação estética a serviço de uma 

determinada parcela da população em detrimento de outra. A estética, entendida não apenas 

como a visualização do belo, mas com a capacidade que essa visualização tem em despertar 

nos órgãos sensoriais a sensação do prazer, do contentamento, possibilitando alívio para as 

pressões e indagações existenciais do cotidiano, tem recebido pouca relevância na formulação 

das políticas públicas de planejamento urbano. Embora possa parecer, numa primeira 

avaliação, que a estética seja um componente exclusivo do campo das artes e da filosofia, suas 

interações com as demais áreas do conhecimento não podem continuar relegadas a um 

segundo plano. Os novos paradigmas da ciência, complexidade, instabilidade e 

intersubjetividade, apontam para novas formas de compreensão da realidade dos fenômenos 

socioambientais. A partir dessa constatação, o presente trabalho procura levantar, através de 

acervo bibliográfico, análise de relatórios e trabalho de campo junto à Comunidade do Pilar, 

dados quali-quantitativos acerca das relações entre as comunidades socioambientalmente 

excluídas e seu meio de vivência. Nesse empenho foi fundamental o embasamento teórico 

proporcionado pelas obras de Arthur Schopenhauer (2003), Yu-fu Tuan (1980), Enrique Leff 

(2007), Milton Santos (1981), entre outros expoentes que possibilitam o “diálogo de saberes” 

tão necessário ao pressuposto da complexidade. A apropriação da estética ou simplesmente 

sua exclusão se constitui num item de grande importância para a formulação, direcionamento e 

implementação de projetos sociais. Um dos grandes agravantes, no enfrentamento para 

resolução das necessidades básicas das comunidades excluídas, é que não se considera suas 

relações de afetividade e prazer com os recursos visuais presentes no ambiente, fato este 

constatado com muita propriedade durante a realização do trabalho de campo. A exclusão 

socioambiental dessas comunidades origina uma gama de sentimentos e comportamentos que 

podem contribuir para a sensação de não pertencimento à sua localidade, baixa estima e 

topofobia ao seu espaço vivenciado. Essas implicações psicossociais necessitam ser 

diagnosticadas, para que toda e qualquer política urbana agregue elementos metafísicos como 

forma de abrandar e minimizar as contradições sociais existentes. Esta é a conclusão e 

orientação dada na finalização do trabalho. O paradigma da complexidade se apresenta como o 

grande articulador dentro do processo metodológico, capaz de perceber que todo e qualquer 

fato socioambiental não se explica por si, ele é o resultado de uma complexa relação de causa 

e efeito que extrapola o visível, necessitando ser amplamente conhecido para que possa ser 

enfrentado.   
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ABSTRACT 

 

Huge transformations that happen in landscapes, especially urban ones, due to the increasing 

of population and its needs, become imperious the adoption of new practices of evaluation in 

the studies related to the theme. In relation to an analysis about socio-environmental 

conditioners in Recife city nothing is more natural than take in account implications brought 

into relation with water streams belong to its territory because they, beyond signing the whole 

city formation historically, give elements that confound with its essence: waters, riparian 

vegetation, natural resources for sustainability of part of its population. These elements are not 

distributed, that is, they are not appropriated in landscape in a random way. There is a 

concentration of esthetic appropriation that cooperates to a specific portion of the population 

to the detriment of the other. Esthetics, understood not only as visualizing of beauty, but with 

the capacity that this visualizing allows to sensorial organs in feeling pleasure sensation, 

allowing relief to daily existential pressures and indagations, has been received little relevance 

in the formulation of urban planning public policy.  Although seems to be that esthetics is a 

exclusive component of arts and philosophy field, in prior evaluation, its intention with other 

knowledge areas can not be relegated to a second plan. New science, complexity, instability 

and inter-subjectivity paradigms point to new ways of comprehension of reality of socio-

environment phenomena. From this evidence, this study intends to investigate, through 

selected bibliography, analysis of reports and field research in Pilar community, quali-

quantitative data about the relation among excluded socio-environment communities e their 

mean of life. In this pledge, it was essential the theoretical framework presented in the studies 

of  Arthur Schopenhauer, Yu-fu Tuan, Enrique Leff, Milton Santos, among others that allowed 

the “dialogue of knowledge” so necessary to complexity presupposed. The esthetics 

appropriation or simply its exclusion consists of a very important item for its formulation, 

directing and implementation of social projects. One of the major difficulties in the 

confrontation for solving basic need of excluded communities is that it is not considered the 

affectivity and pleasure relations to the visual devices presented in the environment. This fact 

is verified with propriety during the field research. The socio-environment exclusion of these 

communities causes a series of feelings and behaviors that may contribute to the sensation of 

non-belonging to their locality, low self-esteem and topophobia to their space. These psycho-

social implications need to be diagnosed so that every and any urban policy joins metaphysic 

elements as a way of softening and decreasing social contradictions existed. This is the 

conclusion and orientation given in the finalization of the study. The complexity paradigm 

presents itself as a big articulator inside methodological process that is able to realize that 

every and any socio-environment fact is not explained on its own. It is the result of a complex 

cause and effect relation which struggles what is visible and need to be widely known in order 

to be faced.   

 

 

Key-words: Esthetics. Socio-environment. Appropriation. Complexity. Communities.  
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1. Introdução 

 

O presente trabalho tem como proposta a análise da apropriação da estética ambiental  

na cidade do Recife, suas implicações na sociedade e no planejamento dos equipamentos 

urbanos ofertados à população. 

Sendo parte integrante dos requisitos necessários para obtenção do título de mestre 

pelo PRODEMA – Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente da 

UFPE, essa dissertação foca as possibilidades da convergência interdisciplinar entre as 

diversas áreas de conhecimento e na possibilidade de se estabelecer um diálogo de saberes, 

como pré-requisito para a complexidade, que vem a se constituir num dos pilares dos novos 

paradigmas da ciência. 

As dificuldades iniciais para formatação e conclusão do trabalho são evidenciadas pela 

gama de informações disponíveis ao mesmo. Partindo de um geógrafo, não poderia deixar de 

abordar os aspectos socioambientais inseridos na paisagem recifense; entretanto, conteúdos da 

filosofia, sociologia, história se fazem presente como forma de fornecer subsídios para a 

materialização da pesquisa proposta. 

A primeira dificuldade foi lidar com a perspectiva da Estética
1
, ligada primordialmente 

à filosofia e às artes, e tentar incluí-la numa análise que a princípio parecia de exclusividade da 

geografia. Um segundo empecilho foi definir qual corrente do pensamento geográfico escolher 

para dar suporte ao trabalho. 

Convém esclarecer que não foi uma escolha fácil, pois a corrente que apresenta mais 

afinidade com as propostas e interpretações da pesquisa é a corrente da geografia do 

comportamento e da percepção, relegada a um papel secundário por um grande número de 

geógrafos que a interpretam como sendo de natureza estritamente subjetiva, não sendo 

possível muitas vezes mensurar quantitativamente seus resultados. 

A partir do estudo dos novos paradigmas da ciência, em que o pressuposto da 

complexidade é um item de grande relevância, os temores iniciais em se escolher uma corrente 

de pensamento geográfico foram diminuindo, pois na prática o que se evidencia é que a 

estética influencia bastante o comportamento e a percepção da realidade das pessoas. 

                                                           
1
 FIL no kantismo, estudo dos juízos por meio dos quais os seres humanos afirmam que determinado objeto 

artístico ou natural desperta universalmente um sentimento de beleza ou sublimidade. – Dicionário eletrônico 

Houaiss da língua portuguesa. 
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Evidentemente que as referências à estética não se resumem a simples contemplação 

do belo, mas a introspecção que essa contemplação pode levar ao ser humano uma possível 

relação aprazível com o ambiente ao seu redor. Desconhecer e negar essa possibilidade é abrir 

mão de uma ferramenta imprescindível na formulação de políticas de caráter socioambiental 

para gestão de projetos direcionados ao desenvolvimento e meio ambiente. 

A escolha do tema levou em consideração a crescente valorização imobiliária das áreas 

que apresentam potencial paisagístico  e a constatação de que essa mesma valorização não é 

revertida para todas as parcelas da população. No caso específico de Recife, nada mais natural, 

pois a paisagem, principalmente quando exibe nuances hídricas, é parte integrante na 

construção da identidade local. 

Outro fato digno de menção foi a dificuldade de se eleger dentro dos recortes das 

paisagens recifenses uma que servisse como área de estudo, pois as últimas orientações nos 

círculos acadêmicos é de que se evite “estudo de caso” e se faça uma opção de caráter mais 

generalista que possa ser aplicada em qualquer local de natureza similar. 

Seguindo essa orientação e analisando as possibilidades metodológicas existentes, foi 

feita a opção em se escolher a pesquisa quali-quantitativa como fórmula para desenvolver o 

trabalho. Nesse tipo de pesquisa escolhe-se uma grande amostra (nesse caso as áreas próximas 

aos cursos d‟água do Recife), sendo que dela é selecionada uma sub-amostra, para um estudo e 

aprofundamento qualitativo. Segundo Flick e Steinke (2000), a natureza desse tipo de pesquisa 

apresenta quatro bases teóricas, a saber: 

a) A realidade social é vista como construção e atribuição social de significados; 

b) A ênfase no caráter processual e na reflexão; 

c) As condições “objetivas” de vida tornam-se relevantes por meio de significados 

subjetivos; 

d) O caráter comunicativo da realidade social permite que o refazer do processo de 

construção das realidades sociais torne-se ponto de partida da pesquisa. 

Novamente as evidências da prática nos levaram a assumir a opção em determinar uma 

localidade, onde fosse possível realizar um trabalho de pesquisa bibliográfica, pesquisa de 

campo e interação com a comunidade para sentir, ouvir e perceber, através da vivência dessas 

pessoas, o que a teoria nos ensinava. A experiência foi bastante rica, não há substituto para a 

interação entre conhecimento teórico e pesquisa de campo. 

A localidade escolhida como referencial para o trabalho foi a Comunidade do Pilar, 

conhecida popularmente como Favela do Rato, incrustada em pleno bairro do Recife Antigo, 
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que se constitui numa área de excelência para políticas de reurbanização e alocação de grupos 

empresariais e imobiliários, ao mesmo tempo em que é contemplada com  acessibilidade e 

visibilidade à estética ambiental presente no espaço recifense, sem, entretanto, usufruir de suas 

potencialidades. 

A primeira parte da pesquisa foi feita nos meses finais de 2007, quando as pessoas se 

mostravam mais dispostas a comentar e tecer suas opiniões sobre o papel das políticas 

públicas pertinentes a sua localidade. Em 2008, ano eleitoral de pleito municipal, as pessoas já 

se mostraram mais retraídas em se expor, devido principalmente ao assédio por parte dos 

candidatos a prefeito e vereadores e suas propostas em atender as reivindicações da 

comunidade. 

O término da pesquisa foi feito em maio de 2009, quando se procurou mostrar algumas 

nuances da realidade de comunidades que foram transferidas de suas áreas de ocupação 

original para áreas de novas expansões de assentamentos populares. Nesse período já se 

percebia a implementação de algumas práticas de revitalização urbana junto à Comunidade do 

Pilar, como a reforma da Igreja Nossa Senhora do Pilar e o anúncio por parte da Prefeitura do 

Recife da licitação e início de obras contidas no PAC
2
 – Programa de Aceleração do 

Crescimento. 

Devido à brevidade do tempo, a intensas transformações em curso nos locais a serem 

estudados, a pesquisa fica incompleta em diversos aspectos, mas o que se espera é que a 

mesma sinalize para as grandes transformações que se impõe ao espaço ribeirinho recifense, 

transformando a paisagem, principalmente pela implantação do chamado Projeto Urbanístico 

Recife-Olinda
3
, que muda radicalmente toda a configuração dessas duas cidades com ênfase 

                                                           
2
 O que é o PAC? 

 O PAC é o principal instrumento da estratégia de desenvolvimento do Governo Lula. 

 O PAC procura criar as condições para assegurar o crescimento sustentável a médio e longo prazo. 

 O PAC é uma complementação da política econômica e social em curso desde 2003 e um programa em 

construção. / (Ministério da Fazenda – 2007).    

3
 O projeto Recife-Olinda é um plano de desenvolvimento urbano de escala metropolitana que busca a 

reabilitação urbana e ambiental através da melhoria das infra-estruturas; da mobilidade, dos transportes e da rede 

de equipamentos coletivos e serviços à comunidade; valorização do espaço público; valorização paisagística; 

salvaguarda e proteção dos ecossistemas naturais e constituição da estrutura ecológica urbana (margens, áreas 

permeáveis e áreas plantadas); salvaguarda e proteção do patrimônio cultural (sítios, edifícios, ocorrências, 

etnografia); valorização das frentes de água consideradas "fundo de quintal"; ampliação da centralidade 

metropolitana, atração de novos residentes e fixação dos atuais, através da melhoria das condições de 

habitabilidade da população existente e criação de novos empregos. (Ministério das Cidades – 2006). 
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nos locais próximos aos cursos d‟água e suas margens, modelando a estética ambiental que 

repercute na estética social, criando uma realidade ímpar que não pode ser entendida a não ser 

através da complexidade das relações existentes entre essas duas vertentes. 

O questionamento central desse trabalho é procurar entender como a não apropriação 

da estética influencia a estruturação socioambiental de uma comunidade, quais os reflexos da 

não utilização das potencialidades visuais e suas implicações metafísicas
4
 junto às camadas 

mais carentes e desassistidas da população, ao mesmo tempo mostrar como o 

desconhecimento ou o não enfoque proposital desses aspectos nos projetos de política urbana 

levam ao comprometimento e credibilidade dessas políticas. 

O objetivo geral é o de analisar a exclusão gerencial do fator estético em detrimento da 

qualidade de vida das populações menos favorecidas. Para tanto, é necessário uma análise, de 

forma sucinta, dos modelos de modernização urbana que se impõe às cidades, sem que haja 

maiores questionamentos e tentativas em recorrer a diversas alternativas, que poderiam 

proporcionar resultados mais eficazes e menos impactantes, tanto para a organização espacial 

quanto para a população presente na mesma. 

Em consonância com esse objetivo geral, outros objetivos específicos serão 

perseguidos no desenvolvimento a trabalho, a saber: 

a) Descrever as potencialidades ou funções da estética no meio ambiente; 

b) Identificar modelos da apropriação estética da paisagem em detrimento das 

comunidades carentes do espaço recifense; 

c) Analisar as relações entre comunidade e espaço de vivência sob a ótica da 

implementação de políticas socioambientais; 

                                                                                                                                                                                       
 
4
 s.f. (sXIV cf. AGC) FIL 1 no aristotelismo, subdivisão fundamental da filosofia, caracterizada pela investigação 

das realidades que transcendem a experiência sensível, capaz de fornecer um fundamento a todas as ciências 

particulares, por meio da reflexão a respeito da natureza primacial do ser; filosofia primeira [O termo não 

remonta ao próprio Aristóteles (sIV a.C.), mas a um peripatético posterior, prov. Andronico de Rodes (sI a.C.).] 

1.1 parte da tradição filosófica aristotélica esp. desenvolvida pela escolástica medieval, voltada para a 

investigação teorética da divindade, o ser mais perfeito e elevado, causa de todos os outros seres e realidades do 

universo; teologia  cf. metafísica teológica 1.2 linha temática inerente à escola peripatética, caracterizada pela 

especulação a respeito do ser, suas determinações necessárias e princípios universais, oferecendo desta maneira o 

fundamento teórico para que as ciências particulares investiguem os seres da realidade sensível; ontologia  cf. 

metafísica ontológica 2 p.ext. no kantismo, estudo das formas ou leis constitutivas da razão pura, fundamento de 

toda especulação a respeito de realidades supra-sensíveis (a totalidade cósmica, Deus ou a alma humana), e fonte 

de princípios gerais para o conhecimento empírico 3 p.ext. qualquer sistema filosófico voltado para uma 

compreensão ontológica, teológica ou supra-sensível da realidade. – Dicionário eletrônico Houaiss da língua 

portuguesa. 
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d) Levantar junto à comunidade envolvida soluções mitigadoras que possibilitem 

maior adaptabilidade dos projetos de reurbanização às reais necessidades e interesses da 

população local.  

No anseio para atingir esses objetivos a pesquisa foi estruturada da seguinte forma: 

 Levantamento e seleção bibliográfica da literatura específica ao tema; 

 Seleção da área objeto de pesquisa de campo; 

 Análise e interpretação de relatórios referentes à realidade social da cidade do 

Recife, 

 Pesquisa de campo junto à Comunidade do Pilar; 

 Excursão aquática a bordo da Escola Ambiental Águas do Capibaribe para 

realização de trabalho de sensibilização e percepção socioambiental; 

 Visitação à exposição do Projeto Urbanístico Recife-Olinda; 

 Discussão junto à Comunidade do Pilar dos modelos propostos como 

possibilidades de políticas públicas de requalificação urbana; 

 Visitação aos novos conjuntos habitacionais destinados para transferência de 

comunidades instaladas em áreas ribeirinhas/palafitas; 

 Condensação das informações e elaboração final da pesquisa. 

Convém salientar que, embora os principais dados quali-quantitativos da pesquisa se 

refiram à realidade social encontrada na Comunidade do Pilar, a não apropriação da estética 

ambiental verificada nessa comunidade pode ser constatada em todas as demais comunidades  

de baixo poder aquisitivo da cidade do Recife, com algumas ressalvas ao caso específico de 

Brasília Teimosa, onde a princípio se verifica uma maior mobilização e organização 

comunitária que parece garantir uma resistência aos anseios contrários aos interesses de sua 

população. 

Foram realizadas observações mais informais nas comunidades da Ilha de Deus 

(Imbiribeira), Vila São Miguel (Afogados), Beirinha (Areias) e Abençoada por Deus 

(Iputinga), onde, apesar das especificidades de cada comunidade, os reflexos da não 

apropriação da estética ambiental e sua exclusão, como item a ser considerado na formulação 

de políticas públicas, estão bem presentes na paisagem de cada uma dessas comunidades. 

Os levantamentos e questionamentos levantados na realização desta pesquisa 

demonstram que não se pode dissociar o bem estar de uma população de suas formas de 

relacionamento e usufruto dos recursos estéticos do ambiente, sob pena de instalar uma 
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segregação socioambiental na qual o indivíduo não se integre ao seu espaço de vivência por 

não se sentir contemplado com as possibilidades metafísicas existentes no ambiente. 

As possibilidades em se garantir melhores condições de vida e dignidade às pessoas 

estão disponíveis em toda e qualquer adoção de política pública, que tenha como meta 

equalizar as demandas existentes com a oferta de equipamentos sociais que promovam o 

desenvolvimento real do indivíduo e da coletividade. Para tanto, urge que itens relegados a 

uma abordagem simplista passem a integrar o planejamento urbano, promovendo uma real e 

dinâmica integração entre sujeito e ambiente de vivência, resultando numa apropriação 

estética a favor das pessoas e da valorização do próprio ambiente.    
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 2. A estética dentro da complexidade como item modelador das questões 

socioambientais (fundamentação teórica) 

 

A apropriação da estética ambiental se constitui em um elemento decisivo para a 

formulação e implementação de políticas ambientais urbanas ao definir a segmentação do 

espaço entre comunidades de diferentes níveis sociais. O estudo da estética enquanto item 

modelador da estrutura socioeconômica corre o risco de falta de fundamentação teórica se for 

enfocado exclusivamente na questão contemplativa do belo e sua influência no apaziguamento 

das tensões sociais. Convém ressaltar, entretanto, que um grande avanço já se delineia em 

função de uma abordagem interdisciplinar da questão. 

A estética ambiental passa na atualidade por um processo de reintrodução ao campo de 

estudo de filósofos, sociólogos, geógrafos, historiadores e demais cientistas sociais em 

sintonia com a psicologia, o que possibilita estabelecer relações entre o ambiente e o 

comportamento das pessoas. Não se trata de procurar estabelecer apenas relações de causa e 

efeito, que poderiam levar a uma simplória tese de determinismo estético, mas compreender 

como uma dinâmica, dentro do viés da complexidade, pode explicar equívocos encontrados 

dentro das políticas públicas e particulares de desenvolvimento e gestão ambiental. 

As inúmeras implicações do tema sugerem uma abordagem multidisciplinar e 

interdisciplinar sobre o mesmo. A estética extrapola os limites da arte, da contemplação, da 

visualização e passa a interagir com outras variantes ambientais e psicológicas, chegando a 

gerar por parte de alguns o desejo em se expandir a atuação de uma possível geopsicologia. 

Seja qual for o foco a ser observado, de magnitude micro ou macro, sempre será observada a 

apropriação da estética ambiental por uma parcela da população, de forma espontânea ou 

planejada, em detrimento de outra. 

Buscando referenciais teóricos que fornecessem embasamento na elaboração do 

presente trabalho num primeiro momento, encontramos nas figuras de Arthur Schopenhauer 

(Metafísica do Belo), Yu-fu Tuan (Topofilia e Paisagens do Medo) e Enrique Leff 

(Epistemologia Ambiental) elementos que possibilitam o desvencilhar da abordagem proposta, 

sendo integrados posteriormente a outros estudiosos das diversas áreas do conhecimento 

acadêmico e popular. Esta maior amplitude de abordagem acadêmica e popular, além de 

salutar, é extremamente necessária para quebrar o paradigma da especialização ao qual a 
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estética encontra-se relacionada, ou seja: ao campo da arte. Ao se extrapolar esta limitação, é 

possível perceber que a estética, e aqui enfatizamos a estética ambiental, constitui-se em um 

elemento primordial nas análises das relações sociedade-natureza, devendo ser levada em 

consideração na construção de toda e qualquer política socioambiental. 

Analisando o desenrolar das atividades humanas através dos tempos, verifica-se que a 

estética de um determinado local sempre desempenhou uma função importante na estruturação 

social. Os grupos humanos optam, na medida do possível, em se fixar nas localidades de 

grandes potencialidades estéticas, de onde podem usufruir as benesses visuais que o ambiente 

lhes proporciona. 

No transcorrer da história humana, muitas conquistas foram empreendidas pela posse 

estética de um determinado lugar, seja pela proximidade de um curso d‟água, apropriação de 

um vale ou de uma montanha, com todas as suas potencialidades ou acessibilidade de 

contemplação. O valor da estética nunca passou desapercebido, principalmente porque dentre 

os órgãos sensoriais, os olhos, através da visão, são os mais requisitados. Evidentemente não 

se trata apenas de uma questão contemplativa, a estética pode ser relegada a uma esfera 

metafísica como também pode ser alçada como um componente gerencial que determina 

benefícios a uma determinada “casta social”. 

O caráter metafísico da estética é bastante negligenciado na gestão e no 

desenvolvimento das políticas socioambientais em prol das camadas mais populares da 

sociedade. O potencial metafísico da estética é vislumbrado por Schopenhauer quando o 

mesmo afirma que  

Metafísica do belo significa, propriamente dizendo, a doutrina da representação na 

medida em que esta não segue o princípio da razão, é independente dele, ou seja, a 

doutrina da apreensão das Idéias, que são justamente o objeto da arte 

(SCHOPENHAUER, 2003, p.23). 

 

O belo sempre fascina e desconhecer esta premissa é não levar em consideração o 

conceito de topofilia como sendo “o elo afetivo entre a pessoa e o lugar ou ambiente físico” 

(TUAN, 1980, p.5). 

A sensação de alegria, contentamento despertado pelo belo, é de natureza 

essencialmente coletiva. Todos almejam o belo quando o contemplam, mas nem todos têm 

direito ou acesso ao belo e aos efeitos que o mesmo produz. O potencial estético que a 
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princípio encontra-se disponível para todos é utilizado como valor agregado às ofertas 

disponíveis às classes mais abastadas. Contrariando esta realidade, Schopenhauer (2003, p.24) 

nos leva a reflexão de que “a metafísica do belo, entretanto, investiga a essência íntima da 

beleza, tanto no que diz respeito ao sujeito que possui a sensação do belo quanto ao objeto que 

a ocasiona”. 

Os efeitos da estética do belo sobre a mente são observados e estudados com 

frequência, mas nem sempre sua aplicabilidade é utilizada. Os grandes aglomerados urbanos 

são a expressão exata da segregação estética à qual se encontra submetida toda uma parcela da 

população. Não podemos ter a visão simplória e romântica de que o belo e sua contemplação 

resolveriam as angústias existenciais humanas; entretanto, não se pode negar a possibilidade 

que o mesmo tem em amenizar suas consequências. 

Eis por que a natureza, por meio de sua beleza estética, faz efeito de maneira tão 

benéfica sobre a mente. O poder com que ela nos solicita à pura intuição é tão forte, 

que muitas vezes ela se abre ao nosso olhar de um só golpe, quase sempre 

possibilitando obter êxito em nos liberar da ocupação com o nosso si mesmo 

sofredor, seus fins, em nos desprender da subjetividade, em nos libertar da escravidão 

da vontade e nos colocar no estado do puro conhecer, onde nos furtamos à 

individualidade com todos os seus sofrimentos, explica porque até as pessoas 

intimamente atormentadas por necessidades, preocupações ou paixões subitamente se 

tornam aliviadas, serenas e reconfortadas mediante um único olhar livre para a 

natureza: a tempestade das paixões, o ímpeto dos desejos, a intranqüilidade do temor 

e da preocupação são abrandados de imediato e de maneira maravilhosa, 

precisamente porque se furtam à individualidade. (SCHOPENHAUER, 2003, p.93-

94). 

 

Não há como deixar de reconhecer que o ser humano é um ser sensorial. Nossos 

sentidos estão constantemente nos dando informações que alteram nosso comportamento e nos 

impelem à busca de novas vivências. Embora uma mesma realidade não seja percebida da 

mesma forma por duas pessoas, haja vista que cada uma possui uma cultura diferente que a 

leva a interpretar e decodificar uma realidade sobre óticas diferenciadas, devemos admitir que 

“todos os seres humanos compartilham percepções comuns, um mundo comum, em virtude de 

possuírem órgãos similares” (TUAN, 1980, p.6). A partir dessa constatação podemos afirmar 

que o que é esteticamente agradável a uma pessoa com certeza o será a outra pessoa, pois a 

visão é o sentido do qual o homem depende mais conscientemente para progredir no mundo, 

constituindo-se em um animal predominantemente visual. Como afirma Tuan, 

Um mundo mais amplo se lhe abre e muito mais informação, que é espacialmente 

detalhada e específica, chega até ele através dos olhos do que através dos sistemas 

sensoriais da audição, olfato, paladar e tato (1980, p.7). 
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As reações à exposição ao meio ambiente podem desencadear uma intensa e complexa 

cadeia de transformações, pois: 

A resposta do meio ambiente pode ser basicamente estética: em seguida, pode variar 

do efêmero prazer que se tem de uma vista, até a sensação de beleza, igualmente 

fugaz, mas muito mais intensa, que é subitamente revelada. A resposta pode ser tátil: 

o deleite ao sentir o ar, água, terra. Mais permanentes e mais difíceis de expressar são 

os sentimentos que temos para com um lugar, por ser o lar, o lócus de reminiscências 

e o meio de se ganhar a vida. (TUAN, 1980, p.107).  

 

O estudo da apropriação estética do espaço pela sociedade passa pelo aprofundamento 

da análise sobre a articulação das ciências na relação sociedade-natureza. A interação  entre  os 

diversos elementos estruturadores de uma determinada realidade social resulta na sua real 

configuração, inclusive na incorporação de sua dimensão filosófica e psicológica. Toda 

paisagem é o resultado de forças que se interligam, modelam e condicionam sua faceta visual 

e para que se possa compreender a real dimensão e profundidade dos elementos que a 

compõem se faz necessário saber que: 

Na história humana, todo saber, todo conhecimento sobre o mundo e sobre as coisas, 

tem estado condicionado pelo contexto geográfico, ecológico e cultural em que 

produz e se reproduz uma formação social determinada. As práticas produtivas, 

dependentes do meio ambiente e da estrutura social das diferentes culturas geraram  

formas de percepção e técnicas específicas para a apropriação social da natureza e da 

transformação do meio. (LEFF, 2007, p.23). 

 

A interpretação de uma realidade social deve extrapolar o que pode ser explicado 

apenas através da visualização dessa realidade. Para tanto, se faz necessário a articulação das 

diversas ciências com a possibilidade de se montar uma verdadeira equipe multidisciplinar. 

Não há possibilidade em se compreender a apropriação da estética na paisagem apenas pela 

sua constatação visual, sem aprofundamento de seus fatores estruturadores nas diversas áreas 

da ciência, já que “a produção científica não é uma prática teórica operando num vazio 

histórico”. (LEFF, 2007, p.29).  

Ao longo da história percebe-se que a função da estética é sempre utilizada em prol das 

camadas mais favorecidas; mesmo quando o potencial estético encontra-se subutilizado, surge 

um ordenamento espacial que procura potencializá-lo para determinados segmentos sociais. A 

apropriação e a exclusão estética da paisagem geram desconforto e desordem que originam 

verdadeiros guetos ou enclaves espaciais que refletem socialmente a segregação imposta ao 

espaço e à população nele inserida. 
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O caminho proposto para se compreender e interpretar essa estruturação espacial passa 

pelo diálogo de saberes, em que cada variante enfocada deve estabelecer ligações com outras 

áreas de conhecimentos. Desta forma a natureza interdisciplinar do objeto de estudo torna 

necessário que os instrumentos de análise levem em consideração a complexidade do tema 

abordado e suas implicações nas relações sociedade-natureza. A partir da constatação da 

complexidade em se analisar qualquer situação socioambiental “surgiram novos enfoques 

metodológicos para aprender a multicausalidade e o potencial sinergético de um conjunto de 

processos de ordem física, biológica, tecnológica e social” (LEFF, 2007, p.159).   

A fragmentação proposta pela especialização não mais responde de forma integral à 

complexidade que envolve as relações sociedade-natureza. Essa fragmentação do todo em 

partes individualizadas esconde as múltiplas relações entre as partes e sua totalidade. A 

apropriação estética não deve, portanto, ser encarada apenas na esfera da visualização, mas 

deve ultrapassar essa barreira e contemplar toda abordagem metafísica que a mesma induz. 

Nenhuma paisagem, principalmente a urbana, se encontra fora do domínio que a estrutura 

social lhe impõe.  

A simples visualização do espaço já demonstra que mesmo nas áreas públicas a estética 

ambiental obedece a um planejamento centralizado que privilegia um determinado setor da 

heterogeneidade social. Uma determinada localidade que servia de base para ocupação de uma 

comunidade menos favorecida assume uma nova feição quando é incorporada à expansão de 

moradia das classes média e alta. O potencial estético latente, que antes era visto como um 

elemento limitante ao desenvolvimento e planejamento urbano passa a se constituir num fator 

agregado de especulação imobiliária, tornando-se o que Foladori (2001) chama de “lucro 

monopólico”, conseguido com a exploração de espaços com vantagens naturais excepcionais. . 

Na dinâmica imposta pela velocidade das alterações ambientais impostas ao espaço é 

de extrema urgência o abandono de antigas formas de abordagem e enfrentamento de novas 

fontes de pesquisa e análise, pois: 

A construção de uma racionalidade ambiental demanda a transformação dos 

paradigmas científicos tradicionais e a produção de novos conhecimentos, o diálogo, 

hibridação e integração de saberes, bem como a colaboração de diferentes 

especialidades, propondo a organização interdisciplinar do conhecimento para o 

desenvolvimento sustentável. Isso gera novas perspectivas epistemológicas e 

métodos para a produção de conhecimento, bem como para a integração prática de 

diversos saberes no tratamento de problemas socioambientais (LEFF, 2007, p.162).  
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Toda e qualquer realidade de uma paisagem socioambiental está repleta de significados 

que necessitam ser decifrados e compreendidos. A conscientização dessa gama de informações 

carece de estudo mais abrangente que remonte o princípio da formação dessa paisagem na 

busca de sua real dimensão e estruturação. Quando se faz uma leitura do concreto, do visível e 

se despreza as variantes metafísicas da estrutura socioambiental existe a possibilidade de não 

se chegar a uma compreensão das reais implicações que todos os fatores têm na formação da 

paisagem. A posse da estética enquanto item visual é bastante notória, mas as implicações 

dessa posse no plano individual ou coletivo ainda não se constitui prioridade na formulação 

das políticas de desenvolvimento urbano, principalmente nas questões de maior relevância 

junto às comunidades menos favorecidas. 

Diante dessa complexidade se faz necessário que o enfoque ultrapasse a interpretação 

disciplinar e ganhe uma característica holística que possa ser capaz de “reunificar uma 

realidade escindida pela destruição ecológica e pela desigualdade social” (LEFF, 2007, p.167). 

A apropriação estética da paisagem passa pela atuação da sociedade sobre o meio ambiente, 

havendo seleção de trechos do território destinados a proporcionar equipamentos sociais aos 

diversos segmentos que compõem o mosaico social. O espaço pode sofrer alterações visando 

sua valorização ou então sua segregação, dependendo a qual camada social irá beneficiar. Uma 

área de estagnação pode vir a se converter numa área dinâmica se isso atender aos anseios e 

planejamento de políticas de desenvolvimento conduzidas por uma gestão tida como moderna 

e desenvolvimentista.  

Muitas vezes extensos espaços ficam à margem de qualquer ingerência de planificação 

e dinamização, se habitados por contingente de pessoas menos favorecidas, mas se essa 

mesma área, através do planejamento urbano ou econômico, passa a integrar a área de 

expectativa da expansão imobiliária, já passa a receber novas fontes de investimento e a 

propaganda do imperativo de incorporá-la ao restante do modelo de revitalização do espaço 

torna-se presente em toda discussão da gestão socioambiental. 

O sentimento ou sensação de pertencimento ao local é de vital importância na forma 

como os indivíduos se relacionam entre si e com sua localidade. A autoexclusão 

socioambiental tem ou pode desencadear um comportamento enigmático no indivíduo em 

relação ao meio onde vive. Isso pode gerar a topofobia, que ao contrário da topofilia, leva ao 

surgimento de um sentimento de aversão ao ambiente em que se convive. É comum se 
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observar um comportamento hostil, seja individual ou coletivo, em relação ao espaço, mesmo 

quando este apresenta características aprazíveis, sem, entretanto, serem utilizadas em prol da 

comunidade presente  ao mesmo.  

A revitalização dos espaços urbanos muitas vezes acontece em detrimento da sua 

população original, pois a mesma é vista na maioria dos casos como sendo um empecilho ao 

“desenvolvimento” do local e necessita ser transferida para outras áreas que geralmente não 

apresentam o potencial estético a ser incorporado à valorização imobiliária. Essa sensação  de 

não pertencimento, de não ser digno de usufruir dos atrativos estéticos potenciais do meio 

onde vive, desenvolve nas pessoas um sentimento de antagonismo em relação ao mesmo. Isso 

pode ser observado através do aparente descaso desses indivíduos com os equipamentos 

sociais implantados nas proximidades ou dentro de sua própria comunidade. Eles reconhecem 

que estes equipamentos muitas vezes são um atrativo para atrair maior fluxo de pessoas das  

camadas sociais mais privilegiadas ou simplesmente para valorização imobiliária da área. Na 

maior parte das vezes essas intervenções socioambientais não estão direcionadas para a 

construção de níveis mais dignos de cidadania e melhoria da qualidade de vida e isso é 

percebido e decodificado pela população marginalizada do processo inferido pela gestão do 

desenvolvimento urbano. 

A dimensão da competição entre as pessoas pode extrapolar para uma relação 

antagônica entre o indivíduo e o meio, quando este não se vê como parte integrante do mesmo. 

A segregação social e ambiental fomenta a postura de práticas perniciosas impostas aos 

espaços públicos nos centros urbanos. Ao não se sentirem reconhecidos como merecedores de 

usufruir dos atrativos realçados pela estética do local, as pessoas passam a desenvolver pelo 

mesmo uma aversão, chegando a buscar sua inutilização como forma de extravasamento e 

crítica de suas carências existenciais. Desenvolve-se o seguinte princípio: se não posso 

usufruir dessas potencialidades, por que pessoas estranhas à comunidade devem usufruir? 

Processa-se dessa forma uma relação de desgaste entre o indivíduo e seu meio ambiente, pois 

o que não pode ser compartilhado de forma coletiva não deve ser usufruído de forma 

individual. 

Diante de tão complexa realidade se torna evidente que é preciso ir além do 

conhecimento específico de cada área para tentar explica-la, já que: 

A interdisciplinaridade ambiental não se refere à articulação das ciências existentes, à 

colaboração de especialistas portadores de diferentes disciplinas e à integração de 
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recortes selecionados da realidade, para o estudo dos sistemas socioambientais. 

Trata-se de um processo de reconstrução social através de uma transformação 

ambiental do conhecimento. 

A pobreza, o desmatamento e a erosão, bem como os índices de poluição do ar são 

observáveis da realidade. Porém, a perspectiva a partir da qual se explicam as causas 

destes processos e se oferecem ações alternativas, depende de estratégias conceituais 

que levam a reformular as ideologias, valores, saberes, conhecimentos e paradigmas 

científicos que geram os dados observáveis da realidade. Por isso, o saber ambiental 

não poderia surgir da conjunção dos conhecimentos que externalizaram e negado o 

ambiente. O discurso ambiental questiona os paradigmas estabelecidos das ciências 

para internalizar um saber orientado pela construção de uma nova racionalidade 

social (LEFF, 2007, p.168). 

 

A análise da divisão e posse territorial pelos diversos segmentos de uma população 

passa pela compreensão do conhecimento de seus componentes, as relações que os mesmos 

estabelecem entre si e as possibilidades para o desenvolvimento da cidadania que busque a 

recriação de espaços para usufruto comum. A segregação social imposta ao espaço é um 

componente limitante da criação de espaços comunitários onde as diferenças sociais possam 

ser amenizadas, tornando possível a criação de centros de convivência onde todos possam 

compartilhar potencialidades, expectativas e novas formas de relacionamento. Quando a 

própria segmentação do espaço já se constitui num empecilho para a convivência, o ser 

preterido passa a reagir com crescente antagonismo a tudo que lembre ou reforce sua 

segregação. Tudo isso conduz a legitimar a essência da Metafísica do Belo, proposta por 

Schopenhauer (2003) e a reconhecer que variantes existentes além do visual e do concreto 

devem ser levadas em consideração na elaboração de políticas de gestão socioambiental. 

Os locais cuja ocupação foi planejada refletem muito essa apropriação estética. Há 

locais destinados ao lazer, geralmente os mais aprazíveis esteticamente, que estão situados 

próximos aos locais destinados para ocupação pelas classes sociais mais favorecidas. Os locais 

destinados às classes mais populares são os mais distantes, sem maiores atrativos estéticos e 

que apresentam maiores dificuldades de conexão com o restante dos espaços adjacentes. Não é 

a toa que são nesses pontos de maior segregação onde há maior incidência de conflitos 

socioambientais. Os subúrbios das grandes cidades com toda sua problemática social e falta de 

atrativos ambientais são verdadeiros laboratórios de fomento para inquietação social, pois a 

insatisfação cresce à medida que não se ampliam as conquistas socioambientais em proveito 

da maioria. 
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2.1 Os paradigmas da ciência e o enfoque interdisciplinar dos problemas 

socioambientais  

 

A análise da apropriação da estética e suas complexas implicações socioambientais 

encontram entraves para sua compreensão se for abordada sob os paradigmas tradicionais da 

ciência: simplicidade, estabilidade e objetividade. A professora Maria José Esteves de 

Vasconcellos descreve essas dimensões como: 

1. O pressuposto da simplicidade: a crença, em que, separando-se o mundo complexo 

em partes, encontram-se elementos simples, em que é preciso separar as partes para 

entender o todo, ou seja, o pressuposto de que o “microscópico é simples”. Daí 

decorrem, entre outras coisas, a atitude de análise e a busca de relações causais 

lineares. 

2. O pressuposto da estabilidade do mundo: a crença em que o mundo é estável, ou 

seja, em que “o mundo já é”. Ligados a esse pressuposto estão a crença na 

determinação – com a conseqüente previsibilidade dos fenômenos – e a crença na 

reversibilidade – com a conseqüente controlabilidade dos fenômenos. 

3. O pressuposto da objetividade: a crença em que “é possível conhecer 

objetivamente o mundo tal como ele é na realidade” e a exigência da objetividade 

como critério de cientificidade. Daí decorrem esforços para colocar entre parênteses 

a subjetividade do cientista, para atingir o universo, ou versão única do conhecimento 

(VASCONCELLOS, 2006, p.69). 

 

A multiplicidade de fatores que estão ligados à apropriação da estética e suas 

implicações como item modelador das questões socioambientais leva a conclusão de que se 

faz necessário extrapolar os limites conceituais que os paradigmas tradicionais da ciência 

impõem, ressaltando que em nenhum momento eles devem ser excluídos da proposta de 

análise, mas devem ser complementados ou acrescidos com a instrumentalização de novos 

paradigmas que respondam de forma mais satisfatória aos questionamentos levantados pela 

problemática em questão. A complexidade que envolve todos os aspectos relacionados com o 

estudo das relações sociedade-natureza induz ao constante aperfeiçoamento de critérios de 

análise com o intuito de agregar novas formas de compreensão e aplicabilidade dos recursos 

disponíveis ao gestor de políticas socioambientais, principalmente porque as ciências humanas 

tiveram grande dificuldade em adotar os três pressupostos citados anteriormente. 

Como forma de ampliar o campo de análise e estabelecer novas possibilidades de 

embasamento científico, a autora supracitada propõe ou distingue os paradigmas emergentes 

da ciência contemporânea (figura 1), a saber: 
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1. Do pressuposto da simplicidade para o pressuposto da complexidade: o 

reconhecimento de que a simplificação obscurece as inter-relações de fatos existentes 

entre todos os fenômenos do universo e de que é imprescindível ver e lidar com a 

complexidade do mundo em todos os seus níveis. Daí decorre, entre outras, uma 

atitude de contextualização dos fenômenos e o reconhecimento de causalidade 

recursiva. 

2. Do pressuposto da estabilidade para o pressuposto da instabilidade do mundo: o 

reconhecimento de que “o mundo está em processo de tornar-se”. Daí decorre 

necessariamente a consideração da indeterminação com a conseqüente 

imprevisibilidade de alguns fenômenos, e da sua irreversibilidade, com a 

conseqüente incontrolabilidade desses fenômenos.   

3. Do pressuposto da objetividade para o pressuposto da intersubjetividade na 

constituição do conhecimento do mundo: o reconhecimento de que “não existe uma 

realidade independente de um observador” e de que o conhecimento científico do 

mundo é construção social, em espaços consensuais, por diferentes 

sujeitos/observadores. Como conseqüência, o cientista coloca a “objetividade entre 

parênteses” e trabalha admitindo autenticamente o multi-versa: múltiplas versões da 

realidade em diferentes domínios lingüísticos de explicações (VASCONCELLOS, 

2009, p.101-102). 

 

 A necessidade em se repensar as abordagens científicas e acadêmicas acerca de uma 

determinada realidade socioambiental torna imprescindível a adoção de uma nova postura e 

estruturação de pesquisa, em que as inúmeras variantes do problema a ser estudado possam ser 

levadas em consideração, para que se estabeleçam propostas capazes de solucionar ou 

enfrentar, se necessário desconstruindo, toda uma lógica que se apresenta como permanente e 

impermeável a qualquer tentativa de mudança. 

A introdução dos pressupostos da complexidade, da instabilidade e da 

intersubjetividade na constituição do conhecimento do mundo passa a se constituir em um 

marco para retomada de uma abordagem mais ampla e explicativa de uma realidade, pois 

possibilita estabelecer relações interativas entre diversos segmentos, que se analisados sob 

uma ótica cartesiana calcada na especialização, não apresentaria as condições ideais em 

evidenciar as inúmeras possibilidades existentes para compreensão e resolução das situações 

vivenciadas numa determinada realidade socioambiental.  

Convém salientar que esses pressupostos não se constituem em nenhuma novidade, 

muito menos no surgimento de novos métodos de avaliação, apenas é a retomada de processos 

já conhecidos e utilizados anteriormente, mas que devido à supremacia de uma determinada 

corrente de pensamento, ficou relegado a um plano secundário, sendo restaurados nesses 

tempos de maior complexidade e diversidades de fenômenos socioambientais a serem 

estudados.   
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O quadro abaixo demonstra essa transição paradigmática da ciência: 

 

FIGURA 1 – Os novos paradigmas da ciência 

A abordagem da apropriação ou exclusão da estética já se constitui um tema bastante 

complexo, pois as implicações metafísicas envolvidas no processo denotam grande interação 

de elementos que fomentam tal realidade. Quando falamos em complexidade estamos nos 

referindo à amplitude de situações decorrentes dos aspectos relacionados com a estética, que 

ultrapassam a simples visão do belo e aproveitamento do mesmo, para mostrar suas 

consequências. Quando se procura mostrar a dinâmica socioambiental que se esconde por trás 

da apropriação estética, se faz necessário estabelecer ligações com a estética da paisagem, suas 

formas de apropriação e as relações das populações entre si e com o meio circundante. No 

aprofundamento do estudo afloram aspectos sociológicos, filosóficos, psicológicos, que se 

agregam aos de natureza geográfica, histórica e ambiental. 

A estruturação socioambiental demonstra que as relações e interações presentes em 

todo processo conferem ao mesmo um caráter dinâmico que não condiz com o pressuposto da 
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estabilidade. As pessoas se relacionam entre si e com o meio circundante de forma dinâmica. 

Tudo está em constante processo de mudança. A ingerência em uma realidade socioambiental 

precisa levar em consideração essa instabilidade como forma de conseguir feedback para as 

constantes e necessárias alterações implementadas no desenvolvimento de uma política de 

gestão, principalmente quando se procura a maximização dos efeitos propostos pela mesma. 

Como nos alerta a letra da canção popular “nada do que foi será de novo do jeito que já foi um 

dia”, devemos estar cientes de que há uma “desordem” que reconstrói cada realidade 

socioambiental através do tempo e do espaço. 

Como tudo se encontra em permanente transformação, não há a possibilidade de se 

garantir a manutenção dos efeitos esperados na implementação de uma política de gestão 

socioambiental. A incerteza deve constar como parte integrante dos critérios de análise para 

avaliação de todo o processo, levando-se em consideração a subjetividade das ações dos atores 

presentes no desenrolar das práticas socioambientais envolvidas no campo de estudo. Isso não 

inviabiliza propor metas a serem atingidas, mas a necessidade de adequação das mesmas às 

alterações que se farão necessárias.  

Este trabalho procura abordar e contextualizar a apropriação da estética ambiental ou 

sua negação  na cidade do Recife e suas implicações sobre a população, salientando que o 

assunto em pauta não constitui nenhuma novidade pois 

A preocupação entre o psicólogo e meio natural é encontrada já na antiguidade entre 

os gregos, com Heródoto, e no século XVIII, na França, com Montesquieu, quando 

se procurou identificar os caracteres dos povos com as condições climáticas e 

morfológicas. Também não esteve ausente no pensamento das escolas determinista e 

possibilista dos inícios da Geografia Moderna, havendo até autores que defenderam a 

existência de uma Geopsicologia e que procuraram, estudando os povos dominados 

que viviam em civilização primitiva, apreender o conhecimento que eles tinham da 

natureza e da maneira como percebiam o espaço e a forma de como organizá-lo 

(ANDRADE, 2006, p.180). 

 

Embora possa parecer óbvio que o ambiente tem uma influência direta sobre o 

indivíduo, condicionando seu relacionamento com o espaço e sua comunidade, essas 

implicações necessitam de estudos mais aprofundados para que se possa estabelecer as 

múltiplas interferências dessa interação na vida das pessoas e nas suas formas de organizações 

comunitárias. No caso específico do Recife essa relação sociedade-natureza é tão presente e 

visível que a própria configuração física da cidade constitui-se em um campo de pesquisa, 

onde a estratificação socioambiental se faz presente no cotidiano da cidade (figura 2) sem que 
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seus habitantes muitas vezes compreendam a configuração da paisagem, nem como a mesma 

influencia as relações existentes em seu interior. Não se trata apenas de se estabelecer um fator 

determinista, mas procurar conhecer os fundamentos da ocupação histórica do local, sua 

expansão e as formas geradas pelas desigualdades socioambientais impostas ao espaço em 

estudo. 

 

 

FIGURA 2 – A estética ambiental na cidade do Recife (posição das fotos) 

Fonte: Google Earth / Fotos: José Renato 

 

Dentro da área de ação da ciência geográfica o professor Manuel Correia de Andrade 

estabelece uma classificação, que o mesmo reconhece como até certo ponto arbitrária, das 

quatro grandes correntes teórico-metodológicas que estruturaram a evolução do pensamento 

geográfico em tempos mais recentes, a saber: “corrente teórico-quantitativista, a corrente da 

geografia do comportamento e a da percepção, a corrente ecologista e a corrente radical, em 

grande parte marxista” (ANDRADE, 2006, p.171).  

Na análise proposta por este trabalho não se faz necessária a descrição de cada uma 

dessas correntes, mas convém salientar que embora num primeiro instante haja uma maior 
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identificação com a corrente do comportamento e a da percepção, com ramificações na 

corrente ecologista, nada impede que a abordagem possa abranger variáveis das demais 

correntes. No princípio do capítulo já evidenciamos que essa visão de caráter metafísico é de 

difícil embasamento teórico, pois necessita da complementaridade de diversas áreas do 

conhecimento. A relação metafísica entre sociedade e natureza carece de evidências 

mensuráveis, o que dificulta seu reconhecimento na esfera acadêmica. Ressalta-se, entretanto, 

como já foi citado neste capítulo, que a ciência passa por alterações, por isso aspectos antes 

menosprezados passam a ter validade e reconhecimento.  

Embora a corrente do comportamento e da percepção seja vista por algumas áreas 

como conservadora e reacionária devido ao seu caráter de análise subjetivo que a princípio 

“dificulta qualquer reflexão objetiva, coletiva, de vez que a percepção de cada lugar será 

realizada de forma diferente entre indivíduos, sobretudo quando oriundos de classes 

diferentes” (ANDRADE, 2006, p.181-182), convém relembrar Tuan (1980) quando o mesmo 

afirma que todas as pessoas compartilham percepções comuns, em virtude de possuírem 

órgãos similares, com consequentes efeitos metafísicos na sua estruturação mental. Essa 

corrente tem entre seus principais expoentes Yi-Fu Tuan, David Lowenthal, Anne Buttiner e 

Lívia de Oliveira, desenvolvendo diversas áreas de pesquisa, em que se destacam “a percepção 

regional, a do desenvolvimento da percepção espacial da criança e a da percepção da forma 

urbana” (ANDRADE, 2006, p.183), ressaltando que esta última é a que admitimos como 

sendo fonte de subsídio para este trabalho. 

A interface com a corrente ecologista se prende ao fato de que a apropriação estética 

encontra-se em grande parte relacionada às áreas remanescentes de maior interesse ecológico 

encontradas na paisagem. A preservação e a conservação passam por processos de 

revitalização que em grande parte vão agregar ganhos estéticos que motivam a especulação 

com consequente valorização da área em questão. 

 A valorização das questões ambientais, em uma abordagem mais crítica tende a um 

aprofundamento que extrapola a simples contemplação da paisagem, com a real procura de 

seus significados, formas de apropriação, exploração e sua influência na geração de 

desigualdades sociais, contribuindo para formulação de políticas ambientais que extrapolem os 

indicadores econômicos, colaborando na formulação de uma gestão ambiental preocupada 

com o desenvolvimento integral da sociedade. Isso possibilita a formação de profissionais 

capacitados para influenciar de forma efetiva toda a estruturação socioambiental de uma 
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determinada localidade, mesmo sendo adeptos de qualquer uma dessas correntes ou se 

permitindo transitar pelas bases de conhecimento de todas elas.  

 

2.2  A complexidade nas relações entre seres humanos e  ambientes urbanos 

 

O termo complexidade assume diversas nuances diante da necessidade de se 

compreender os diversos questionamentos que exigem uma abordagem multidisciplinar. 

Apresentada como uma concepção mais abrangente que engloba a diversidade de elementos 

que constituem uma determinada realidade, a complexidade vai de encontro ao paradigma 

dominante da simplificação que está baseado na redução/separação, em que se procura separar 

as partes componentes, promovendo uma fragmentação que dificulta a resolução de um 

determinado problema por não levar em consideração as relações intrínsecas entre os diversos 

elementos constituintes. 

A tentativa de que através da simplificação seria possível racionalizar o processo de 

análise de um problema encontra dificuldades em se concretizar, pois “o real excede sempre o 

racional” (Morin, 1999, p.169), principalmente quando esse real está relacionado a fatos tão 

dinâmicos como os de natureza socioambiental.  

Podemos afirmar que a vida dos seres humanos nas cidades é um capítulo recente na 

história da humanidade. Embora recente, o processo de urbanização trouxe transformações 

intensas na estruturação espacial, dinamismo esse que continua a existir em um ritmo 

frenético, trazendo ou motivando alterações na paisagem que requerem estudos, análises e 

procedimentos contínuos de percepção e formas de adaptação ao novo visual urbano. 

Essas mudanças repercutem diretamente na vida das pessoas e consequentemente 

deixam marcas psicossociais que influenciam nas relações pessoais e nas relações entre 

homem e ambiente. O resultado final é a condição de qualidade de vida apresentada por uma 

população numa constante alteração de experimentações cotidianas, criando uma psique 

urbana de natureza volátil. 

As cidades são produtos de processos históricos, refletindo as formas de expressão de 

cada sociedade em que foram criadas. De forma bastante simples, podemos afirmar que todas 

as sociedades, bem como as cidades geradas pelas mesmas, tiveram seu apogeu ligado 

diretamente à exploração dos recursos naturais de seu entorno ou de áreas sob sua dominação. 
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Em tempos modernos, de globalização, esse usufruto ambiental extrapola as fronteiras 

administrativas e assume feições transnacionais, pois o capital e a pressão do mercado 

desconhecem limites. 

A dinâmica espacial se faz de modo mais intenso no espaço urbano, já que esse espaço 

na sua própria essência apresenta-se como mais dinâmico e mutante que o rural. A diversidade 

na paisagem socioambiental dos espaços urbanos leva a uma constante indagação acerca do 

limite de sustentabilidade que o mesmo pode apresentar para acomodar todas as demandas 

inerentes ao processo de expansão urbana que a cada momento se mostra mais voraz, sem 

maiores possibilidades de retração e redirecionamento. 

Não se constitui nenhuma novidade que o modo de vida urbano se distancia cada vez 

mais do contato e valorização da Natureza, logo “nos tornaremos uma espécie urbana, longe 

de nossas origens caçadoras/colhedoras e mais separados do que jamais estivemos das nossas 

bases naturais” (BROWN, 1999, p.7). Esse distanciamento começa a dar sinais de uma 

possível reversão, não devido a uma conscientização planetária, mas como forma de garantir a 

sustentabilidade da espécie humana, já que 

Nosso incremento populacional exige cada vez mais alimentos e as rendas crescentes 

levaram muitas sociedades a diversificarem e enriquecerem suas dietas. Essas 

necessidades alimentícias emergentes foram satisfeitas através de uma proliferação 

contínua de novas tecnologias, inclusive o desenvolvimento de novas variedades 

produtivas, o uso ampliado de fertilizantes e de irrigação e a mecanização da 

agricultura. O consumo de grãos quase quintuplicou, desde o início do século, 

enquanto o uso da água quadruplicou (BROWN, 1999, p.7). 

 

A velocidade do crescimento populacional, principalmente no meio urbano, 

comprometeu de forma direta a manutenção dos recursos naturais em níveis aceitáveis. Isso 

ocasionou o incremento da demanda de bens, alguns bastante supérfluos, em detrimento dos 

recursos naturais, inclusive da apropriação indevida de sua estética, originando um 

descompasso entre consumo humano e capacidade de resiliência do planeta. 

As relações entre seres humanos e ambiente são muitas vezes bastante antagônicas, 

pois ao mesmo tempo que o ambiente serve de suporte para o desenvolvimento das atividades 

econômicas, também pode proporcionar ao indivíduo o preenchimento de suas necessidades 
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básicas de natureza fisiológica, de proteção e de segurança. Isso pode ser demonstrado através 

da figura 3 que tem como referência a pirâmide das necessidades básicas de Maslow
5
: 

 

FIGURA 3 – A pirâmide das necessidades segundo Maslow 

 

Observa-se que dentro da hierarquia das necessidades básicas do ser humanos as que se 

encontram na base da pirâmide e que dão sustentação as demais estão relacionadas 

diretamente ao ambiente. Entretanto, esse mesmo ambiente  é utilizado pelo ser humano como 

um recurso descartável, comprometendo a sua qualidade de vida. Se esses recursos são 

explorados de forma desordenada, comprometem toda estrutura da pirâmide, que devido à 

corrosão de sua base não poderá sustentar toda a estrutura sobre a qual se encontra montada, 

comprometendo sua funcionalidade. 

 Lógico que as desigualdades e deteriorações sociais não se explicam apenas pela 

apropriação desordenada dos recursos naturais, mas também pela injustiça socioeconômica 

imposta pelo sistema vigente. Por esse motivo não há possibilidade em se resolver qualquer 

conflito socioambiental, se não for levada em consideração uma transformação estrutural da 

sociedade. 

                                                           
5
 Abraham H. Maslow, o pai da psicologia humanista, mostrou que os anseios humanos compõem uma 

hierarquia. À medida que os desejos de categorias mais inferiores vão sendo satisfeitos, eles se tornam menos 

importantes enquanto que os de categoria superiores vão se tornando cada vez mais importantes. 
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O pressuposto da simplicidade exaltada pela ciência tradicional como forma ideal para 

compreensão de uma determinada realidade não permite abranger todas as variantes 

encontradas na relação entre o ser humano e o ambiente. Essa relação é bastante complexa, daí 

surge a necessidade dos novos paradigmas entrarem no campo de análise das ciências e a 

complexidade é essencial para que se possa entender as grandes e profundas alterações que se 

encontram em curso no meio ambiente. Para Marx, o ser humano transforma o meio ambiente 

e, ao fazê-lo, transforma a si mesmo. 

O imperativo na adoção da complexidade reside no fato de que as relações existentes 

no mundo moderno, seja entre sociedade e natureza, seja entre indivíduos, estão 

fundamentadas numa grande variedade de informações, tendências e modelos experimentais, 

necessitando, portanto, de uma maior abrangência no que diz respeito a sua forma de 

interpretação. 

Com a crescente urbanização e estabelecimento do processo de metropolização a 

pressão sobre os recursos naturais é intensa. Como as cidades se constituem em pólos de 

atração o fluxo populacional direcionado às mesmas é constante e não sofre interrupções 

significativas. Conseguir o mínimo possível para sobreviver passa a fazer parte do cotidiano 

de milhões de pessoas na perspectiva de garantir meios para sua permanência no tecido social 

urbano. 

A expansão das áreas para se obter esses recursos se faz em detrimento do ambiente, 

não importando a estética que o mesmo possua, nem as condições aprazíveis que os mesmos 

possam fornecer para deleite da população.  As camadas menos favorecidas passam a ocupar 

as áreas mais insalubres ou as de topografia mais acidentada, um exemplo bem típico do 

Recife são as palafitas
6
, enquanto que as camadas mais favorecidas apelam para a 

verticalização (figura 4), como forma de permanecer em áreas que já apresentam uma 

infraestrutura básica que atenda suas necessidades. 

 

                                                           
6
 s.f. (1877 cf. MS

7
) 1 conjunto de estacas que sustentam habitações construídas sobre a água <as casas que 

margeiam o Amazonas erguem-se sobre palafitas>  2 habitação construída sobre essas estacas <aquele pescador 

mora numa p.>   palafitas s.f.pl. 3 restos de povoações lacustres pré-históricas  ETIM it. palafitta (a1320) 

'conjunto de estacas de madeira, ferro ou cimento armado fixas no terreno e unidas em cima, us. esp. como 

fundação', (1862) 'qualquer construção sobre palafita' < lat. pála fíxa 'paus fixados'; a datação é para s.f.pl. - 

Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa. 
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FIGURA 4 – Apropriação da estética dos cursos d’água na cidade do Recife 

 

As alterações impostas ao ambiente interferem também nas relações entre os diversos 

segmentos que compõem o tecido social. A destruição do ambiente leva a uma alienação 

estética e perda da sensibilização em relação ao trato com o local em que se reside, trafega, 

utiliza, etc. As relações tornam-se cada vez mais interpessoais levando ao desconhecimento do 

próximo, do ambiente e das possibilidades em se estabelecer formas de convívio acessíveis e 

possíveis. 

A não possibilidade do convívio e do diálogo gera ansiedade e medo, sensações essas 

que limitam as possibilidades de integração e discussão entre os grupos sociais gerando 

estereótipos socioambientais em relação às pessoas e aos lugares, pois “a variação emocional é 

um indicador da complexidade do sistema nervoso e, portanto, de forma indireta, da mente” 

(TUAN, 2005, p.11).  

Cria-se então um modelo de exclusão socioambiental nas cidades, que em grande parte 

impossibilita a vivência social de forma decente e plena, o que contraria os princípios 

orientadores da formação das cidades, pois:  

É uma profunda ironia que freqüentemente a cidade possa parecer um lugar 

assustador. Construída para corrigir a aparente confusão e o caos da natureza, a 

cidade em si mesma se transforma em um meio ambiente físico desorientador 

(TUAN, 2005, p.233-234).   
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A precariedade das condições de vida nas favelas
7
 associada à degradação ambiental 

assumem proporções alarmantes. Situadas geralmente em lugares insalubres ou impróprios 

para habitação, as favelas carecem, em sua grande maioria, de áreas onde a estética pode trazer 

momentos de contemplação e lazer aos seus habitantes. Como não dispõem de áreas de  

potencialidades estéticas, pois as que existiam geralmente foram extintas ou servem de reserva  

para possíveis investimentos de especulação imobiliária, uma das formas de conseguir 

amenizar os problemas existenciais é o consumo elevado de bebidas alcoólicas, verificado na 

intensa proliferação de bares, bailes com tendências musicais da chamada “contracultura” e 

proliferação de trafego de drogas. Outra forma de escapar desse confinamento compulsório é a 

participação em grupos religiosos de diversos segmentos, que muitas vezes realizam um 

trabalho de reabilitação social não desenvolvido pelos poderes públicos. 

A generalização das favelas favorece a uma maior possibilidade de proliferação de 

condições adversas ao bem estar da comunidade. Problemas relacionados à proliferação de 

doenças somados às precárias condições sanitárias e acúmulo de lixo transformam essas áreas 

em verdadeiros vetores de epidemias. Muitas vezes os reduzidos espaços que serviriam para 

resguardar a estética ambiental original da localidade servem como lugar de descarte dos 

resíduos, anulando o pouco espaço disponível para se desfrutar de momentos de lazer, 

principalmente pelas pessoas de menor faixa etária. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 3 B conjunto de habitações populares que utilizam materiais improvisados em sua construção tosca, e onde 

residem pessoas de baixa renda 4 p.ext. B pej. lugar de mau aspecto; situação que se considera desagradável ou 

desorganizada  ETIM fava + -ela; segundo Nascentes, a acp. 'habitação popular' surge após a campanha de 

Canudos, quando os soldados, que ficaram instalados num morro daquela região, chamado da Favela, prov. por aí 

existir grande quantidade da planta favela, ao voltarem ao Rio de Janeiro, pediram licença ao Ministério da 

Guerra para se estabelecerem com suas famílias no alto do morro da Providência e passaram a chamá-lo morro da 

Favela, transferindo o nome do morro de Canudos, por lembrança ou por alguma semelhança que encontraram; o 

nome se generalizou para 'conjunto de habitações populares'. – Dicionário eletrônico Houaiss da língua 

portuguesa. 
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FIGURA 5 – Estética visual de exclusão 

 

A estética visual dessas localidades (figura 5) reforça a cada instante sua exclusão 

socioambiental contribuindo para o sentimento de baixa estima e falta de perspectiva diante 

dos problemas a serem enfrentados, originando muitas vezes uma aversão, típica da topofobia, 

e o desejo de não pertencimento a essa comunidade. Muitas vezes o baixo engajamento em 

prol da resolução dos problemas existentes são derivados desse desencantamento em relação à 

vida e ao ambiente, sem que haja nenhuma perspectiva de solução. Quando surge alguma 

perspectiva de mudança, tendo como possibilidade a transformação da situação vigente, na 

maioria das vezes os anseios da população residente são sufocados e submetidos aos ideais 

impostos pelo poder público e pelos interesses financeiros que se escondem atrás de empresas 

e lobistas que garantem a sustentação e viabilização do projeto. 

Embora algumas medidas venham a ser tomadas, na maioria das vezes são de natureza 

paliativa, sempre postergando uma solução definitiva, principalmente se a localidade estiver 

nos planos de expansão imobiliária e financeira determinados pela implementação de um 

Plano Diretor
8
, já que o mesmo não é mera lei de uso do solo, mas instrumento definidor de 

                                                           

8
 A Lei Federal 10.257/2001 mais conhecida como Estatuto das Cidades é a regulamentação dos artigos 182 e 

183 da Constituição Federal e estabelece parâmetros e diretrizes da política e gestão urbana no Brasil.  

O Plano Diretor está definido no Estatuto das Cidades como instrumento básico para orientar a política de 

desenvolvimento e de ordenamento da expansão urbana do município.  

É uma lei municipal elaborada pela prefeitura com a participação da Câmara Municipal e da sociedade civil que 

visa estabelecer e organizar o crescimento, o funcionamento, o planejamento territorial da cidade e orientar as 

prioridades de investimentos. – CREA/RJ. 
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toda a política de desenvolvimento, abrangendo todo o território municipal e não apenas a área 

urbana. 

Um fato que revolta essas comunidades carentes é quando percebem que elementos 

ambientais presentes em suas localidades, que nunca receberam tratamento diferenciado, nem 

valorização, assumem importância quando estas áreas passam por processo de requalificação 

urbana visando atrair uma clientela diferenciada ou servir de atrativo no jogo das imobiliárias. 

Alguns elementos da paisagem, como um manguezal, por exemplo, são percebidos 

como empecilhos à melhoria proposta pelos projetos urbanísticos e apontados como elemento 

de insalubridade na paisagem. Esse mesmo manguezal, se estiver dentro de uma área de 

expansão imobiliária para pessoas de outro nível social, servirá de barganha na especulação e 

valorização imobiliária, contribuindo para aumentar os atrativos do local, pois a estética 

ambiental é bastante utilizada como fator atrativo agregando valor de natureza estética que 

possibilita aumentar a margem de lucro dos empresários e das imobiliárias. 

Vislumbra-se, então, um grande potencial estético ambiental na paisagem, desde que o 

mesmo esteja a serviço do capital e possibilite auferir lucros mais significativos aos detentores 

do mesmo. Quando esse mesmo potencial estético serve à comunidade que sempre conviveu 

no mesmo espaço, mas que não possui meio de garantir vantagens monetárias aos grandes 

especuladores, quer sejam públicos ou privados, provavelmente nenhum esforço será 

desenvolvido para torná-lo elemento de mudança para o bem estar da população. 

No caso recifense isso fica bastante visível, na ocupação e valorização das margens do 

rio Capibaribe, dependendo qual a localidade que se tome como parâmetro. Também nos 

cursos d‟água e manguezais localizados na Zona Sul da cidade, onde as terminologias beira 

mar, beira rio, beira mangue, assumem conotação socioambientais bastante diferenciadas, 

apesar de pertencerem a uma mesma unidade ambiental. Embora apareçam muitas vezes 

disfarçadas dentro do planejamento urbano, estas nuances são amplamente percebidas pela 

população, que pode se mobilizar para reversão dessa discriminação socioambiental ou então 

assumir uma postura de apatia que se traduz pelo desprezo de seu patrimônio ambiental para 

qual não enxerga possibilidades de usufruto em seu proveito ou dos demais moradores. 
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3. A dinâmica socioambiental em área de exclusão social: adaptação, 

questionamento e materialização das desigualdades socioambientais 

 

As áreas de exclusão social, principalmente as localizadas nas áreas urbanas, 

comumente conhecidas como favelas, assumem características tipicamente locais, embora com 

crescente significado global. Ao se observar todas as localidades de uma cidade, percebe-se 

que nem todas as pessoas pobres vivem nas favelas e que mesmo dentro das favelas não há 

uma uniformização da pobreza. 

A partir da constatação de que a maioria da pobreza urbana se concentra nas favelas, é 

possível diagnosticar as ansiedades e aspirações dessas populações junto às autoridades 

competentes no sentido de equalizar anseios da população com recursos disponíveis para 

implementação de políticas públicas de reordenamento e requalificação urbana. 

Embora muitas vezes esses locais povoem o imaginário popular como sendo áreas de 

intensa miserabilidade e seus habitantes sejam estereotipados como marginais, a realidade de 

cada favela pode variar drasticamente, sendo até mesmo possível o desenvolvimento de uma 

intensa rede de solidariedade. Apesar de serem assentamentos informais, onde na maior parte 

das vezes não se percebe quase nenhum ordenamento urbano, na grande parte das favelas se 

observa uma rede de funcionalidade que passa desapercebida aos olhares menos 

investigativos. 

Grande parte dos problemas dos habitantes das favelas deriva do fato de que os 

mesmos sofrem com o estigma social presente em seus cotidianos; constantemente precisam 

provar que são pessoas comuns e têm o direito de exercitar sua cidadania. Para grande parte 

dos demais habitantes da cidade, os favelados compactuam com o crime, a violência e a 

insegurança, esquecendo que estas anomalias estão presentes em todas as camadas sociais, 

mas assumem uma maior notoriedade quando acontecem nas áreas de exclusão social. 

A estética do local confere automaticamente uma estética social ao indivíduo, isso 

baliza as relações sociais existentes dentro de uma determinada localidade com o seu entorno. 

A apropriação estética da paisagem reforça esse preconceito, pois o senso comum baseia-se no 

argumento de que: 

Cada homem vale pelo lugar onde está: o seu valor como produtor, consumidor, 

cidadão, depende de sua localização no território. Seu valor vai mudando, 

incessantemente, para melhor ou para pior, em função das diferenças de 
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acessibilidade (tempo, freqüência, preço), independentes de sua própria condição. 

Pessoas, com as mesmas virtualidades, a mesma formação, até mesmo o mesmo 

salário têm valor diferente segundo o lugar em que vivem: as oportunidades não são 

as mesmas. Por isso, a possibilidade de ser mais ou menos cidadão depende, em larga 

proporção, do ponto do território onde se está. Enquanto um lugar vem a ser 

condição de sua pobreza, um outro lugar poderia, no mesmo momento histórico, 

facilitar o acesso àqueles bens e serviços que lhes são teoricamente devidos, mas que, 

de fato, lhe faltam (SANTOS, 1987, p.81, grifos do autor). 

 

A realidade social das favelas demonstra uma outra realidade em que pessoas honestas 

vivem em condições precárias sem perder seus princípios, pagando seus débitos, inclusive 

aluguel, e fazendo o possível para escapar da barbárie urbana. Na maioria das vezes  

Os pobres urbanos têm de resolver uma equação complexa ao tentar otimizar o custo 

habitacional, a garantia da posse, a qualidade do abrigo, a distância do trabalho e, por 

vezes, a própria segurança (DAVIS, 2006, p.39).   

 

Em uma favela é possível se verificar as grandes contradições socioeconômicas de uma 

sociedade, pois nela se revelam a criatividade e solidariedade de pessoas pobres diante de 

adversidades múltiplas, como também o fracasso dos governos na canalização dessa energia 

humana. A capacidade de resiliência das populações faveladas é intensa, pois frequentemente 

têm que improvisar e se adaptar às intempéries físicas e sociais. 

Os problemas socioambientais nas áreas de exclusão assumem proporções gigantescas 

que implicam na discussão da própria existência da comunidade com os requisitos mínimos à 

sua subsistência. Tudo isso implica uma tomada de decisão que leva ao enfrentamento das 

desigualdades espaciais e na real procura por soluções visando minimizar essas desigualdades 

através da adoção de políticas públicas voltadas para a implementação de projetos que tentem 

corrigir distorções socioambientais em suas profundas contradições, já que “o espaço urbano é 

diferentemente ocupado em função das classes em que se divide a sociedade urbana” 

(SANTOS, 1987, p.83). 

As grandes aglomerações urbanas são um verdadeiro campo de estudo para 

compreensão das desigualdades socioambientais encontradas na paisagem, sua configuração e 

formas de resistência, pois seu cotidiano é a mais pura materialização de todo um conjunto de 

injustiças sociais perpetuados pela manutenção do modelo socioeconômico vigente. A 

transposição do visual é condição imprescindível para formulação e utilização de políticas 

públicas que visem diminuir as disparidades existentes dentro de um determinado contexto 

social. Para tanto, se faz necessário uma abordagem econômica e sociológica que leve a 
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compreensão do modelo socioeconômico adotado, suas diretrizes e implicações na estrutura 

social. 

A naturalização das desigualdades precisa ser contestada através do viés da ética social, 

em que situações de extrema exclusão socioeconômica possam ser contestadas e não 

encaradas como simples reflexos das “desigualdades naturais ou inatas” tão presentes no 

discurso neoliberal. As razões dessas desigualdades devem ser enfrentadas de forma 

consciente para que se possa estabelecer metas, propostas de correção e ajuste, visando coibir 

distorções aberrantes que se perpetuam dentro de uma espiral lógica de irreversibilidade, onde 

só quem lucra são as camadas situadas no ápice da pirâmide social. A segregação espacial 

imposta pelo modelo vigente estimula e proporciona condições que contribuem para o 

aprofundamento dessas questões já que “o estudo da distribuição da pobreza no espaço supõe 

que se pesquise a razão pela qual indivíduos dotados das mesmas virtualidades, das mesmas 

capacidades potenciais, têm „valor‟ diferente segundo o lugar em que se encontram” 

(SANTOS, 1987, p.83).   

O discurso ambiental presente no cotidiano atual, após relativo período de inércia, é 

produto da reflexão que os seres humanos estão sendo obrigados a fazer após longo usufruto 

caracterizado pela irresponsabilidade social. De repente somos induzidos a perceber os 

estragos, alguns irreversíveis, que infligimos ao planeta e somos chamados a pagar a conta dos 

estragos feitos. 

Na maioria das vezes a cobrança é feita de forma bastante aleatória, pois os agentes 

sociais que consomem e se utilizam do meio ambiente de maneira bastante diversificada são 

convidados a responder pelos danos de forma integral e solidária. Não se procede uma justiça 

social em que aquele que mais consome ou depreda fica responsável pela maior parte do ajuste 

de contas. 

No tocante às áreas de exclusão social, que apresentam uma vulnerabilidade intensa, a 

questão socioambiental é parte integrante de seu sistema de vida, haja vista que são reflexos da 

própria estruturação da sociedade. Para se dar valor, é necessário ser reconhecido e se sentir  

valorizado. Isso é bem claro quando se percebe o comportamento de descaso que muitas 

populações excluídas têm em relação ao ambiente em que residem, mesmo quando esses 

ambientes apresentam recursos estéticos favoráveis ou estimuladores a uma melhor 

convivência e utilização de equipamentos para o bem comum. 
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Questiona-se sempre o comportamento dessa população excluída em relação ao 

ambiente em que se situam, esquecendo-se que na maioria das vezes os mesmos não usufruem 

ou não são contemplados através da exploração racional desses recursos em proveito próprio. 

Como fato complicador, muitas vezes esses atrativos são utilizados em proveito de visitantes 

ou de residentes de outras localidades, demonstrando que a utilização desses recursos é uma 

questão de vontade política. 

A dinâmica socioambiental envolve muitas variáveis que determinam como a 

configuração de um determinado local apresenta-se aos olhos da população local e aos olhos 

de quem observa. Naturalmente há uma predisposição em se determinar que as populações 

menos favorecidas apresentam atitude antagônicas em relação ao meio ambiente, esquecendo-

se que as mesmas, na maioria das vezes, não desfrutam das potencialidades existentes no seu 

entorno. 

A disposição dos elementos estéticos, embora presentes na paisagem, notoriamente é 

utilizada em prol das camadas mais favorecidas da população. Mesmo quando os 

equipamentos apresentam-se como ofertados de forma democrática, existe uma inibição por 

parte da população mais carente, pois a mesma se sente deslocada e inadequada quanto à 

utilização desses equipamentos junto aos demais usuários. 

Observa-se em uma mesma localidade a valorização estética a favor de usuários 

eventuais (figura 6) enquanto os possíveis usuários permanentes muitas vezes são impedidos 

ou desestimulados acerca de sua utilização.  

 

 

FIGURA 6 – A diversidade estética da paisagem 
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No tocante à adaptação dessas populações à exclusão da estética ambiental, constata-se 

que regularmente as pessoas experimentam angústias existenciais que podem gerar atitudes de 

depreciação em relação ao local onde moram. Frequentemente omitem seus endereços, como 

forma de escaparem ao estigma socioambiental da localidade em que residem. Não há uma 

sensação generalizada de pertencimento ao local, embora muitas vezes o sentimento 

comunitário esteja presente de forma bem visível.  

A angústia existencial, que em grande parte poderia ser minimizada pelo usufruto da 

estética ambiental, chega a criar forma de comportamentos que liberam em um determinado 

momento toda revolta contida através da convivência do tipo “apartheid” socioambiental. Os 

elementos que podem atenuar essa situação, embora estejam presentes no espaço vivido, não 

se encontram disponíveis para usufruto, se constituindo, portanto, numa agressão estética à sua 

condição de vida. 

Vale ressaltar que adaptação não implica em aceitação. Muitas vezes se confunde a 

aparente imobilidade com resignação, o que na prática não corresponde à realidade dos fatos. 

Os mecanismos que escamoteiam os dilemas socioambientais podem vigorar por um 

determinado tempo, mas com o desenvolvimento das relações sociais, poderão desencadear 

uma reação em cadeia, gerando grandes transtornos sociais. 

Essas constantes mutações socioambientais reforçam o paradigma da instabilidade; tão 

essencial para compreensão desses fenômenos em detrimento da previsibilidade, que prevalece 

na concepção da especialização. 

As comunidades humanas transformam-se com o passar do tempo, mas há 

permanências. Há um ritmo nessas mudanças, ora lento, ora veloz. Na construção de 

cada história, de cada pessoa ou lugar, há um diálogo constante entre o passado e o 

presente. Diálogo muitas vezes silencioso, difícil de ser entendido, porém de uma 

importância fundamental para o conhecimento/reconhecimento de cada história, 

povoada de gestos, símbolos, desejos, recordações, esperanças, mistérios 

(REZENDE, 2002, p. 17-18). 

 

Embora as possibilidades de mudanças estejam sempre presentes, sua concretização 

acontece geralmente em um ritmo lento. Tudo isso gera tremendas dificuldades para a maioria 

das pessoas que moram nessas áreas de exclusão, principalmente se levarmos em consideração 

a expansão das favelas e o percentual da população que nelas residem. As dificuldades diárias 

e constantes são limites reais à obtenção de uma melhor qualidade de vida, subtraindo dessas 

pessoas potencialidades e motivações para crescimento individual e comunitário. Isso não 

impede o reconhecimento do elevado grau de mobilização comunitária encontrado em 
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algumas comunidades, que através de um maior engajamento comunitário conseguem 

estabelecer um diferencial em relação às demais área de exclusão social. 

 A tabela 1 a seguir mostra a proporção da população favelada por país, para que possa 

ser percebida a amplitude que a exclusão da estética ambiental acarreta na população mundial: 

 

Tabela 1 – Maiores populações faveladas por país 

PAÍS % da pop. urbana na favela Números (milhões) 

China 37,8 193,8 

Índia 55,5 158,4 

Brasil 36,6   51,7 

Nigéria 79,2   41,6 

Paquistão 73,6   35,6 

Bangladesh 84,7   30,4 

Indonésia 23,1   20,9 

Irã 44,2   20,4 

Filipinas 44,1   20,1 

Turquia 42,6   19,1 

México 19,6   14,7 

Coréia do Sul 37,0   14,2 

Peru 68,1   13,0 

Estados Unidos   5,8   12,8 

Egito 39,9   11,8 

Argentina 33,1   11,0 

Tanzânia 92,1   11,0 

Etiópia 99,4   10,2 

Sudão 85,7   10,1 

Vietnã 47,4     9,2 

Fonte: DAVIS – Planeta Favela (UN – Habitat / 2003) 

 

O percentual de pessoas vivendo em favelas, permite vislumbrar as implicações dessa 

exclusão sobre grande parcela da população mundial. Alguns dados são bastante 

significativos, como o percentual de 99,4% da população urbana da Etiópia residindo em 
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favelas, o que implica na negação quase que permanente de uma apropriação da estética 

ambiental, haja vista que o ritmo de depredação dos recursos naturais deve ser feito de forma 

bastante predatória, comprometendo de forma direta as relações entre sociedade e meio 

natural.  

A marginalização de uma parcela crescente da população mundial, agravada após a 

supremacia do neoliberalismo sobre as diretrizes socioeconômicas, deixou marcas bem 

distintas na paisagem. A favelização crescente dos grandes centros urbanos, com consequente 

deteriorização da qualidade de vida de seus habitantes se processa num ritmo acelerado, até 

mesmo em áreas que historicamente não tinham precedentes significativos, como na 

Federação Russa e nas ex-repúblicas soviéticas. Ásia, África e América Latina são os 

exponenciais desses problemas, embora seus tentáculos estejam a aprisionar a estrutura urbana 

de todo o globo terrestre. 

Um fato que chama a atenção de forma bastante explícita é a visibilidade da pobreza 

dentro da cidade. A estratificação estética é bem visível, o apartheid socioambiental não deixa 

dúvidas sobre as relações de poder existentes dentro de uma sociedade. Os conflitos inerentes 

a essa diferenciação geram um desconforto para toda a população, criando um estresse urbano 

que muitas vezes implica no abandono do centro em direção as áreas mais periféricas. 

Um aspecto de crucial importância é a oferta de moradias para a população, 

principalmente para as camadas mais carentes que não possuem recursos financeiros que 

possibilitem assumir financiamentos a médio e longo prazo. Isso é bastante visível através da  

observação do formato, constituição e disposição das habitações na paisagem. Embora não 

seja exclusividade das áreas urbanas, essa limitação na oferta de imóveis gera uma apropriação 

desordenada do espaço por parte daqueles que não possuem recursos necessários à compra dos 

imóveis e dos que se situam no topo da pirâmide social e burlam a legislação em proveito 

próprio para usufruir das paisagens aprazíveis, mesmo que seja em detrimento das políticas 

públicas de preservação ambiental. 

Em algumas áreas a questão referente à oferta de moradia é tão desproporcional em 

relação à procura que locais com forte sentimento de repulsa junto às pessoas, como os 

cemitérios do Cairo, no Egito, foram ocupados e se constituem em verdadeiros bairros, 

criando uma contradição que vai de encontro a toda idéia de organização urbana. 
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Diante das necessidades cada vez maiores dessa população em obter os meios 

necessários a sua subsistência (grupos populares) ou em tomar posse dos locais esteticamente 

privilegiados da paisagem (grupos abastados), não é de se estranhar que os recursos 

ambientais paguem um alto preço para satisfação dessas aspirações. Embora já se vislumbre 

uma tomada de consciência sobre as questões relacionadas com o enfrentamento desses 

problemas, ainda há uma longa trajetória a ser percorrida, pois a grande indagação a ser feita 

é:   

Como percebemos os recursos ambientais? A estrutura da civilização está se 

tornando cada vez mais complexa, uma vez que ela está deixando aos poucos os 

alicerces do mundo natural, rumo a um mundo cada vez mais planejado, controlado e 

manufaturado. Conforme aumenta essa complexidade, mais nos distanciamos de 

nossas raízes na Terra e perdemos nosso sentimento de integração com o restante da 

natureza. Tornou-se fácil demais encarar a Terra como um conjunto de recursos, cujo 

valor intrínseco não é maior que sua utilidade no momento. (Oliveira & Machado, 

2004, p. 138). 

 

O imediatismo das ações humanas na ingerência sobre o ambiente deixa resquícios que 

vão se agregando às feições das cidades. Sabe-se que nem todo o distúrbio natural é um 

desastre e nem todo desastre é totalmente natural, pois não há como negar a influência da 

civilização sobre o ambiente. Essas ações, intencionais ou não, podem criar desequilíbrios tais 

que levem a uma situação de vulnerabilidade socioambiental, onde tanto os elementos naturais 

quanto os humanos podem passar por processos traumáticos de adaptação a novas situações a 

serem experimentadas. 

 

3.1 A estética dos cursos d’água: fator de valorização ou de exclusão 

socioeconômica 

 

No caso específico dos cursos d‟água, verifica-se que os mesmos sofrem um impacto 

tremendo por estarem geralmente nas áreas de maior adensamento populacional. São 

aproveitados como escoadouro de resíduos diversos, comprometendo algo vital para a 

sobrevivência de toda e qualquer forma de vida: a água. Com relação ao Recife, cidade 

expandida através da supressão do deslocamento livre de seus cursos d‟água e ocupação 

desenfreada de suas margens, o impacto retrata diretamente a concepção e a  percepção que 

uma grande maioria tem em relação aos elementos naturais presentes em seu espaço de 

convivência. 
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O enfrentamento dessas questões evidencia a necessidade em se analisar as 

contradições urbanas sob a ótica da mobilização em prol do ativismo político. Para tanto, faz-

se necessário a inserção em uma das três correntes que as abordam pelas seguintes 

perspectivas: 

 O “culto ao silvestre” ou “à vida selvagem”, preocupado com a preservação 

da natureza silvestre, sem se pronunciar sobre a indústria ou a urbanização, 

mantendo-se indiferente ou em oposição ao crescimento econômico, muito 

preocupado com o crescimento populacional e respaldado cientificamente pela 

biologia conservacionista. 

 O “credo da ecoeficiência”, preocupado com o manejo sustentável ou “uso 

prudente” dos recursos naturais e com o controle da contaminação, não se 

restringindo aos contextos industriais, mas também incluindo em suas preocupações 

a agricultura, a pesca e a silvicultura. Essa corrente se apóia na crença de que as 

novas tecnologias e a “internalização das externalidades” constituem instrumentos 

decisivos da modernização ecológica. Essa vertente está respaldada pela ecologia 

industrial e pela economia ambiental. 

 O movimento pela justiça ambiental, o ecologismo popular, o ecologismo dos 

pobres, nascidos dos conflitos ambientais em nível local, regional, nacional e global 

causados pelo crescimento econômico e pela desigualdade social. Os exemplos são 

os conflitos pelo uso da água, pelo acesso às florestas, a respeito das cargas de 

contaminação e o comércio ecológico desigual, questões estudadas pela ecologia 

política (ALIER, 2007, p. 38-39). 

 

Devido à enorme complexidade da questão urbana, existem pontos de convergência e 

pontos de divergência entre esses três tipos de ambientalismo, mas o que se aplica de forma 

mais adequada à excludente realidade urbana é o do movimento pela justiça ambiental, 

embora convenha salientar que o mesmo é o que encontra maior resistência junto às camadas 

mais privilegiadas no contexto econômico e político, pois em tese implica na correção de 

injustiças socioambientais que implicam na transferência de recursos para sanar os 

desequilíbrios existentes. 

Um dos aspectos mais relevantes quando se trata dessa questão é que as populações 

mais carentes (figura 7) sempre são penalizadas pelas ações que muitas vezes nem cometeram. 

As desigualdades sociais implicam na manutenção de baixa qualidade de vida dessas pessoas, 

em proveito de uma minoria detentora de maior poder aquisitivo, melhor nível de escolaridade 

e usufruto da infra-estrutura socioambiental. 
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FIGURA 7 – Exercício de atividades informais nas margens dos cursos d’água 

 

Embora seja tratada de forma lúdica e poética nos meios acadêmicos e populares, a 

estética ambiental dos cursos d‟água na cidade do Recife revela algumas das maiores 

contradições de nossa sociedade. Através da análise da mesma, pode-se perceber os diversos 

atores que atuam na composição de seu tecido social.  

A princípio, os cursos d‟água foram utilizados para escoamento da produção 

açucareira, atividade essa que originou uma sociedade altamente estratificada, responsável em 

grande escala pela configuração multiforme da mesma, com todas as suas desigualdades e 

injustiças, imagem essa que destoa um pouco da afirmativa de que: 

Nada mais natural que o fato de no Recife haver gente que adore a água. A cidade 

pode-se dizer que saiu de dentro da água como uma Iara. O rio está ligado da maneira 

mais íntima à história da cidade. O rio, o mar e os mangues (FREYRE, 2007, p.82).  

 

Desde os primórdios que a posse e concentração estética estiveram nas mãos dos mais 

favorecidos e quando se observava a posse dessas áreas por parte de pessoas mais simples, a 

pressão social, política e econômica sempre foi intensa para remoção da comunidade e 

transferência da titulação em favor de empresários e políticos. Os movimentos de resistência, 
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como, por exemplo, o caso de Brasília Teimosa, Ilha de Deus, Comunidade do Pilar, já 

povoam o imaginário popular acerca da mobilização em prol de suas lutas e garantia de seus 

direitos. 

Embora travestida de uma aparente submissão, essas comunidades questionam os 

modelos aplicados como forma de resolução dos problemas socioambientais, pois muitas 

vezes tudo se limita a simples remoção da comunidade para uma área geralmente mais carente 

de recursos ambientais, deixando a área original aberta para a especulação imobiliária das 

grandes empresas e empresários, quando não destinadas à esfera pública nos seus três níveis: 

federal, estadual e municipal. 

 

3. 2  A naturalização das desigualdades: opressão socioambiental 

 

Os riscos socioambientais a que se encontram submetidas as comunidades pobres nas 

grandes cidades são encarados de forma natural por grande parte da população. Da mesma 

forma que se vê com naturalidade a crescente desigualdade entre grupos humanos. As 

atrocidades a que estão submetidas essas comunidades passam a ser encaradas como reações a 

ações desenvolvidas no seio das mesmas, sem haver por parte de muitos uma reflexão que leve 

ao conhecimento de sua real dimensão. 

A sociedade aceita como natural sua própria desintegração e a espoliação dos recursos 

naturais sem contestar suas formas de relacionamento e composição. Tudo é visto como 

natural e se aceita a imposição da mídia como verdade absoluta, que não necessita de 

julgamentos, reflexões e contestações. 

A desigualdade é tida como natural e como tal deve ser aceita. Não há o desejo em 

procurar descobrir o outro, todas as relações são pré-estabelecidas e se baseiam no senso 

comum. Os processos sociais de exclusão são os sintomas mais notórios de uma sociedade 

baseada no individualismo. Aos vencedores, não importa que armas tenham sido utilizadas, a 

premiação. Aos perdedores basta se contentarem com os restolhos disponíveis. 

Não há uma discussão sobre a coletividade em termos substantivos, sobre a 

materialidade do público, sobre a construção de solidariedades e sobre os moradores, 

os condôminos, os arquitetos e os engenheiros para os quais a exclusão do outro 

desconhecido é algo normal. O problema é que este outro desconhecido não é uma 

pessoa, mas um coletivo – nós mesmos. (SPINK, 2006, p. 105) 
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Todas as relações estão calcadas na indiferença em relação ao outro, ele é o 

responsável pelo seu insucesso: não se esforçou bastante, não é sociável, não tem boa 

aparência, não tem educação formal e informal, em resumo, não se enquadrou no status social 

adequado às exigências do mercado. 

Esse olhar equivocado que o restante da sociedade lança sobre as comunidades 

carentes reforça a divisão social, criando obstáculos que inviabilizam as diversas formas de 

comunicação entre os atores sociais envolvidos. 

Um fato agravante é a constatação de que possíveis medidas mitigadoras para correção 

dessas distorções estão sendo questionadas e inibidas através da implantação de diretrizes de 

natureza neoliberal dentro da formulação de políticas públicas. Assiste-se ao constante assédio 

e intromissão da iniciativa privada em detrimento do poder público, como forma de assegurar 

recursos e agilidade na concretização de ações de natureza socioambiental. Desta forma, 

observa-se uma verdadeira remodelagem das paisagens, principalmente as urbanas, com a 

apropriação de todos os seus ativos disponíveis na voraz ganância em garantir recursos de 

baixo custo para futuras maximizações dos lucros a serem auferidos pelos detentores do 

capital. 

Grande parte dos idealizadores das políticas urbanas enxerga as populações menos 

favorecidas como simples empecilhos, que retardam o cronograma de uma nova ordem social 

a ser implantada, com sua nova configuração estética e formas de apropriação da estética 

ambiental em favor daqueles que têm o poder e desejo em dinamizar o espaço do futuro. 

Portanto, não terá o menor pudor em sugerir a transferência dessas populações para áreas não 

requeridas para a expansão imobiliária, atitude essa travestida de boas intenções em políticas 

de oferta de melhores condições de vida e seguridade social
 9

.    

Essa prática de transferência de comunidades será evidenciada de forma mais direta no 

final do presente trabalho quando for comentada o translado de algumas comunidades 

recifenses para novas áreas de assentamentos urbanos através de políticas públicas de 

ordenamento urbano. Para tanto, faz-se necessário vislumbrar que além da obtenção de uma 

moradia, essas comunidades são submetidas a novas formas de relacionamento e usufruto dos 

recursos socioambientais presentes em sua nova localidade. 

                                                           
9
 Conjunto de ações dos poderes públicos e da sociedade que, integradas, asseguram a saúde, a previdência e a 

assistência social – Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa. 

 

 



53 

 

4. Recorte socioespacial da paisagem
10

 recifense: negação e possibilidades do 

potencial da estética ambiental 

 

A relação entre os seres humanos e os recursos ambientais, principalmente os cursos 

d‟água é evidente desde os primórdios da humanidade. Através da navegação, comércio, 

irrigação, religião, etc., os rios sempre estiveram ligados ao cotidiano dos povos. A partir da 

ocupação das margens dos rios, os seres humanos adquiriram características sedentárias e 

elaboraram os feitos de suas civilizações, através de aterros, planejamento e construção de 

cidades. 

No tocante à cidade do Recife, convém salientar a íntima relação que a mesma possui 

com os cursos d‟água existentes em seu território, principalmente o rio Capibaribe, como 

descreve Villaça (1998) ao analisar a relação entre algumas cidades e os rios que as cortam: 

“Nenhuma, entretanto, desenvolveu com seu rio relações tão profundas e variadas – 

econômicas, sociais – como as que Recife o fez com o Capibaribe” (p. 212). 

Não há possibilidade de se entender a realidade socioambiental do Recife sem levar em 

consideração essa perspectiva de interação entre sociedade e ambiente, pois 

[...] é essa planície constituída de ilhas, penínsulas, alagados, mangues e 

pauis,envolvidos pelos braços d‟água dos rios que, rompendo passagem através da 

cinta sedimentar das colinas, se espraiam remansosos pela planície inundável. Foi 

nesses bancos de solo ainda mal consolidados – mistura ainda incerta de terra e de 

água – que nasceu a cidade do Recife, chamada de cidade anfíbia, como Amsterdã  e 

Veneza, porque assenta as massas de sua construção quase dentro de água, 

aparecendo numa perspectiva aérea, com seus diferentes bairros flutuando 

esquecidos à flor das águas (CASTRO, 1954, p. ). 

 

 A identidade da cidade do Recife e de seus moradores está impregnada pelas 

impressões que seus elementos naturais imprimem em seus subconscientes. Não há como falar 

em Recife e não ser tocado pelo seus rios, manguezais e pela configuração estética de suas 

paisagens, principalmente as ribeirinhas, por onde se iniciou o processo de colonização e 

ocupação de seu território. Isso é bem documentado através de um levantamento histórico em 

que se pode perceber que desde os primórdios de sua “história oficial” os recursos naturais 

sempre foram citados como referenciais de sua estruturação socioambiental. 

                                                           
10

 "A paisagem é um conjunto de formas que, num dado momento, exprime as heranças que representam as 

sucessivas relações localizadas entre homem e natureza. O espaço são as formas mais a vida que as anima” 

(SANTOS, 2002, p. 103).  
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Quando se analisa o território recifense, percebe-se a grande dimensão sociológica que 

as unidades ambientais presentes em seu território passam a assumir, em uma pretensão 

determinista que para alguns desavisados pode parecer imutável e autoexplicativa. A 

classificação mais simples dessas unidades ambientais na forma de morros, planície e 

estuário/alagados transpõe essa diversidades natural e correlaciona a mesma com a diversidade 

social presente  em seu território. Morros e alagados estão associados intrinsecamente às 

populações mais carentes, enquanto a planície se relaciona com as classes mais favorecidas. É 

uma classificação muito simples, mas que não deixa de se encontrar presente na configuração 

espacial da cidade. A apropriação estética é bem percebida principalmente nas áreas 

ribeirinhas da planície onde podemos encontrar algumas das comunidades de maior poder 

aquisitivo, ao mesmo tempo em que ainda se constata a permanência temporária de algumas 

comunidades de exclusão que resistem ou que ainda não foram contempladas nas políticas 

públicas de habitação.  

A figura 8 ilustra de forma bem clara a presença constante dos cursos d‟água na 

paisagem recifense, salientando que além do Capibaribe existem os rios Beberibe, Tejipió,  

Jiquiá, Jordão, Pina, além de uma infinidade de córregos e canais. 

 

FIGURA 8 – Principais cursos d’água do Recife e áreas ribeirinhas 
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Devido a essa aproximação e apesar dela, muitas vezes não há um enfoque direto nem 

uma análise do que se observa nos rios e em outros elementos da paisagem acerca das 

potencialidades estéticas para a tomada de decisão a partir da gestão ambiental dos fatores que 

estão inseridos ou que se agregam a esse ambiente. 

Para tanto, faz-se necessário o recorte das paisagens recifenses para que através de sua 

individualização possamos observar as diversas percepções que as mesmas imprimem na 

consciência coletiva da população, enfatizando que estes recortes: 

[...] com suas variáveis, abrangem o entendimento, passível de reconhecimento nas 

práticas e teses desenvolvidas ao longo da evolução do conhecimento geográfico e de 

suas interações com outras ciências e disciplinas afins: 

Paisagem 1:    Quadro paisagístico do vivenciado ou vivido; 

Paisagem 2:    Fisionomia de espaços terrestres; 

Paisagem 2a:  Aspectos fisionômicos de microespaços; 

Paisagem 3:    Espaços paisagísticos (aspectos fisionômicos próprios); 

Paisagem 4:    Espaço terrestre com o conjunto de coisas que o constitui; 

Paisagem 5:    Estrutura espacial ordenada; 

Paisagem 6:    Ecossistema; 

Paisagem 7:    Meio dos organismos; 

Paisagem 8:   As relações geográfico-naturais como adversárias dos grupos humanos; 

Paisagem 9:    As constantes históricas de recortes espaciais; 

Paisagem 9a:  Espaço terrestre com constantes históricas características; 

Paisagem 10:  Sistemas limitados de interações sociais; 

Paisagem 11: A fenomenalidade de uma expressão agradável (uso metafórico). 

(GOMES, 2007, p.32) 

 

Esses recortes sinalizam para a necessidade de se avaliar as diversas nuances que a 

paisagem assume, dependendo do trabalho a que se propõe quem a analisa. Em consonância 

com o propósito deste trabalho, destacamos as tipologias 1 e 11, anteriormente descritas, que 

podem ser definidas respectivamente como: 

 

Paisagem 1. Recorte espacial de uma determinada parcela da superfície da Terra , 

cujos atributos naturais e paisagísticos evocam sentimentos de amenidades e 

recordações vitais, capazes de rápida apreensão e descrição pelo observador [...] 

Paisagem 11. Metáfora para a totalidade de fenômenos de qualquer natureza, de 

grande envergadura e complexidade – pensada em sua variedade e multiplicidade. 

Uma articulação espacial, não pressupõe necessariamente a existência de uma 

cobertura espacial. Nesse sentido se situam as ações políticas, por exemplo, e seus 

discursos acerca das paisagens por eles acenadas, que não se adequam em verdade ao 

conceito científico de paisagem (GOMES, 2007, p.32 e 37). 
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A atual valorização da questão ambiental passa pelo processo em que o ser humano 

começa a se ver novamente como parte integrante da natureza e percebe as consequências de 

seus atos. Tuan (1980, p. 110) afirma que “a apreciação da paisagem é mais pessoal e 

duradoura quando está mesclada com lembranças de incidentes humanos. Também perduram 

além do efêmero quando se combinam prazer estético com curiosidade científica”. Nessa 

combinação vamos encontrar subsídios que fornecem condições para interpretação das 

paisagens e conhecimento de variáveis que possibilitam tomada de decisão em prol de uma 

gestão socioambiental mais eficiente e comprometida com o desenvolvimento de uma 

determinada realidade a ser estudada. 

No caso específico do Recife, muitos dos problemas socioambientais observados em 

tempos passados persistem na atualidade. Ao se navegar pelos caminhos originais que foram a 

porta de entrada para o processo de colonização, ocupação e urbanização do Recife, é 

percebido que a estruturação e configuração da cidade obedece a um balizamento natural que 

influenciou em grande parte o planejamento antrópico. Os contrastes da paisagem são na 

realidade os contrastes da própria sociedade.  

A estratificação social presente no Recife se faz notar de forma excepcional na sua 

paisagem. As duas margens de um mesmo rio, como por exemplo, o Capibaribe, podem 

evidenciar nuances socioambientais de natureza diversa. O trato que se dá aos elementos 

ambientais presentes numa área de população com elevado poder aquisitivo, não é o mesmo 

trato que se impõe aos fatores ambientais de uma comunidade de baixa renda e quando há a 

implementação de alguma medida, não se verifica a continuidade da mesma.  

A estética vista a partir da apropriação ambiental na cidade do Recife deveria ser um 

dos pontos de partida para se tentar compreender a dimensão metafísica que estes elementos 

têm no imaginário da população. Ao mesmo tempo em que se evidencia a diversidade da 

sociedade e cultura recifense, faz-se necessário que seja evidenciada a força dos elementos 

naturais em sua paisagem, bem como as implicações na reavaliação do potencial 

socioambiental presente no Recife, como forma de correção e reestruturação das formas de 

concepção do planejamento socioambiental, já que ainda “não discutiram a questão da 

presença dos elementos físicos-naturais nesses espaços, e suas internalizações e compreensões, 

tanto teóricas quanto a partir das práticas, por parte dos usuários desses espaços” (GOMES, 

2007, pág.14). 
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Uma grande parcela da população recifense, embora inserida na paisagem local, 

desconhece ou não percebe o potencial estético contida na mesma. Isso embora possa parecer 

estranho, é justificável, pois a percepção necessita estar associada muitas vezes à utilidade 

para se tornar um fato concreto. Como grande parte da população não é contemplada com 

equipamentos que potencializam a estética presente na cidade, não causa estranheza que a 

mesma não valorize este legado. 

O hiato existente entre potencialidade e usufruto da estética ambiental leva a 

desqualificação e baixa funcionalidade dos modelos de requalificações urbanas que são 

implementados através de projetos urbanísticos, muitos dos quais de modelos pré-existentes, 

copiados sem nenhuma adaptação à realidade local. O conhecimento adquirido através da 

pesquisa acerca de uma determinada realidade é primordial, pois: 

Informações sobre o meio ambiente da cidade, especialmente a percepção e o nível 

de satisfação da população, bem como e principalmente a relação entre o usuário da 

cidade e os elementos naturais nela existentes, apresentam-se como elemento 

fundamentais no auxílio ao entendimento da cidade e à compreensão da idéia de 

natureza nela existente (GOMES, 2007, pág. 14). 

 

Os recortes que se fazem necessários na paisagem recifenses com relação à estética 

ambiental levam em consideração o valor que se confere a paisagem com o potencial 

econômico de quem nela reside, associado à concepção espacial adotada pelos analistas. O 

espaço adquire feições diferenciadas quando é analisado através das diversas correntes do 

pensamento geográfico: geografia tradicional, geografia teorético-quantitativa, geografia 

crítica, geografia humanista e cultural. 

Advogando em prol do pressuposto da complexidade que se constitui numa premissa 

básica dos novos paradigmas da ciência, é de vital importância esclarecer que não se deve 

prescindir de uma abordagem múltipla das diversas correntes do pensamento geográfico, para 

que não haja o favorecimento, sem maiores questionamentos, de uma única corrente de 

pensamento. O grande mérito do pressuposto da complexidade reside no fato de reconhecer 

que uma determinada realidade é passível de várias interpretações, que levam ou tentam 

chegar a uma compreensão acerca da formação e estruturação do objeto de estudo. 
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4.1  Práticas espaciais: a segmentação e projeção econômica sobre o espaço 

 

As práticas espaciais, que são definidas como “um conjunto de ações espacialmente 

localizadas que impactam diretamente sobre o espaço, alterando-o no todo ou em parte ou 

preservando-o em suas formas e interações espaciais” (CORRÊA, 1995, pág. 35), são um 

reflexo do processo de organização do espaço e podem ser classificadas da seguinte maneira: 

 Seletividade espacial 

 Fragmentação – remembramento espacial 

 Antecipação espacial 

 Marginalização espacial 

 Reprodução da região produtora 

O recorte sócio-espacial da paisagem recifense permite vislumbrar estas diversas 

modalidades de práticas espaciais através do tempo e do espaço. 

Na seletividade espacial há a escolha de um determinado local baseada em condições 

que se mostram favoráveis aos interesses particulares ou públicos, individuais ou coletivos. Os 

atributos considerados podem ser analisados de maneira isolada ou combinada, de forma a 

apresentar condições que garantam a visibilidade e operacionalidade de um empreendimento. 

Isso acarreta uma concentração de atividades em um determinado local em detrimento de 

outros que são marginalizados por não apresentarem as qualificações exigidas. 

A fragmentação e remembramento espacial assumem características político-

administrativa que são conduzidas pela tentativa de se otimizar as ações governamentais em 

uma determinada localidade, através de sua divisão ou de sua condensação, aproveitando ou 

maximizando o potencial dos recursos a serem investidos na área e mobilização política da 

mesma. 

Para que haja a antecipação espacial, faz-se necessário que seja previsto o potencial de 

uma determinada localidade antes que a mesma apresente as condições favoráveis para o 

desenvolvimento da atividade proposta. Se o local não apresentar infraestrutura satisfatória, 

não se fará no mesmo nenhuma melhoria, pois é essencial que os custos das indenizações 

futuras permaneçam relativamente baixos para permitir uma desapropriação mais rápida e 

menos onerosa. 
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A marginalização espacial decorre em grande parte da alta rotatividade das atividades 

humanas, principalmente em tempos de globalização, em que lugares, pessoas e recursos 

podem estar inseridos em uma espiral volátil que oscila ao interesse mercadológico em voga. 

Áreas que atendiam aos interesses mercadológicos num determinado momento podem de 

repente ser excluídas dos projetos de expansão e revitalização econômica ficando no 

ostracismo socioeconômico. 

Na reprodução da região produtora existe a valorização produtiva do espaço para que 

se viabilize a reprodução das condições de produção, se constituindo num item relacionado à 

gestão do território. 

Em relação à cidade do Recife e ao potencial estético de suas paisagens, destacamos a 

seletividade, a antecipação e a marginalização espacial imposta a frações do espaço, 

notadamente as comunidades situadas no entorno dos principais cursos d‟água. 

No item seletividade verificamos que a ocupação das margens dos cursos d‟água têm 

destinação diferenciada em relação ao grupo social a que se destina. Uma mesma área recebe 

um tratamento urbanístico quando reservada à implantação de equipamentos sociais 

destinados a pessoas de alto poder aquisitivo, quando essa mesma área não recebia nenhum 

tratamento urbano quando era ocupada por pessoas de condição social menos favorecida, isso 

pode ser observado no trato urbanístico nas margens do Capibaribe no atendimento às 

residências das populações mais favorecidas da Torre, Casa Forte, Jaqueira e Apipucos em 

detrimentos das comunidades ribeirinhas que habitavam as referidas áreas anteriormente. 

No trabalho de avaliação da logística de futuros empreendimentos pode haver a 

antecipação espacial como forma de subsidiar obras de infra-estrutura para garantir a 

viabilidade dos mesmos. Uma das áreas que passa por esse processo é o chamado Recife 

Antigo, que mesmo ficando à margem das áreas nobres da cidade por um longo período, 

devido principalmente ao ostracismo pelo qual passou o Porto do Recife e a deteriorização dos 

equipamentos sociais, recebe atualmente grandes investimentos como via facilitadora para 

estruturação do Projeto Urbanístico Recife-Olinda. 

Em relação à marginalização espacial recifense, além das áreas de morros, destacam-se 

na área central da cidade as localidades presentes nos bairros do Coque, Joana Bezerra, 

Coelhos, que até o presente momento não estão inseridas em projetos urbanísticos de maior 

amplitude. Até mesmo em áreas de antecipação espacial podemos encontrar resquícios de 
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locais destinados à marginalização, como a Comunidade do Pilar, no Recife Antigo, que 

dificilmente será incorporada na estruturação urbana que se pretende impor a essa área de 

expansão de atividades imobiliárias, turísticas, educacionais e tecnológicas. 

A diversidade natural da paisagem recifense, caracterizada por suas unidades 

ambientais representadas principalmente pela área estuarina, planície e morros, possui 

correspondente na diversidade socioeconômica que complementa seus indicadores 

socioambientais, por isso se faz necessário procurar entender como o processo de ocupação e 

expansão da cidade foi delineando e definindo à destinação das diversas localidades da cidade; 

sabendo que essa classificação sofre influência de interesses que podem levar em um 

determinado momento histórico a sua marginalização ou valorização espacial, dependendo dos 

interesses e inclinações político-mercadológicas.                                                         

 

4.2  Segregação socioambiental no espaço recifense: a Comunidade do Pilar 

 

A cidade do Recife apresenta-se como uma das maiores metrópoles do Brasil, 

evidenciando, além do seu decantado potencial estético, áreas de grande exclusão 

socioambiental, são os chamados bolsões de pobreza absoluta que, mesmo localizados em 

áreas de aprazível visual, passam desapercebidas aos olhares menos especulativos, em uma 

possível tentativa de escamotear o que não se gostaria de ver. 

Existem uma grande quantidade de locais dentro do espaço recifense que destoa por 

completo da imagem que a cidade tem no imaginário das pessoas: rio, mar, pontes e demais 

atributos visuais. Nessas localidades a realidade é bem diferente, a começar pelas condições de 

habitabilidade extremamente precárias, o que origina um ranço segregacionista de difícil 

superação. Esses locais podem estar presentes tanto no centro histórico da cidade, como em 

suas áreas periféricas, “maculando” a imagem tão decantada nas propagandas turísticas, que 

insistem em mostrar uma face mais direcionada aos interesses econômicos em detrimento dos 

interesses sociais. 

Um dos locais que apresenta maior segregação espacial na cidade do Recife é a 

Comunidade do Pilar, que se encontra localiza no bairro do Recife, em uma área bem próxima 

ao porto, constituindo-se em um dos principais bolsões de pobreza da capital pernambucana. 

Fazendo parte de uma das áreas que apresentam um dos piores IDH – Índice de 
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Desenvolvimento Humano -  do Recife, a Comunidade do Pilar constitui-se em um local de 

extrema exclusão socioambiental, pois além das condições precárias nos aspectos sociais, 

encontra-se totalmente desprovida de recursos ambientais, embora esteja situada numa das 

áreas de maiores possibilidades de expansão turística da cidade. 

O histórico do bairro do Recife apresenta uma constante tentativa de renovação urbana 

e reestruturação econômica sem maiores preocupações com a inclusão da população menos 

favorecida, pois a grande maioria das pessoas não possuem os requisitos básicos necessários à 

empregabilidade. A simples garantia de permanência dessa população no local não garante à 

mesma reais condições de acesso a serviços, empregos e equipamentos sociais disponíveis no 

espaço. Percebe-se que a real intenção é a transferência dessas populações para locais mais 

afastados do centro de expansão produtiva, em direção a locais de acessibilidade mais difícil e 

menor visibilidade na paisagem, embora essa transferência muitas vezes esteja maquiada 

através de uma política de melhoria de condições de vida e dignidade social. 

 

FIGURA 9 – Divisão administrativa da área central do Recife 
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A comunidade de Nossa Senhora do Pilar está localizada no Recife Antigo (figura 9), 

ocupa trecho entre a Fábrica Pilar e o Moinho Recife, compreendendo as calçadas das ruas de 

São Jorge, do Brum, Bernardo Vieira de Melo, Edgard Werneck e trechos das ruas do Moinho, 

do Ocidente e da Travessa Guararapes. Os limites da comunidade (figura 10) são:  

ao Norte: Fábrica Pilar 

ao Sul:Moinho Recife e Companhia dos Produtores de Açúcar e Álcool de Pernambuco 

a Leste: Av. Alfredo Lisboa 

a Oeste: Rua do Brum 

No chamado Pólo Pilar encontramos, além da Comunidade, monumentos como a Igreja 

Nossa Senhora do Pilar, que é tombada pelo IPHAN; o Forte de São Jorge, que se encontra 

sob a Igreja; o Moinho Recife e a Fábrica da Pilar (massas e biscoitos). 

                 FIGURA 10 – Limites da Comunidade do Pilar (posição das fotos) 
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A ocupação tem aproximadamente 35 anos, embora haja pessoas morando no local há 

60 anos, teve origem quando o Porto do Recife desapropriou seis quadras na área 

compreendida entre a Fábrica Pilar, o Moinho Recife e a Rua São Jorge. No perímetro das 

quadras desapropriadas, o Porto do Recife construiu um muro de dois metros de altura. 

Algumas das pessoas que tinham o Bairro do Recife como referência de trabalho ou 

sentimental construíram seus barracos a partir do muro, iniciando-se a ocupação da “Favela do 

Rato”, assim chamada devido à quantidade de roedores existentes na área, que segundo os 

moradores, proliferavam por se alimentarem dos grãos que caíam dos caminhões de transporte 

para o Moinho Recife. 

Um fato que merece destaque é a posição central que essa comunidade ocupa na cidade 

do Recife, indo de encontro à tendência mundial que é a ocupação das áreas periféricas das 

cidades, pois se constata que: 

A maioria dos pobres urbanos do mundo não mora mais em bairros pobres no centro 

da cidade. Desde 1970, o maior quinhão do crescimento populacional urbano 

mundial foi absorvido pelas comunidades faveladas da periferia das cidades do 

Terceiro Mundo (DAVIS, 2006, p.46). 

Em 07 de julho de 2000, através do Decreto n° 18570, a Prefeitura do Recife oficializa 

a denominação Comunidade Nossa Senhora do Pilar, mas a comunidade se identifica hoje 

como Comunidade do Pilar. 

Com o Programa de Revitalização do Bairro do Recife na década de 80, constatou-se a 

existência de 89 edificações de uso residencial, comercial e misto, com 330 habitantes. Esta 

ocupação vem aumentando, gradativamente, ao longo dos anos e ocupa aproximadamente uma 

área de 2 ha. A tabela 2 mostra a evolução da comunidade em termos quantitativos, durante o 

período compreendido entre 1987-2001, dados estes disponíveis através das pesquisas  

realizadas pela Prefeitura do Recife: 

Tabela 2 - Evolução do Assentamento da Comunidade do Pilar / Fonte: URB Recife 

Ano Nº de Edificações Nº de Habitantes 

1987 89 330 

1995 268 699 

1998 370 961 

2001 463 1052 
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O crescimento da ocupação vem sendo significativo (tabela 2), potencialmente atrelado 

ao processo de revitalização do bairro nos últimos anos. Como pode ser observado, a primeira 

pesquisa realizada em 1987, apontou a presença de 89 barracos. Em 1995 o número havia 

aumentado para 268 e em 1998 para 370 barracos. 

Em meados de 2001, foram coletadas informações em 463 imóveis, quando a 

população foi mobilizada para realização da pesquisa social quantitativa, que subsidiou o 

diagnóstico socioeconômico, elaborado pela DIUR – Diretoria de Integração Urbanística da 

URB-Recife (figura 11), que revelou dados bastante significativos e que são tomados como 

base para essa explanação. 

 

Figura 11 – Carta consulta – BNDES 

 

Segundo a pesquisa em 2001 cada família tinha em média 2,3 indivíduos. A densidade 

bruta da área era de 526 hab/ha; relativamente alta. 

Cerca de 42,5% dos chefes de família residiam anteriormente em outro bairro; apenas 

24,8% moravam na mesma área; 12,4% vieram de outros municípios; 11,0% residiam antes 

em outra área próxima e 0,9% são procedentes de outro Estado e 8% não informaram. 

A composição da população por idade mostrava uma distribuição mais ou menos 

equilibrada, predominando a faixa etária de 31 a 40 anos o que representa 16,9% da 

população; seguido das faixas etárias de 11 a 15 e 06 a 10 anos representando 12,1% e 11,8%, 
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respectivamente. Em seguida apresenta-se a faixa etária de 16 a 20 anos, com 10,2%, seguida 

das faixas de 26 a 30 e 41 a 50 anos que atingem uma concentração de 9,1% ambas as classes 

de idade. Seguem-se as faixas de 21 a 15; 02 a 05; 51 a 50; 0 a 01 e por último, mais de 61 

anos, representando 4,1% da população. 

Considerou-se jovem esta população, pois cerca da metade 46,1% eram menores de 21 

anos. 

O padrão de família não-nuclear era o que predomina na área. Num universo de 53,0% 

de chefes de família, 41,3% viviam sem companheira(o), o que significa um número de 435 

pessoas. Apenas 11,7% viviam com seus cônjuges. Constata-se um número significativo de 

chefes que residiam sozinhos ou apenas com os seus filhos. Na categoria “agregados” foram 

considerados os parentes como: primos, sobrinhos e enteados, sem renda familiar. 

Foi observado um índice de analfabetismo relativamente baixo (7,3%), se comparado 

com outras áreas de baixa renda do Recife. Verificou-se o maior índice de escolaridade na 

faixa do 1º grau incompleto (68,3%) e apenas 0,9% conseguiu concluir o 1ºgrau. O 

contingente, formado pelas categorias, que possuem 2º grau completo ou incompleto 

correspondia a apenas 6,7% (3,8% e 2,9%, respectivamente). Com curso superior foram 

encontradas apenas 3 pessoas, o que correspondia a 0,3% do total. 

Cerca de 378 pessoas mostraram-se interessadas em realizar curso de informática, 

correspondendo a 35,9%. 

A maior incidência de renda mensal encontrava-se na faixa de um salário mínimo, 

perfazendo 41,3% da população, que somada à faixa de até dois salários mínimos totalizava 

64,8%, o que demonstra o nível de pobreza da população, principalmente se somada à faixa 

dos que não possuem renda, 10,4%, totalizando 75,2% da população. 

Muitas pessoas não quiseram identificar as suas verdadeiras profissões, por isso cerca 

de 142 pessoas são encontradas na categoria “outros”. Nesta categoria de “outros” havia um 

fiscal, um topógrafo, dois entregadores e dois engraxates. Cerca de 584 pessoas trabalhavam e 

89 estavam desempregadas. 

A maioria dos moradores (72,4%) trabalhava na própria área onde residia, ou seja, no 

Bairro do Recife e no seu entorno (bairros de São José e Santo Antônio). Em outros bairros da 

cidade trabalhavam apenas 24,6%. Do total, 3,0%, ou seja, 16 pessoas, não tinham lugar certo 

de trabalho, atuando em vários bairros. 
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Embora esses dados remontem a 2001, as evidências mostram que poucas mudanças 

aconteceram na comunidade, algumas, como a questão do desemprego, apresentam índices  

evolutivos mais negativos. A não renovação de pesquisas na área denota uma aparente 

negligência por parte do poder público municipal em procurar se inteirar da real situação da 

comunidade, embora a mesma se situe a uma distância mínima da sede do governo municipal. 

Esse fato leva à especulação de que não haja uma real intenção na transformação dos aspectos 

sociais do local, com possibilidades de transferência para outra localidade e reserva do espaço 

para expansão imobiliária proposta no Projeto Urbanístico Recife-Olinda.  

A deterioração da área do Pilar é acentuada. Poucas fachadas dos imóveis 

desapropriados sobreviveram ao desafio do tempo. Em decorrência do processo de degradação 

da área do entorno, a Igreja do Pilar encontra-se permanentemente fechada sem qualquer uso e 

com as fachadas deterioradas. Atualmente teve início um projeto de restauração da igreja e da 

área adjacente. 

As áreas públicas encontram-se em avançado estado de desgaste. As condições de 

saúde, saneamento e higiene são bastante precárias, possibilitando o surgimento de inúmeros 

vetores que comprometem as condições básicas de habitação e higiene, caracterizada por 

péssimas condições de vida (além de ratos, lixo e esgoto a céu aberto,  há alta incidência de 

escorpiões na área). 

A população ocupa a periferia das quadras demolidas, em pequenos barracos de 

madeira, papelão ou alvenaria (figura 12). Há predominância das habitações em alvenaria, 

(totalizando cerca de 43,6%). Utiliza-se uma grande variedade de materiais para construção 

das habitações, entre os quais destacamos: plástico, lata, papelão, madeira, etc. 
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FIGURA 12 – Deterioração e formato das habitações na Comunidade do Pilar 

Mais da metade (55,9%) dos imóveis tem apenas um cômodo, seguido de imóveis de 

dois cômodos (22,7%), o que demonstra que 78,6% dos imóveis apresentam precárias 

condições de habitabilidade. Existe uma tendência ao crescimento vertical das habitações, haja 

vista a impossibilidade de crescimento horizontal pela delimitação da área. 

A segregação física e social foi se acentuando ao longo do tempo. O fechamento das 

ruas nas laterais da Fábrica Pilar e o grande porte das edificações nos limites da comunidade 

constituíram-se em fortes barreiras de acesso e de visibilidade da área, favorecendo a 

instalação de um ambiente de insegurança e de isolamento. Tudo isso induz a população a não 

estabelecer vínculos de afetividade e empatia com seus espaços adjacentes. A medida que esse 

“enclausuramento” (figura 13) confere a comunidade uma feição de experimento social, seus 

habitantes passam a ter a predisposição mental de se tornarem isolados do restante da cidade, 

optando muitas vezes em não estabelecer vínculos com os demais citadinos e se conformando 

com sua efetiva exclusão socioambiental.  

 



68 

 

 

FIGURA 13 – A segregação espacial da comunidade do Pilar  

A segregação espacial da comunidade do Pilar  a torna um verdadeiro gueto
11

/enclave
12

 

quando se leva em consideração a atual configuração urbana do chamado Recife Antigo e o 

que se propõe para o mesmo através da remodelação urbanística contida no Projeto 

Urbanístico Recife-Olinda. 

A comunidade, como já citado anteriormente, encontra-se limitada em seus quatro 

quadrantes por barreiras que impedem o acesso visual a todo patrimônio ambiental do entorno, 

tornando a localidade uma das mais segregadas no contexto socioambiental do Recife. 

No tocante aos recursos ambientais e turísticos disponíveis, não há por parte da 

comunidade o usufruto dos mesmos, muitas vezes nem a percepção desses recursos está 

presente entre as pessoas, pois os mesmo são destinados quase que exclusivamente as 

programações turísticas e pontuais do calendário de eventos da cidade, sem maiores 

repercussões no cotidiano das pessoas da comunidade. 

Em relação aos recursos socioeconômicos, o distanciamento ainda é maior, pois 

inseridos entre empresas com elevado nível de sofisticação eletrônica, como o Porto Digital, 

representação da Microsoft, atividades bancárias e de corretagem, essas pessoas não possuem 

                                                           
11

 Gueto: bairro de uma cidade onde vivem os membros de uma etnia ou outro grupo minoritário, devido a        

injunções, pressões ou circunstâncias econômicas ou sociais. 
12

 Encrave ou enclave: território ou terreno encravado em outro. – Dicionário eletrônico Houaiss da língua 

portuguesa. 
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a qualificação necessária ao exercício dessas funções. Sempre estão sendo expostas a sua 

baixa escolaridade, destacando-se que o grande problema não é a pouca oferta de empregos, 

mas o baixo percentual de empregabilidade da população.  

Com referência ao desejo de permanência da comunidade na área, durante a pesquisa 

em 2001 da DIUR, aparecia um percentual de 36,9% de pessoas que desejavam sair. 

Predominavam como justificativa para esta opção a violência e a insegurança ali existentes. O 

quadro de permanência, no entanto, tem se modificado. As possibilidades de mudanças 

apresentadas pelos projetos de requalificação urbana têm influenciado na decisão de não sair 

da área, por inúmeras pessoas. Muitas aguardam as definições acerca da implantação de 

projetos urbanísticos e requalificação da área, na expectativa de serem contempladas com a 

posse e regularização de suas residências e maior oferta de equipamentos públicos que 

garantam uma melhoria da qualidade de vida, visando superar um quadro social (tabela 3) que 

se apresenta como um dos mais pobres da cidade do Recife 

Tabela 3 - Resumo do Perfil Sócio-Econômico da Comunidade Nossa Senhora do Pilar – 2001 / 

Fonte: URB Recife 

Área Aproximadamente 2ha 

Imóveis 463 unidades 

Esgotamento sanitário Inexistente 

Energia elétrica Grande incidência de ligações clandestinas 

Uso predominante dos imóveis 79,70% residencial 

Condições de ocupação dos imóveis 94,50% próprios 

Tipologia dos imóveis 43,60% de alvenaria 

Local de trabalho 72,40% trabalham na área e no entorno 

Localização dos imóveis 81,8% em logradouros públicos 

População 1.052 pessoas 

Composição etária 46,1% menores de 21 anos – 43,50% na faixa dos 30 aos 50 anos 

Escolaridade da população 68,30% são alfabetizados 

Renda familiar 75,20%  de 0 até 02 salários mínimos 

Tipo de comércio 64,70% são bares 

Número de cômodos 55,90% apenas um cômodo, 22,70% dois cômodos 

Famílias que desejam permanecer na área 56,80% das famílias 
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 Fazendo parte de uma área de grande visibilidade na cidade do Recife, a 

Comunidade do Pilar apresenta-se como um paradoxo ao se constituir em um dos segmentos 

menos conhecidos e estereotipados da capital pernambucana. Embora inserida numa área de 

grandes potencialidades estéticas e cercada de cursos d‟água (figura 14), essa comunidade 

permanece praticamente “isolada” do seu entorno, não usufruindo dos recursos naturais 

disponíveis no mesmo.  

 

 

Figura 14 – Potencialidades estéticas da Comunidade do Pilar 

 

A exclusão em relação ao entorno fortalece ainda mais a segregação sofrida por essas 

pessoas. A partir do momento em que há uma segregação constante, verifica-se um aumento 

da desigualdade socioeconômica entre a parte excluída e os espaços adjacentes, tornando mais 

difícil uma possível integração e dinamização dos processos de inclusão social. 

No caso específico da Comunidade do Pilar, essa naturalização da desigualdade é tida 

ou tratada de forma bastante explícita. Tradicionalmente conhecida como Favela do Rato, 

recebe um tratamento discriminatório por parte dos órgãos públicos, meios de comunicação e 

população em geral. Embora seja uma comunidade pequena, em comparação com outras áreas 

de concentração de pobreza urbana encontradas em Recife, recebe uma abordagem de 

destaque no noticiário sensacionalista da mídia impressa e televisiva. 

Uma das maiores reclamações da comunidade é a permanência desse “status” e o 

desejo intencional em não possibilitar expressão de voz às pessoas que residem no local. O 

enfoque sempre é direcionado as condições precárias do local e ao nível de quase indigência 
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da população, sem que sejam abordados os aspectos positivos como acessibilidade ao centro 

da cidade, potencialidades estéticas (desconhecidas por grande parte da população), 

capacidade de mobilização, implementação de programa sociais e de formação profissional 

com a Visão Mundial, diversas entidades religiosas, ONGs e representantes do poder público 

(vide anexos). 

A visão que o restante do Recife tem dessa comunidade é aquela ditada pela mídia sem 

que se dêem possibilidades de contestação pela população local. Esse fato, associado ao 

“isolamento” em que vive essa comunidade gera na população do restante da cidade uma 

aversão gratuita com a comunidade e predispõe seus habitantes a assumirem uma postura 

permanente de autodefesa. Embora possa haver o sentimento de pertencimento ao local, não 

há um encantamento com o mesmo que possa desencadear uma reação comunitária em sua 

defesa. 

Quando questionada quanto aos atrativos estéticos do local ou de suas adjacências, a 

população parece ignorar ou desprezar esses atrativos. Sendo questionada de forma mais 

contundente uma parte das pessoas demonstraram realmente não ter conhecimento acerca das 

potencialidades estéticas da localidade, enquanto outras admitem conhecê-las, mas se referem 

às mesmas como atrativos turísticos que não estão disponíveis para si. 

Uma das etapas propostas pela pesquisa foi levar 53 mães ou responsáveis por 

estudantes da Escola Municipal Nossa Senhora do Pilar, localizada dentro da comunidade, 

para uma incursão pedagógica na Escola Ambiental Águas do Capibaribe (figura15), para se 

perceber a reação dessas pessoas ao contemplarem o entorno da localidade em que residem. A 

incursão foi realizada no dia 22 de setembro de 2007, no horário da tarde, tendo como opção 

de roteiro a ser percorrido todo o entorno da Ilha do Recife, onde a comunidade está inserida e 

a parte central, passando pelas pontes do Limoeiro, Princesa Isabel, Duarte Coelho, Boa Vista, 

Buarque de Macedo, Maurício de Nassau e 12 de Setembro (Ponte Giratória). 

Durante a incursão as pessoas foram instigadas à percepção ambiental de seu local de 

moradia, bem como a observar e estabelecer relações de interação com seu entorno. Para tanto 

foram utilizados materiais que possibilitaram e facilitaram o processo de reflexão coletiva. 

Tomando como base as experiências cotidianas dos moradores da Comunidade do Pilar 

foram feitos questionamentos acerca da realidade social do local, suas implicações no 

relacionamento comunitário, bem como averiguar o nível de apropriação da estética ambiental 
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por parte dos atores sociais envolvidos no processo de revitalização urbana. Para tanto se fez 

necessário o conhecimento das etapas a serem implementadas dentro do Projeto Urbanístico 

Recife-Olinda, que resultará em grandes alterações na área vislumbrada durante o percurso 

feito na incursão aquática. 

 

 

Figura 15 – Incursão aquática com membros da Comunidade do Pilar 

 

A grande surpresa foi poder constatar que existem pessoas que, embora morem na 

Comunidade do Pilar há mais de 30 anos, ainda não tinham percebido as potencialidades 

estéticas existentes em suas proximidades. Condicionadas a viverem enclausuradas dentro dos 

limites de sua comunidade e absorvendo continuamente as impressões que o restante da 

sociedade recifense tem acerca delas, essas pessoas nunca se apropriaram da estética ambiental 

presente, pois não conseguiam se inserir como parte integrante do espaço de vivência. 

Após a excursão, foi desenvolvido um trabalho de percepção ambiental em que se 

procurou estimular as pessoas a falarem acerca de suas impressões em relação ao roteiro 
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desenvolvido, suas expectativas em relação à permanência no local e sugestões sobre as 

mudanças que hora se propõem como forma de política urbana para a área em que residem. 

A partir de técnicas de sensibilização, como leitura coletiva de alguns textos de 

formato simples para compreensão da maioria, confecção de cartazes e gravuras e outras 

atividades afins, foi possível diagnosticar, de forma bastante elementar, um pouco das 

angústias e expectativas da comunidade. Perceber um certo desencantamento com a não 

realização dos inúmeros projetos de urbanização apresentados anteriormente pela Prefeitura do 

Recife e não realizados, mas ao mesmo tempo foi possível detectar a forte disposição em não 

deixar o local, mesmo que fossem ofertadas moradias em outra localidade. 

O período em que foi realizada essa pesquisa de campo, incluindo a excursão, coleta e 

discussão dos dados ficou compreendido entre setembro/2007 e fevereiro/2008 e como já se 

aproximava o período eleitoral quando a comunidade tentaria barganhar politicamente suas 

reinvidicações, chegou-se a um entendimento por ambas as partes, entrevistador e 

comunidade, que os trabalhos da pesquisa e a condensação de seus resultados não deveriam 

ser expostos para não atrapalhar as negociações e como forma de deixar as pessoas mais à 

vontade, pois algumas trabalhariam como cabos eleitorais para alguns candidatos. Ficou 

acertado que os dados seriam utilizados de forma genérica para subsidiar a pesquisa. 

Um elemento bastante notório foi a constatação do descrédito que os órgãos públicos 

têm junto à Comunidade do Pilar. Costumada a virar vitrine durante os períodos eleitorais, a 

comunidade vê com apreensão e expectativa cada nova proposta de revitalização urbana 

proposta. Inúmeras já foram apresentadas sem que nenhum marco inicial tenha sido 

concretizado. 

O sentimento de que a localidade está destinada à especulação imobiliária é grande, 

pois nada justifica que não se implemente nenhuma medida mitigadora na comunidade do 

Pilar, que se encontra visível e bem próxima do Palácio Antonio Farias, sede do governo 

municipal. Como já citado anteriormente, a desatualização dos dados socioeconômicos 

referentes a essa comunidade parece indicar que a Prefeitura não está disposta a implementar 

grandes reformas no local, no máximo transferir as pessoas para uma outra localidade, 

deixando o espaço reservado à especulação imobiliária. 

A desconfiança em relação às propostas de revitalização urbana contida nos diversos 

projetos já apresentados para a comunidade ficou bem evidente quando que se pesquisou junto 
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a 72 moradores acerca do grau de confiabilidade na realização do Projeto Urbanístico Recife-

Olinda (figura 16), em que 61% dos entrevistados declararam não acreditar no mesmo ou 

informaram ter desconfiança ou dúvida sobre sua realização e viabilidade. 

 

Figura 16 – Resultado da pesquisa sobre confiabilidade na execução do Projeto Urbanístico 

Recife-Olinda 

 

Convém salientar que após o pleito eleitoral municipal de 2008 foram retomadas as 

conversações acerca do enquadramento da comunidade dentro do projeto de revitalização 

urbana do Recife Antigo. Algumas medidas, como a restauração da Igreja de Nossa Senhora 

do Pilar, usando mão-de-obra local, já se iniciaram e diversas reuniões de planejamento já 

foram realizadas na comunidade com técnicos da prefeitura e conveniadas. 

Se por um lado há um certo descrédito, podemos também verificar que a comunidade 

se organiza para enfrentar possíveis propostas de remoção do local em troca de moradias em  

outro espaço. Para tanto, tomaram posse de documentação que comprovam as várias tentativas 

de implementação de reformas urbanas que foram prometidas anteriormente, Plano Recife 

2000 (figura 17), mas até o presente momento não foram concretizadas. Há um acervo que 

alguns moradores guardam como forma de registro do descaso e comprovação do direito da 
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comunidade em reivindicar sua permanência no local, contestando a idéia de que a maioria das 

pessoas são invasores recentes, sem nenhum direito adquirido sobre a permanência na área. 

 

FIGURA 17 – Acervo de documentos da Comunidade do Pilar 

Ao mesmo tempo em que a pesquisa junto aos moradores da Comunidade do Pilar 

acontecia, procedia-se a consulta ao Atlas Municipal do Desenvolvimento Humano no Recife 

(figura 18), instrumento de pesquisa que forneceu informações de grande interesse para análise 

das grandes diferenciações socioeconômicas encontradas no espaço recifense. Um fato 

relevante é que o referido Atlas apresenta uma visão mais abrangente da diversidade e 

desigualdade encontrada no Recife, pois é o resultado do trabalho de diferentes abordagens, o 

que reforça a idéia contida no pressuposto da complexidade de que se faz necessária a 

intervenção multidisciplinar na análise de todo e qualquer fato social. 

Outra vantagem decorre da reunião dessas variáveis temáticas no mesmo suporte, 

propiciando-se um diálogo entre especialistas de modo a ultrapassar o isolamento 

que, em geral, caracteriza as visões setoriais. Assim sendo, os Atlas passam a ser um 

instrumento de trabalho que propicia convergências entre os especialistas de diversos 

setores, nenhum deles abandonando acervos de variáveis e indicadores mais 

específicos para monitorar seus objetivos próprios, mas todos se reunindo na análise 

das desigualdades territoriais das condições gerais de desenvolvimento, reveladas 
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pelos valores alcançados pelos Índices de Desenvolvimento Humano (BITOUN, 

2005, p. 4-5). 

 

 

Figura 18 – Atlas Municipal do Desenvolvimento Humano no Recife 

Através da pesquisa no Atlas Municipal foi possível perceber de uma forma mais 

acadêmica as nuances presentes na configuração socioeconômica da população recifense. 

Embora não apresente diretamente uma análise ambiental específica para o espaço recifense, 

há indicadores que permitem relacionar a exclusão econômica à exclusão socioambiental, para 

tanto se faz necessário sobrepor as informações adquiridas com bases cartográficas dos 

recursos naturais presentes na paisagem da cidade. 

Os indicadores do IDH refletem de forma bem nítida a grande desigualdade que 

permeia espaços adjacentes (figura 19), levando a uma permanente tensão social. Os índices 

de violência registrados no Recife estão entre os maiores do país. Esse pode ser um parâmetro 

que sinaliza para a extrema disparidade socioeconômica que confronta grupos ou pessoas 

dentro de uma espacialidade tão caracterizada pela desigualdade e exclusão. Nas áreas mais 

periféricas o contraste não é tão visível, pois existe um nivelamento socioeconômico que 

ameniza a evidência desses contrastes; entretanto, nas áreas mais centrais a desigualdade fica 

bem estabelecida na paisagem em virtude de uma maior diferenciação social. 
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Figura 19 – Mapa do IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do Recife 

Fonte: Atlas Municipal do Desenvolvimento Humano no Recife 2005 
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A manutenção desse quadro de intensa estratificação socioeconômica se constitui em 

um permanente empecilho à elevação da qualidade de vida da população recifense, sendo 

necessário que o poder público adote medidas mitigadoras visando corrigir ou abrandar as 

distorções presentes. 

Face à rigidez da desigualdade de renda e aos efeitos meramente moderadores das 

políticas sociais, há obviamente grandes e contínuos desafios a ser enfrentados pelas 

políticas públicas. No que se refere à renda, a ampliação de postos de trabalho, 

dignamente remunerados, um regime tributário mais justo e distributivo, são metas 

que envolvem, além dos poderes públicos locais, políticas no mínimo nacionais. No 

que se refere, mais diretamente, às responsabilidades municipais, dar ênfase à 

melhora das condições de Habitação, Saúde e Educação, além de induzir, mediante 

empreendimentos públicos e privados, a geração de renda para os segmentos pobres, 

parece ser a via estreita de uma mudança que reduziria a desigualdade de 

oportunidades e de escolhas que afeta profundamente o desenvolvimento do Recife. 

(BITOUN, 2005, p. 54).  

O enfrentamento desse quadro de desigualdades passa pela vontade política em adotar 

medidas concretas que canalizem recursos, mobilidade social e participação efetiva dos atores 

sociais em prol das transformações necessárias à implementação de um novo modelo de gestão 

pública. Para tanto, é essencial que se estabeleçam formas de relacionamento entre os 

segmentos representativos da sociedade. O passo inicial é a criação de canais de comunicação 

que possibilitem o reconhecimento do direito alheio à representatividade, através de 

discussões que tornem possível a prática do diálogo de saberes e troca de experiências visando 

agregar força e motivação para a construção de um espaço mais democrático. 

[...] é bom que haja a participação dos diversos segmentos sociais para que, numa 

ação pedagógica, nenhum deles possa ignorar os outros, na expressão dos seus 

interesses e desejos. Essa ignorância do outro pode representar o maior desafio para a 

constituição de uma comunidade política engajada na tomada de decisões que 

definam estratégias de desenvolvimento humano. Essa coexistência de diversos 

segmentos sociais realiza-se, como já foi visto, em muitas das microrregiões do 

Recife; em outras, a população é socialmente mais homogênea. 

O encontro, no decorrer dos processos decisórios, de grupos sociais distintos e 

separados por violentos contrastes de condições de vida, parece ser indispensável 

para que os idealizadores dos programas de investimentos públicos em promoção do 

Centro Urbano e dos investimentos privados em novos empreendimentos, geralmente 

encaminhados por segmentos sociais intelectualizados ou abastados, estejam atentos 

e atribuam prioridade aos seus vizinhos pobres. (BITOUN, 2005, p. 54-55).   

A possibilidade de concretização dessas ações passa pela democratização do 

conhecimento, respeito aos saberes populares, paridade do poder de decisão e transparência 

dos atos administrativos perante todos os segmentos interessados. A apropriação da estética 

ambiental é um item importante a ser incluído nessa pauta de discussão, pois o seu não 

questionamento configura a manutenção da situação vigente, impossibilitando a construção de 

uma nova realidade sob novos paradigmas sociais, econômicos e ambientais.  
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5. O paradigma da modernidade
13

: contestação, resistência e proposição de 

alternativas conciliatórias através do diálogo de saberes 

 

O desejo de mudança é inerente ao ser humano. O novo sempre possibilita a 

transformação, que se espera para melhor, enquanto o antigo reforça a manutenção da ordem 

vigente. É assim que a grande maioria percebe as grandes transformações ocorridas na 

paisagem, principalmente com a aceleração da urbanização. 

O frenesi urbano de construções múltiplas, embaladas pelos atrativos financeiros 

disponibilizados pelas grandes construtoras e empresas afins, transformam as cidades num 

grande canteiro de obras, onde o discurso do novo e moderno sufoca a voz do passado e do 

atraso. Parafraseando Fernando Pessoa: mudar e transformar é preciso, preservar e conservar 

não é preciso. 

A imposição do moderno como solução de equalização e otimização dos equipamentos 

sociais vai de encontro a novos paradigmas da ciência, pois os mesmos contemplam um 

permanente diálogo de saberes, em que o tradicional e a vanguarda interagem visando não 

descaracterizar uma determinada realidade socioambiental, pois a identificação da pessoa com 

o seu local de origem é condição imprescindível para se alcançar melhor qualidade de vida e 

exercício de cidadania. 

As contestações aos modelos pertinentes ao modernismo se apresentam na maioria das 

vezes com bastante timidez, pois ser contrário ao moderno é ir de encontro às tendências 

atuais de se exercitar uma nova modelagem urbana como forma de corrigir distorções 

perpetuadas através dos tempos. Ser contra o moderno parece ser contra os benefícios 

inerentes a esse processo e a favor do atraso, da manutenção da situação vigente. Isso é bem 

evidenciado através de Kopp (1990, p.24) quando o mesmo deixa claro que para os primeiros 

modernistas o moderno era mais do que um estilo, era uma causa.  

As transformações impostas ao ambiente urbano não são incipientes como se imagina. 

A transfiguração que se impõe à paisagem encontra resistências dentro de camadas 

significativas de sua população. A nível mundial isso foi percebido e mereceu destaque na 

                                                           
13

 HIST FIL período, influenciado pelo Iluminismo, em que o homem passa a se reconhecer como um ser 

autônomo, auto-suficiente e universal, e a se mover pela crença de que, por meio da razão, pode-se atuar sobre a 

natureza e a sociedade. – Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa. 
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imposição do modelo arquitetônico stalinista por toda a ex-União Soviética, na remoção de 

parte das favelas de Manilha, nas Filipinas, em grandes projetos de reassentamentos urbanos 

na América Latina e África e mais recentemente, embora noticiado de maneira muito discreta, 

em Pequim (Beijin), na China, durante as construções para as Olímpiadas de 2008. Um 

exemplo local a ser evidenciado na Região Metropolitana do Recife será a construção da 

Cidade da Copa no município de São Lourenço da Mata que implicará na remoção de algumas 

comunidades e desmatamento de áreas residuais da Mata Atlântica. 

Os movimentos de resistência às diretrizes impostas ao modelo de exclusão urbana 

propostas através dos grandes órgãos de fomento começam a surgir, embora de forma ainda 

tímida. Na maioria das vezes não há por parte da mídia um maior interesse em cobrir eventos 

dessa natureza, pois boa parte da publicidade é paga por órgãos governamentais ou ligados a 

grandes instituições que têm interesse nesse processo de transformação urbana. Portanto, as 

agências de publicidade trabalham com afinco para “vender” a idéia de que todo processo de 

modernização é útil à cidade e aos seus habitantes. Procura-se evitar ao nível mínimo possível 

os questionamentos acerca de outros meios que possam ser empregados na resolução dos 

problemas propostos. 

Os possíveis conflitos existentes são mostrados como ação de uma minoria 

desinformada que se encontra a serviço de agitadores subversivos e de pouca escolaridade para 

compreender os avanços propostos nos projetos a serem implementados. Não se democratiza o 

debate quando as partes envolvidas não possuem a mesma exposição na mídia para mostrar 

seus argumentos e possibilitar um diálogo de saberes acerca da questão em evidência. 

Os movimentos de resistência, em sua grande parte, recebem um tratamento bastante  

discriminatório por parte da imprensa escrita e televisiva. Suas lideranças são apresentadas 

como semeadoras da desordem social, procedendo-se um extensivo levantamento de suas 

vidas, sem nenhum constrangimento ético da exposição das informações ao grande público. 

Tudo é aceito como liberdade de imprensa, sem levar em conta que o principal interesse 

deveria ser a discussão das políticas a serem implementadas em determinada localidade.   

Mesmo que surjam movimentos de resistência, uma grande parcela da população das 

comunidades envolvidas tende a demonstrar um aparente processo de alienação, já que grande 

parte desconhece o potencial político e social que envolve sua representação perante a 

estruturação de sua comunidade, ao mesmo tempo em que a versão oficial é produzida em 

cima de um processo constante de conformismo e apatia política e social como, por exemplo, a 
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visão amplamente divulgada pela história oficial do aparente temperamento dócil e amigável 

do povo brasileiro. 

O poder de contestação e de resistência será maior a medida que o indivíduo tiver o 

sentimento de pertencimento à sua localidade. Quando há vínculos sociais e afetivos entre a 

população e o local onde a mesma encontra-se inserida, toda a estética da paisagem passa a ter 

significado para as pessoas. Elas não abdicarão facilmente desse espaço e se mobilizarão de 

maneira mais efetiva na defesa do mesmo e na manutenção da posse e usufruto de suas 

potencialidades. 

A introdução de modelos que se apresentam como possíveis alternativas de 

modernização e transformação de uma determinada realidade, muitas vezes, não leva em conta 

as características específicas de um determinado local; portanto, faz-se necessário levar em 

consideração que a simples imposição de uma determinada opção, que pode ter sido 

implantada com êxito em determinado local, não garante seu sucesso em outra localidade. 

Na maioria das vezes são modelos copiados dos países do Primeiro Mundo sem 

nenhuma aplicabilidade nas áreas menos favorecidas do planeta, já que a estrutura 

socioambiental varia de uma localidade para outra. A implantação de projetos envolve grandes 

somas de dinheiro, comissões, pagamento ou isenções de impostos, o que leva a uma grande  

mobilização por parte de políticos, especuladores financeiros e tecnocratas, visando cada um 

usufruir ao máximo os ganhos provenientes das negociatas, sem levar em consideração a 

adaptabilidade desses modelos à realidade local. 

Promessas dos políticos, razão dos tecnocratas, fantasia dos desamparados: o 

Terceiro Mundo se transformará em Primeiro Mundo, e será rico e culto e feliz, 

desde que se porte bem e faça o que mandarem, sem chiar ou criar caso. Um destino 

de prosperidade recompensará as boas maneiras dos mortos de fome, no capítulo 

final da telenovela da História. Podemos ser como eles, anuncia o gigantesco anúncio 

luminoso no caminho do desenvolvimento dos subdesenvolvidos e da modernização 

dos atrasados (GALEANO, 2000,  p.9).  

 

As fórmulas prontas que se propõe aos chamados países emergentes são na realidade 

uma transposição ideológica de toda uma política pública em se priorizar a crescente redução 

do Estado e o aumento da iniciativa privada na condução de aspectos relevantes para as  

camadas menos favorecidas. O moderno com roupagem de inclusão social pode muitas vezes 

esconder sua real intenção em se obter condições e recursos mais favoráveis em áreas de 

reprodução da região produtora visando a exportação de modelos que impliquem em 

dominação tecnológica, expansão do mercado de trabalho para mão-de-obra especializada, 
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deixando a população local sem condições de empregabilidade e destinada a ocupar os níveis 

mais inferiores da escala produtiva e social, sem possibilidades de ascensão junto à conjuntura 

que o modelo modernizante se propõe a construir. 

Um aspecto que chama bastante atenção nos estudos posteriores à implementação de 

políticas públicas urbanas é a rápida deteriorização que os equipamentos sociais sofrem pela 

falta de manutenção e aparente abandono por parte dos gestores públicos em garantir sua 

funcionalidade. Uma visita aos conjuntos residenciais de realocação de populações carentes 

mostram como a euforia inicial pela obtenção de uma nova moradia cede lugar a uma 

crescente apatia em se garantir a permanência das condições dignas de vida. Na maioria das 

vezes a comunidade retrocede à configuração apresentada pela mesma anteriormente em outro 

local, ou se verifica a desistência em se permanecer no novo espaço, com a venda das 

unidades habitacionais e o retorno ao espaço de vivência anterior. 

A implantação das comunidades em locais diferentes à sua identidade socioambiental 

pode originar apatia pela nova localidade e desenvolvimento de reações de natureza 

psicológica como baixa estima e sensação de não pertencimento à nova dinâmica urbana. 

Geralmente  são pessoas  de várias  comunidades que são agregadas no novo espaço, gerando 

conflitos relacionados a representações comunitárias, controle de tráfico de entorpecentes, 

milícias e justiceiros, etc. 

Na prática, o que se observa é a transferência de um problema social de uma área para 

outra, de menor atrativo imobiliário, pois os indivíduos não conseguem inserção nos novos 

espaços de convivência, ficando grande parte ociosa e gerando problemas de relacionamentos, 

que podem interferir na estabilidade pretendida. Quando existe uma liderança comunitária 

atuante, há a possibilidade em se estabelecer diálogo entre os atores sociais presentes, caso 

contrário, instala-se a segregação interna da comunidade, onde pessoas são coagidas a aderir a 

um determinado grupo, ficando muitas vezes impossibilitadas de transitar pelas áreas 

controladas pelos adversários. Essa prática reforça a segregação imposta pelo conjunto da 

cidade e pelos próprios moradores da comunidade. 

Contestar os modelos impostos pelas práticas urbanas fomentadas pelos projetos 

urbanísticos é tarefa difícil e complicada para pessoas que se encontram à margem de todo 

processo decisório, a oportunidade mais visível é através de efêmero período eleitoral, quando 

os excluídos socioambientais recuperam temporariamente sua importância social através do 

poder do voto. Nesse breve período sua condição de cidadão é resgatada, sendo 
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frequentemente cortejados pelos candidatos de plantão, visando barganhar o seu voto pela 

troca de algum favor pessoal. Geralmente verifica-se uma divisão interna na própria 

comunidade, onde um grupo ligado à política defende os interesses público-privados, enquanto 

outro grupo, relacionado mais diretamente aos movimentos sociais, luta pelos direitos de 

manutenção e organização da própria comunidade. 

A resistência passa a ser objeto de cooptação, visando enfraquecer o movimento inicial 

e garantir aceitação pelo maior número possível de pessoas que fazem parte da comunidade. 

Portanto, o poder público, associado muitas vezes à iniciativa privada, passa a coordenar 

políticas públicas de interesse social, garantindo o acesso a novas moradias, infraestrutura 

urbana, acenando possibilidades de inserção no mercado formal de emprego e geração de 

renda. A não concretização desse projeto pode levar a uma situação de instabilidade social que 

põe em risco toda a formulação proposta para elevação dos índices de qualidade de vida, 

podendo gerar uma situação de risco social, que pode ser qualificado como: 

[...] a maior parte dos riscos, quer nos atenhamos às suas causas sociais, quer 

atentemos para suas conseqüências humanas. No limite, todo acontecimento 

provocado por uma sociedade ou que a afete diretamente cria potencialidades novas, 

às quais invariavelmente se ligam riscos específicos, que poderiam ser qualificados 

de “sociais”; em suma, toda mudança é fator de risco na medida em que cria uma 

situação nova à qual os homens devem se adaptar (VEYRET, 2007, p.276).  

A análise dos fatores que possibilitam a eclosão da situação de risco social é de 

natureza diversa, daí a necessidade de se interpretar através da ótica do pressuposto da 

complexidade, pois as informações necessárias para sua compreensão são objeto de estudo de 

diversos profissionais. Se por um lado o recorte sócio-espacial pode remeter a uma abordagem 

geográfica, as implicações que as transformações decorrentes desse risco merecem ser 

analisadas através de elementos ligados diretamente à psicologia, à sociologia e áreas afins, 

possibilitando levantar uma gama de informações que leve à compreensão e ingerência em 

todo processo contemplado com a investigação. 

Os riscos sociais implicam uma pluralidade de atores e resultam da combinação de 

um grande número de variáveis, particularmente difíceis de serem consideradas ao 

mesmo tempo. Para descrevê-los e contribuir para a formulação de políticas de 

prevenção, o geógrafo é interpelado em primeiro plano, mas ele deve se situar no 

encontro de várias especialidades: geografia física e humana, evidentemente, mas 

também, e de maneira não exclusiva, na intersecção dos ensinamentos da história, 

das ciências políticas, do direito e da psicossociologia (VEYRET, 2007, p.276). 

 

A competência para estudar determinadas situações de risco é muitas vezes 

negligenciada pelo poder público ao delegar essa ação a pessoas com formação estritamente 
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técnica ou burocrática, que não estão habilitadas a participarem do processo de forma integral, 

já que não possuem os requisitos necessários ao envolvimento eficaz que se exige nessas 

interferências. O simples construir, disponibilizar recursos e infraestrutura necessários ao 

funcionamento, não garante o sucesso do empreendimento e a resolução dos problemas 

socioambientais diagnosticados anteriormente. 

 

 5.1  Recife Antigo, Recife Moderno: é através do sonho dos homens que uma 

cidade se inventa? 

 

As alterações propostas para a modelagem urbana contidas no chamado Projeto 

Urbanístico Recife-Olinda pode muito bem serem resumidas através do slogan do mesmo: 

“No território do passado, a construção do futuro”. Nesta afirmativa fica bastante evidente que 

a grande preocupação é garantir a posse do território, para a partir de então se  proceder 

experimentos que procurem legitimar e conseguir o retorno dos investimentos implementados 

por grupos financeiros, em sua grande parte, de interesses meramente especulativos. 

Altera-se toda a plástica de uma cidade em nome da modernidade sem se levar em 

consideração o significado dessa modernidade para a própria cidade e seus habitantes. O termo 

modernidade implica em inovação, absorção de conhecimentos tecnológicos, inserção no 

mercado e, sobretudo, sensação de triunfo, características essas que a grande maioria dos 

citadinos não possuem. 

A modernização que a princípio deveria abrir caminhos para novas formas de 

convivência, funciona na verdade como inibidora dessa possibilidade pois mantém e até 

mesmo intensifica as diferenças socioeconômicas, através da imposição de uma dinâmica 

social que na sua estruturação já se mostra excludente. 

A disposição das edificações ajuda a determinar o modo de vida de uma cidade. As 

ruas se tornam vivas com pedestres quando lojas, fábricas, escritórios e casas estão 

apenas a uma caminhada umas das outras. E as áreas verdes e parques da cidade, 

entre os edifícios, refrescam as ruas e acalmam o espírito. Ao contrário, a vida 

pública diminui quando os arquitetos projetam áreas em blocos de escritório e 

shopping centers para serem desfrutadas internamente, e áreas escancaradas de 

estacionamento para receber carros, e não pedestres. O crime muitas vezes infesta as 

cidades fragmentadas, que isolam os pobres em bolsões distintos [...] (O‟MEARA, 

1999, p.151). 
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No seu afã em impor seu estilo, a modernização passa como um trator sobre todos os 

elementos da paisagem, quer sejam físicos ou humanos, principalmente sobre os mais 

fragilizados na pirâmide social, sendo esses encarados como entraves humanos que necessitam 

ser removidos com a maior brevidade possível. Os custos elevados e as possíveis resistências 

populares aos projetos de modernização levam à celebração de um pacto entre o Estado e a 

iniciativa privada. 

A segregação urbana não é um status quo inalterável, mas sim uma guerra social 

incessante na qual o Estado intervém regulamente em nome do “progresso”, do 

“embelezamento” e até da “justiça social para os pobres”, para redesenhar as 

fronteiras espaciais em prol de proprietários de terrenos, investidores estrangeiros, a 

elite com suas casas próprias e trabalhadores da classe média [...] (DAVIS, 2006, 

p.105, grifo do autor). 

 

A apresentação e exposição desses projetos (figura 20) não costumam levar em 

consideração a possibilidade de contestação. Os mesmos são tidos como a solução definitiva 

para correção de distorções socioambientais que se perpetuam e exigem uma resolução eficaz 

que possa reverter uma determinada realidade a qual se deseja suplantar.  

 

FIGURA 20 – Exposição do Projeto Urbanístico Recife-Olinda 

No caso específico da cidade do Recife, pode-se constatar que a mesma já sofreu 

diversos processos de intervenção urbana. Através de sua história várias reformas urbanas 

foram implementadas, desde o auge do período de dominação holandesa até a formatação 
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metropolitana atual. O centro histórico foi o local mais remodelado, com o prejuízo da 

preservação da memória afetiva da sociedade. 

A área conhecida como Recife Antigo já passou por inúmeras mudanças, algumas 

bastante traumáticas para o bairro que sofreu um processo de descaracterização intenso, 

amplamente documentado e registrado. 

O discurso modernizante assume concretude no Bairro do Recife. A reforma do 

bairro do Recife toma curso, despertando perspectivas alvissareiras ao lado de 

sentimentos nostálgicos e indignações. As demolições foram muitas, e o poder da 

rejeição e impedimento de sua ocorrência foram frágeis o bastante para se 

restringirem a poemas e crônicas. (GOMES, 2007, p.112) 

   

As intervenções urbanísticas propostas pelo Projeto Urbanístico Recife-Olinda irão 

trazer uma configuração nova à cidade, principalmente nas áreas próximas aos cursos d‟água, 

agravando de forma exponencial a apropriação da estética da paisagem ribeirinha. Tido como 

um projeto ousado e altamente transformador, já nasce criando polêmica acerca da não 

observação do Código Ambiental ao infringir diversas orientações propostas para a 

conservação e proteção dos recursos naturais. 

A utilização das margens dos rios como alternativa para implantação de condomínios 

residenciais destinados às classes média e alta, agregando o potencial estético encontrado 

nessas áreas, torna-se evidente quando comparamos a composição paisagística atual com 

aquela apresentada durante a exposição do Projeto Urbanístico Recife-Olinda, como o modelo 

proposto para a área do Cais José Estelita (figura 21). Essa área, que pertencia ao espólio da 

antiga Rede Ferroviária Federal, foi comprada recentemente por um pool de imobiliárias que 

já manifestou interesse em transformar radicalmente o espaço referido. 
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FIGURA 21 – Projeção para o Cais José Estelita 

Como se pode observar na figura 21 a ênfase a ser dada ao projeto será através da 

verticalização das construções e obstrução da circulação atmosférica ao longo das margens dos 

cursos d‟água, o que já se permite prever uma maior segregação socioambiental para as 

populações do entorno. Enfatizando o aspecto modernizante, o projeto procura incutir na 

população a ideia de progresso
14

, ou seja: a transformação da cidade trará consequentemente a 

transformação da vida das pessoas. Esse discurso tem grande poder de convencimento junto às 

                                                           
14

 s.m. (1674 cf. PanMar) 1 ação ou resultado de progredir; progressão, progredimento 2 movimento para diante; 

avanço <após um dia de marcha eles verificaram que o p. havia sido pequeno>  3 o fato de se expandir, 

propagar-se; propagação, expansão <p. da inundação>  4 mudança de estado (de algo) que o move para um 

patamar superior; crescimento, desenvolvimento, aumento 5 mudança considerada desejável ou favorável; 

avanço, melhoria, desenvolvimento 6 incorporação, no dia-a-dia das pessoas, das novas conquistas no campo 

tecnológico, da saúde, da construção, dos transportes etc. <p. da medicina>  7 processo de enriquecimento de 

uma cidade, uma região, um país etc., com a instalação de indústrias e casas comerciais, transporte urbano, 

estradas, meios de comunicação etc.; desenvolvimento <surto de p.> <levar o p. às mais distantes regiões do 

país>  8 abs. a evolução da humanidade, da civilização; modernização <em nome do P. tudo é permitido> – 

Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa. 
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camadas menos favorecidas da população, que esperam se ver incluídas dentro das propostas 

de mudança para o ambiente.  

Em relação à Comunidade do Pilar, o Projeto Urbanístico Recife-Olinda propõe a 

transformação radical de todo o seu entorno e a urbanização da mesma através do 

disciplinamento de suas habitações e vias de acesso, como forma de garantir sua inserção na 

modelagem urbana proposta. A parceria público-privado desse empreendimento surge como  

uma possibilidade de concretização das metas sociais propostas no projeto, criando novamente 

expectativas junto à população residente no local, que anseia ver a realização de mais uma 

promessa de melhores dias.  

O montante de recursos disponíveis à implantação do Projeto Urbanístico Recife-

Olinda não garante a viabilidade das ações sociais propostas no mesmo  já que: 

[...] a parceria entre o poder público e a iniciativa privada significa que o poder 

público entra com os riscos e a iniciativa privada fica com lucros. Os cidadãos ficam 

à espera de benefícios que nunca chegam [...] (HARVEY, 2006, p.190).  

 

Esse tipo de desilusão já foi vivenciado por diversas comunidades carentes, que se 

vêem como protagonistas na apresentação e convencimento de projetos, para depois 

constatarem que pouco ou nada do que  foi prometido será cumprido. 

A maior preocupação da Comunidade do Pilar é que tal projeto descaracterize de tal 

modo seu espaço de vivência (figura 22) que seja incompatível sua permanência no local por 

absoluta falta de adaptabilidade às novas feições e especificações que constam nas diretrizes 

do empreendimento, por isso a população está se mobilizando de forma mais constante e 

efetiva para participar dos fóruns promovidos nas etapas de execução do projeto.  
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FIGURA 22 – Projeção para o entorno da Comunidade do Pilar 

 

A apropriação da estética ambiental na paisagem do Recife Antigo, principalmente dos 

cursos d‟água, passa a se constituir num elemento agregador de lucro, conferindo às 

edificações a serem construídas uma valorização estética que não foi aproveitada em prol das 

pessoas residentes no local. Estabelece-se uma nova segregação em virtude da valorização do 

espaço, sem que aconteça simultaneamente a valorização da população, haja vista que, mesmo 

que venha a ser contemplada com habitações de melhor qualidade, não estarão aptas a se 

integrar à clientela que consumirá bens e serviços ofertados na nova realidade socioambiental 

da área. 
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6.  Considerações finais / Reflexão 

 

As formas de apresentação das paisagens refletem de modo direto as desigualdades 

existentes dentro do contexto socioambiental de uma determinada área. Levando em 

consideração que toda observação, por mais simples que seja, fornece informações 

importantes que não devem ser menosprezadas, torna-se necessário que se procure 

compreender o que está oculto pela simples observação visual. As implicações metafísicas 

encontradas ou verificadas não podem ser desprezadas em virtude de sua possível não 

mensuração. 

Analisando a paisagem recifense e as relações entre população e espaço ocupado, 

verificamos que a estética ambiental de fato é um item indispensável para compreensão da 

identidade local. A partir da estética ambiental começa a se vislumbrar importantes 

determinantes que explicam o comportamento da população em relação aos espaços adjacentes 

às mesmas. Não há como deixar de lado todo o condicionamento socioambiental que a 

apropriação da estética ambiental ou sua inexistência trás ao comportamento individual ou 

coletivo das populações presentes nessas localidades. 

O sentimento de pertencimento, cidadania e usufruto das condições existentes influem 

diretamente na relação sociedade-natureza, pois grande  parte das manifestações existentes são 

derivadas das interações entre os elementos concretos da paisagem e as manifestações de 

natureza metafísica que os mesmos despertam nessa população. No caso específico do Recife, 

a história da cidade, bem como a relação entre pessoas e ambiente se desenvolveu com a 

interação entre todos os elementos da paisagem, quer sejam naturais, quer sejam antrópicos.  

A diversidade de interpretações das paisagens presentes no espaço recifense é 

proporcional à diversidade de seus tipos humanos, formação cultural e status social. Quando as 

pessoas são questionadas acerca da percepção da estética das paisagens de seu entorno, uma 

grande maioria realmente não parecia se aperceber desse potencial, enquanto um grupo 

expressivo tinha compreensão dessa estética, mas não demonstrou nenhum interesse acerca da 

mesma em virtude do sentimento de não pertencimento e partilhamento desse potencial. 

Embora a Comunidade do Pilar esteja inserida dentro de uma área amplamente 

contemplada com a estética ambiental, devido ao seu isolamento e falta de interação social 

com seu entorno, os recursos disponíveis, que são bastante atrativos ao restante da cidade, não 
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são utilizados, nem usufruídos como forma de amenizar o estresse do cotidiano. As 

potencialidades estéticas presentes no entorno da comunidade (figura 23) enfatizam a mística 

de cidade anfíbia adquirida por Recife, mas não transfere esse visual para o cotidiano dos 

cidadãos excluídos que se encontram tão próximos desse “encantamento”. 

 

 

FIGURA 23 – Potencialidades estéticas do Bairro do Recife 

 

Através da pesquisa realizada foi constatada a apropriação da estética ambiental, 

principalmente das localidades localizadas nas margens dos cursos d‟água, apropriação essa 

realizada de forma natural ou intencional, mas que de uma forma ou de outra possibilita o 

surgimento de uma segregação espacial bem visível no espaço estudado. O estudo das 

implicações sociais dessa segregação necessitou de uma complementação teórica para se 

verificar in loco o que já se sabia através da observação direta. 

A fragilidade dessa comunidade frente à negação da apropriação estética de seu 

entorno é impressionante, principalmente se for levada em consideração sua reduzida extensão 

territorial (2 ha) e proximidade dos cursos d‟água. Considerando-se que grande parte da 

população recifense vive situada nas margens dos cursos d‟água, podemos deduzir que essas 

implicações psicossociais podem ser ampliadas para um universo bem mais amplo do que o 
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analisado pela pesquisa, sabendo que sentimentos semelhantes devem existir num maior grupo 

de pessoas destituídas da estética ambiental encontrada  em suas localidades. 

Contrariando o discurso da modernidade, de um maior dinamismo e possibilidade de 

inclusão social, já que o moderno nos seus pressupostos trás embutido a transformação do 

antigo, quebrando paradigmas e possibilitando novas formas de relacionamento, verifica-se 

que a não qualificação da população excluída torna-se uma prática segregacionista mais cruel, 

já que exclui o indivíduo de toda uma dinâmica que envolve seu espaço de convivência. A 

sensação de não pertencimento, não adequação, não merecimento à inclusão, transfere ao 

indivíduo e à coletividade a percepção de que nada do que se propõe resultará em melhorias 

para si e para os seus; portanto, não há com o que se entusiasmar e muito menos se engajar. 

Não se associando à grande mídia local que enaltece esses projetos de modernização 

espacial, encontramos focos de resistência por parte de elementos ou grupos organizados que 

vislumbram nesses projetos uma possibilidade de sua transferência para localidades menos 

atraentes, de menor potencial para empregabilidade informal e de maior exclusão e segregação 

socioambiental.  

Quando existe a transferência dessas comunidades para outras localidades, o que se 

verifica é que não há maiores preocupações nas mudanças estruturais das mesmas, apenas se 

transfere o problema de um local para outro, disponibilizando o espaço anteriormente ocupado 

para implementação de novas políticas urbanas, que darão nova feição à paisagem, 

favorecendo uma nova parcela da população que se mostrará mais habilitada e “merecedora” 

em participar da nova realidade urbana. 

O discurso da modernidade é tão eficaz que quase não se encontram vozes dissonantes 

ao mesmo. A transferência dessas comunidades e a cessão das áreas para novos 

empreendimentos são encaradas como fato inerente à todo processo de modernização, 

requalificação e alterações espaciais urbanas necessárias para a implementação de projeto e 

programas similares. 

Os novos conjuntos habitacionais já nascem reproduzindo todas as mazelas sociais 

encontradas anteriormente nas comunidades transportadas. Isso pode ser constatado nos 

aspectos estético desses conjuntos habitacionais após pouco tempo de sua entrega à população. 

Verifica-se inclusive o agravamento de alguns aspectos como, por exemplo, a não 

possibilidade de inserção no trabalho informal existente na nova localidade. Esses fatos 
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colaboram para constatar que na maioria das vezes o que se vê é a pura e simples transferência 

de um problema de uma área para outra, com implicações espaciais que não são sanadas a 

contento. 

O ajuntamento de diversas comunidades em um determinado espaço também não 

contribui para o processo de socialização das novas comunidades, pois as relações de 

vizinhança muitas vezes são trocadas pelo enfrentamento de grupos antagônicos, que chegam 

a disputar o controle de atividades consideradas ilícitas. Origina-se um ambiente onde as 

normas básicas de vizinhança não são respeitadas, impossibilitando o surgimento de novas 

lideranças comunitárias capazes de dinamizar e estruturar um novo contrato de convivência e 

mobilização social. 

 

 

FIGURA 24 – Relocação de comunidades ribeirinhas transferidas das palafitas. 

 

Essa constatação pode parecer a princípio um fato de natureza estritamente sociológica, 

mas se reveste de grande interesse nas políticas de desenvolvimento urbano, pois aponta 

diretrizes que devem ser levadas em consideração quando se efetua a relocação de 
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comunidades para novos ambientes (figura 24). Muitos desses ambientes possuem 

características hostis às pessoas que foram transferidas, principalmente se as mesmas estavam 

situadas em locais de estética ambiental aprazível que favorecia experimentações de cunho 

metafísico junto à população. Essas pessoas, além de se distanciarem de suas áreas de origem, 

ficam sem seus referenciais ambientais, muitos dos quais eram a base de sustentação de suas 

atividades de subsistência.  

Durante o desenvolvimento da pesquisa foi possível constatar que a maioria das 

pessoas preferia permanecer em seus locais de origem, desde que fossem dadas as devidas 

condições de habitabilidade. Um dos pontos mais enfocados foi a necessidade de estar 

próximo à fonte de renda que garante seu sustento. Fato bem notório é a grande quantidade de 

pessoas que residiam em Brasília Teimosa e agora se encontram nas proximidades da Avenida 

Caxangá, mas que constantemente se deslocam até a faixa litorânea para poder pescar e 

conseguir algum recurso monetário ou alimentício para saciar as necessidades de suas 

famílias.  

A transferência de posse da estética ambiental para outro grupo social não passa 

desapercebida, o que existe é um comportamento de insatisfação constante pelo fato de não 

poder usufruir  de forma lúdica os benefícios contidos no meio ambiente, pela não 

implementação de programas de valorização desses recursos. Associada à posse do imóvel 

residencial, uma das maiores reivindicações das comunidades excluídas é a oferta de locais 

aprazíveis para o convívio coletivo. Praças, campos, mirantes, arborização, estão sempre no 

imaginário dessas pessoas como uma possibilidade distante, mas desejada. 

Evidentemente que há o descaso com o condicionamento do lixo, baixo nível de 

escolaridade que não favorece o desenvolvimento de uma maior percepção ambiental e 

descaso com os equipamentos públicos. Todavia, não passa desapercebido que ao chegarem 

em suas novas residências uma das primeiras medidas a serem tomadas é a aquisição de um 

vaso de plantas para ser colocado na sala ou na janela, talvez uma prática inconsciente de 

resgatar um pouco as referências ambientais de seu local de origem. 

Os responsáveis pela gestão das políticas públicas devem estar conscientes que a 

apropriação estética não se constitui num item supérfluo, a ser descartado do planejamento 

urbano e social. A influência que o ambiente pode ter sobre a organização social e psíquica das 

pessoas precisa deixar de ser levada em consideração exclusivamente para as camadas mais 
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privilegiadas da sociedade. Quando isso for considerado, teremos assentamentos urbanos mais 

harmônicos, que possibilitem um convívio social de forma mais integrada. 

As futuras expansões imobiliárias projetadas para a Região Metropolitana do Recife, 

precisam rever os aspectos ambientais a serem contemplados, visando garantir a otimização da 

utilização desses recursos em benefícios de todas as camadas sociais, em uma tentativa 

possível de implementar áreas para abrandamento das tensões urbanas, onde o cidadão, 

independentemente de sua situação financeira, possa ter o deleite de interagir com a paisagem 

a sua volta, aproveitando o que a mesma tem de belo e, através dessa contemplação, possa 

encontrar motivos para amenizar as adversidades existentes.  

Na cidade do Recife o cuidado com a gestão dos recursos naturais deve ser prioridade 

absoluta, já que a mesma teve suas etapas de crescimento  atreladas à exploração de suas 

potencialidades estéticas sempre em favor dos mais abastados, relegando aos seus cidadãos 

menos favorecidos economicamente à fixação em áreas marginais, desprovidas em sua 

maioria de atrativos capazes de amenizar os contrastes numa cidade de intensa segregação 

socioambiental, que não possibilita aos seus cidadãos o exercício contemplativo das nuances 

metafísicas tão essenciais ao espírito de qualquer ser humano. Para tanto alguns aspectos 

devem ter relevância, dentre os quais: 

Valorização e democratização da apropriação da estética ambiental; 

Maior interação entre as comunidades de exclusão socioeconômica com seu entorno 

adjacente e ao conjunto da cidade (potencialidades ambientais); 

Discussão coletiva e transparência dos modelos de “modernidade” urbana; 

Formação e qualificação do indivíduo para inclusão social; 

Aprofundamento na análise para relocação das comunidades passíveis de transferência; 

Aproveitamento das possibilidades da “metafísica do belo” em prol de todos os 

cidadãos, dentro do planejamento das políticas públicas de interesse social. 

Portanto, é imprescindível que a metafísica do belo seja tão valorizada quanto o é a 

metafísica do capital. 
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Anexo 2 

AQUARELA #53 

NÃO É UM CONJUNTO VAZIO 

A Comunidade do Pilar tem sido riscada do mapa do Recife da pior maneira: 
através de boatos de que ela não existe 

por Ana Lira (analira@rabisco.com.br) 
Fotos: Paulo Carvalho e Urban Conservation 

primeira coisa que eu pensei quando 
procurei pela primeira vez a Comunidade do 
Pilar e passei mais de trinta minutos andando 
pela ilha do Recife Antigo, até encontrar, foi 
que os boatos que circulam pela cidade 

estavam certos. O local foi construído em torno da 
Igreja do Pilar, há cerca de quarenta anos, mas desde 
que a ilha começou a ser reorganizada, com projeto 
novo de urbanização e tudo mais, que passaram a dizer 
a comunidade havia deixado de existir.  

Entre as versões apresentadas pelas várias pessoas com 
quem conversei ao longo do último ano, havia histórias 
de que a comunidade tinha sido recuperada por meio 
dos projetos sociais implantados na área e outras de que 
os barracos haviam sido demolidos e as pessoas 
removidas para outro local. De fato, qualquer morador 
ou visitante que andar pelas principais vias do Recife 

Antigo jamais verá um traço sequer da comunidade – e o problema é todo esse.  

O bairro virou um grande pólo de negócios, as praças foram recuperadas, os bares reabertos, mas a população 
do Pilar continua deslocada e esquecida do resto do Recife entre os edifícios comerciais e empresas que 
prestam serviço na área do Porto. Para se ter uma idéia, eu passei cerca de trinta minutos procurando porque 
as pessoas que trabalham no bairro – que é bem pequeno – não sabiam onde a comunidade ficava. O meu 
espanto foi ainda maior quando consultei dois guardas da Polícia e eles me informaram que não tinham a menor 
idéia do que eu estava procurando.  

O primeiro sinal chegou quando perguntei a um rapaz que trabalhava como estivador no Porto e ele me 
respondeu: “tem um favelão lá em baixo, mas não sei se é isso que a moça está procurando”. Então, eu segui 
em frente e qual não foi a minha surpresa quando observei a real situação do local. Você não acredita que está 
no mesmo bairro. É uma paisagem desoladora. Lembro de Paulo, um colega da oficina de fotografia, me 
dizendo: “Ana, a situação dessa comunidade é bem precária, as pessoas são bem carentes, eu não tinha a 
menor idéia que era assim”. Nem eu.  

Durante as minhas andanças por esses bairros e 
comunidades, em apenas um lugar na cidade de Recife 
eu vi condições semelhantes de pobreza: na Ilha de 
Deus. A questão é que a Ilha de Deus virou promessa do 
novo governador e recebeu visitas da comitiva 
governamental há poucos dias, mas o Pilar enfrenta uma 
situação diferente. Não é um local pobre que as pessoas 
sabem que existe. É uma área que no imaginário coletivo 
foi recuperado – ou extinto – com a nova cara do Recife 
Antigo.  

É isso que diferencia este espaço de outros existentes 
na capital pernambucana, e até mesmo no Brasil. O 
problema aqui não é apenas ser carente e não ter 
estrutura, é não ter perspectiva de mudança por ser 
considerado um espaço inexistente. É como se no 
universo de elementos que compõem o imaginário 

mailto:analira@rabisco.com.br
http://www.fotolog.com/iampaulo
http://www.urbanconservation.org/
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popular sobre a área, o Pilar correspondesse a um conjunto vazio. As pessoas conversam contigo e se dizem 
riscadas do mapa da cidade.  

Parece que os únicos seres viventes que sabem do Pilar são os moradores, os grupos que desenvolvem projetos 
sociais com a criançada e pessoas que trabalham no entorno. A população se diz esquecida pelo poder público. 
Contudo, os representantes da Prefeitura sabem que a comunidade existe – até porque um dos poucos locais de 
onde é possível ver os barracos é, ironicamente, na frente da Prefeitura. Além disso, foram feitos planos de 
recuperação do local, mas os projetos ainda não vingaram e os boatos de que a população do pilar está morando 
feliz em algum lugar do bairro, ou em outros locais da cidade, não param de circular. 
 

Eu estou tentando contatar pessoas de outros projetos que trabalham no 
local e durante a oficina de fotografia que eu participei dentro da 
comunidade, no ano passado, eu recebi a sugestão de montar fazer um 
registro fotográfico sistemático da comunidade. A idéia não é somente 
mostrar as condições precárias em que as pessoas vivem ou praticar uma 
“estética da miséria”, como dizem alguns, mas colaborar para 
desmistificar os boatos de que aquele pessoal que mora ali, em barracos 
que muitas vezes não têm nem cinco metros quadrados, foi transferido 
para alguma espécie de paraíso na Veneza Brasileira. Eu queria que isso 
tivesse acontecido de verdade e eles também. 

Há duas meninas da comunidade ajudando – Ana Carla e Viviane. 
Quando o professor da oficina, que elas também fizeram, propôs esse 
trabalho em conjunto, disse que nós tentássemos fazer isso durante uns 
cinco anos para ver o quanto a comunidade mudaria neste período. 
Sentada aqui e relatando esta experiência pela terceira vez em um 
texto, eu fico pensando que a melhor coisa que poderia acontecer seria 
escrever, daqui a cinco anos, e contar a vocês que nós encerramos o 
registro fotográfico com as pessoas se sentindo inseridas novamente no 
mapa da cidade e o local sendo chamado de qualquer outra coisa que não 

fosse “favelão”. Quem quiser colaborar, seja bem vindo!  
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Anexo 3 

 

 

Reportagens 

 

Recife, 06/02/2006 

Plano prevê urbanizar pior área do Recife 

Comunidade do Pilar, incrustada no bairro mais antigo e que tem a população 

de menor renda da cidade, deve receber estrutura básica 

RICARDO MEIRELLES 

da PrimaPagina  

A Prefeitura do Recife elaborou um plano de 

R$ 11,6 milhões para levar infra-estrutura 

básica a um dos locais mais pobres da 

cidade, a Comunidade do Pilar, incrustada na 

região mais antiga da capital pernambucana, 

o bairro do Recife. O programa prevê 

urbanização do local, construção de creche, 

escola, posto de saúde e implantação de 

atividades comerciais voltadas ao público de 

baixa renda.  

A urbanização da favela é uma parte ainda 

não colocada em prática do projeto de 

revitalização do Recife Antigo. “O projeto de 

revitalização foi uma tentativa de retomar a 

atividade do bairro histórico. O foco inicial foi 

resgatar a identidade de berço da cidade. Há 

um programa para urbanizar a Comunidade 

do Pilar, mas ainda não foi implantado”, 

conta Nancy Nery, assessora do secretario 

de Planejamento para assuntos urbanísticos.  

O programa, segundo ela, já foi aprovado pelo BNDES (Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social), mas os recursos ainda não chegaram. O banco 

federal investiria R$ 7 milhões no projeto; o restante viria da Prefeitura, do Porto Digital 

e de uma empresa vizinha à comunidade, a Moinho Recife. As melhorias no bairro 

também devem receber verba do Projeto Recife-Olinda, que visa estimular a atividade 

turística nas duas cidades.  

A Prefeitura já fez um levantamento na favela e detectou que boa parte dos moradores 

trabalha no próprio bairro do Recife — sobretudo em atividades de baixa remuneração no 

porto. Outros são vendedores ambulantes que trabalham nas regiões de maior 

movimento no bairro ou têm comércio voltado à própria comunidade. “É uma 

comunidade com grande capacidade empreendedora”, afirma Nancy.  

A partir dessa observação, o programa de urbanização prevê — além de asfalto, 

saneamento e infra-estrutura básica de educação e saúde — incentivo à instalação de 

pequeno comércio voltado ao próprio núcleo populacional e aos trabalhadores do porto 

(como farmácias, mercado, bares e restaurantes). Uma das maneiras de estimular o 

surgimento desse tipo de atividade será o oferecimento de cursos de capacitação em 

empreendedorismo.  

O programa também prevê treinamento na área de turismo, já que a região abriga dois 

pontos históricos: ruínas de um forte antigo (Forte São Jorge) e a igreja Nossa 

Senhora do Pilar, ambos do século 17.  

“A Comunidade do Pilar está hoje isolada na região, entre galpões. O programa busca 

não só melhorar as condições socioeconômicas da comunidade, mas também inseri-la na 

região”, afirma Nancy.  

 

 

Leia também 

 

No berço do Recife, o pior do Recife 

 

 

http://www.urbanconservation.org/experiencias/recife/frato.jpg
http://www.informar.org.br/comunidadepilar/igreja/index.html
http://www.informar.org.br/comunidadepilar/igreja/index.html
http://www.pnud.org.br/pobreza_desigualdade/reportagens/index.php?id01=1781&lay=pde
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Anexo 4 

 

Reportagens 

 

Recife, 06/02/2006 

No berço do Recife, o pior do Recife 

Moradores do bairro mais antigo da capital de Pernambuco têm a menor 

renda e os piores indicadores de saneamento da cidade 

 

 

Conheça o projeto 

 

Saiba mais sobre o projeto 

Desenvolvimento Humano 

Sustentável na Área Metropolitana de 

Recife e Região, do PNUD, ao qual está 

ligada a elaboração do Atlas do 

Desenvolvimento Humano no Recife. 

 

Leia também 

 

Plano prevê urbanizar pior área do 

Recife 

 

Recife mescla IDH da África e da 

Europa 

 

http://www.pnud.org.br/projetos/governanca/visualiza.php?id07=201
http://www.pnud.org.br/projetos/governanca/visualiza.php?id07=201
http://www.pnud.org.br/projetos/governanca/visualiza.php?id07=201
http://www.pnud.org.br/pobreza_desigualdade/reportagens/index.php?id01=1782&lay=pde
http://www.pnud.org.br/pobreza_desigualdade/reportagens/index.php?id01=1782&lay=pde
http://www.pnud.org.br/pobreza_desigualdade/reportagens/index.php?id01=1666&lay=pde
http://www.pnud.org.br/pobreza_desigualdade/reportagens/index.php?id01=1666&lay=pde
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RICARDO MEIRELLES 

da PrimaPagina  

Berço da capital pernambucana, sede de imóveis dos séculos 18 e 19, cenário de poemas 

e romances famosos, o bairro do Recife (também conhecido como Recife Antigo) amarga 

alguns dos piores indicadores sociais do município. Os poucos domicílios que não deram 

lugar a lojas, repartições públicas, empresas de serviços portuários, restaurantes e 

instituições financeiras concentram-se na Comunidade do Pilar, uma favela que abriga 

a menor renda média e os piores indicadores de saneamento da cidade.  

Antes chamada de Favela do Rato, a comunidade pouco sentiu os efeitos da 

revitalização do bairro, um processo de recuperação do patrimônio histórico, cultural e 

artístico implantado a partir de 1993 e que envolveu, apenas nos primeiros cinco anos, 

US$ 8,5 milhões — com recursos vindos do município, do governo estadual e da iniciativa 

privada. Uma nova fase do projeto, ainda não implantada, pretende urbanizar a favela.  

No período em que prédios históricos como o da Bolsa de Valores e o da Sociedade da 

Companhia Aliança da Bahia ganhavam fachadas coloridas, a renda dos chefes de 

família no bairro, na contramão do que ocorreu no resto da cidade, caiu 48%. Em 1991, 

eles ganhavam, em média, R$ 301,42 (em valores do ano 2000), e em 2000, R$ 156,88, 

como mostram os dados do Atlas do Desenvolvimento Humano no Recife, um amplo 

banco de dados com indicadores socioeconômicos sobre a capital pernambucana, 

elaborado pela Prefeitura e pelo PNUD, com apoio do Ministério da Integração Nacional e 

da Fundação João Pinheiro.  

Em 2000, na região com edificações imortalizadas por clássicos da literatura 

brasileira — como a ponte Buarque de Macedo, que abre o poema Cismas do Destino, 

de Augusto dos Anjos (“Recife. Ponte Buarque de Macedo./ Eu, indo em direção à casa 

do Agra,/ Assombrado com a minha sombra magra,/ Pensava no Destino, e tinha 

medo!”) — e com os principais pontos turísticos do Recife Antigo, apenas 8,58% dos 

moradores viviam em domicílios com água encanada (um regresso em relação a 1991, 

quando 31,02% tinham o recurso) e 54,46% em lares com instalação sanitária (número 

bem inferior ao do segundo pior bairro da cidade nesse quesito, Ilha Joana Bezerra, com 

85,16%).  

“Do ponto de vista dos usos democráticos do espaço urbano, a revitalização do bairro do 

Recife foi um equívoco, a começar pelo total descaso e falta de qualquer investimento na 

principal zona residencial do bairro, a Favela do Rato”, critica o sociólogo Rogério 

Proença Leite, coordenador de Pós-Graduação da Universidade Federal de Sergipe, que 

escreveu uma tese de doutorado sobre a revitalização (que ele prefere chamar de 

“enobrecimento”) do bairro do Recife. “Essas intervenções urbanas se caracterizam 

justamente por grandes empreendimentos, com vultosos investimentos, voltados à 

melhoria da recuperação da imagem da cidade, com forte ênfase mercadológica na 

potencialidade da monumentalidade arquitetônica e na criação de espaços de lazer e 

consumo”, afirma. “São processos que tomam o patrimônio como mercadoria e a cidade 

como um bom negócio. Assim, os investimentos resultaram na recuperação enobrecida 

da arquitetura e de parte da estrutura urbana do bairro, mas não se traduziram em 

melhoria da qualidade de vida daqueles antigos moradores do bairro”.  

Os dados do Atlas mostram que o Recife Antigo, que abrigava apenas 925 pessoas no 

ano 2000 (462 homens, 463 mulheres), registrava a terceira maior taxa de 

analfabetismo da capital (27,12% entre as pessoas com mais de 15 anos, contra 10,53% 

na média municipal). Os chefes de domicílio tinham em média 3,95 anos de estudo 

(terceira pior marca da cidade), e apenas 0,35% deles tinham o colegial completo 

(nenhuma mulher). Boa parte (22,9%) não tinha rendimento algum e quase a metade 

(48,9%) ganhava no máximo um salário mínimo. Nenhum chefe de domicílio no bairro 

do Recife ganhava mais que dez salários mínimos.  

“Com a revitalização, o investimento veio, mas fecharam-se os olhos para os pobres”, 

afirma Graça Paiva, assessora de gabinete da Secretaria Municipal de Planejamento do 

Recife e coordenadora do Atlas. “O bairro do Recife é pobre em termos de renda média 

dos seus moradores, uma vez que estes se limitam praticamente aos moradores da 

Favela do Rato. Mas é um dos mais ricos em termos dos recursos investidos nos últimos 

anos da sua „revitalização‟”, complementa Leite.  

 

 

http://www.informar.org.br/comunidadepilar/
http://www.urbanconservation.org/textos/bid.htm
http://www.longoalcance.com.br/brecife/banco/mv_bolsa.htm
http://www.longoalcance.com.br/brecife/banco/mv_alianca.htm
http://www.longoalcance.com.br/brecife/banco/mv_alianca.htm
http://www.pnud.org.br/publicacoes/atlas_recife/index.php
http://www.longoalcance.com.br/brecife/referencias.htm
http://www.longoalcance.com.br/brecife/referencias.htm
http://www.biblio.com.br/Templates/AugustodosAnjos/ascismasdodestino.htm
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Notícias / Cidades / Habitação 

RSS  

Tamanho da fonte 

A- 

A+ 

Domingo - 19/04/09 13h16 

Prefeitura assina contrato de Requalificação Urbanística no 

Pilar  

O programa é uma parceria com o BNDES e deve beneficiar a comunidade com construção de moradias, 

preservação do patrimônio histórico e manutenção de projetos sociais 

Da Redação do pe360graus.com 

Ampliar 

 

Foto: Paulo Lopes/Divulgação 

  

O prefeito do Recife, João da Costa, assinou no último sábado (18) um contrato entre a prefeitura e o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Social (BNDES), que vai viabilizar R$ 24 milhões para as obras do Programa de Requalificação Urbanística e 

Inclusão Social da comunidade do Pilar. 

 

A requalificação vai beneficiar aproximadamente 1.100 pessoas que vivem em condições precárias da comunidade localizada 

http://pe360graus.globo.com/noticias
http://pe360graus.globo.com/noticias/cidades
http://pe360graus.globo.com/noticias/cidades/habitacao
http://pe360graus.globo.com/noticias/cidades/rss.xml
javascript:mudaFonte('menos')
javascript:mudaFonte('mais')
javascript:ampliarPhoto();
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no Bairro do Recife, que foi a porta de entrada da cidade. 

 

Durante o evento, João da Costa afirmou que as habitações que serão construídas serão registradas no nome das donas de 

casas que moram na comunidade e que a prefeitura vai desenvolver ações para que elas possam manter dignamente suas 

moradias. 

 

"Nosso desafio é o de encontrar alternativas de renda e geração de emprego, aqui no Bairro do Recife, possibilitando assim 

que vocês possam ter como pagar suas contas e viver de seu trabalho. Por isso, vamos ampliar a oferta de capacitação e 

qualificação profissional para quem mora aqui na comunidade do Pilar", afirmou o prefeito.  

 

Os moradores da comunidade do Pilar também receberam a visita do presidente do Porto Digital, Francisco Sabóia, que 

confirmou a criação de um porto vocacional. "Esse Porto tecnológico vai ofertar para jovens e adultos da comunidade do Pilar, 

capacitações permanentes na área da Tecnologia da Informação, possibilitando uma qualificação importante para aqueles que 

desejarem conseguir vagas de trabalho nessa área, bem como, também estamos vendo com a Secretaria de Educação a 

possibilidade de disponibilizarmos atividades extra-classe para as crianças aqui no Porto Digital", adiantou Sabóia. 

 

A solenidade de assinatura do contrato, realizada ao lado da Igreja do Pilar, contou ainda com a presença do chefe da 

representação Regional Nordeste do BNDES, Paulo Ferraz Guimarães, do superintendente regional do Iphan em Pernambuco, 

Frederico Almeida, do gerente Regional do Patrimônio da União, Paulo Ferrari e do presidente do Porto do Recife, Alexandre 

Catão. 

 

REQUALIFICAÇÃO 

 

O projeto pretende possibilitar a permanência das famílias na comunidade do Pilar com ações de urbanização da área, 

pavimentação, drenagem, iluminação, programa de coleta de lixo, abastecimento d'água e esgotamento sanitário. Também 

está prevista a construção de 17 blocos de habitacionais com 588 moradias, além de escola, creche, posto de saúde, praça e 

mercado público.  

 

Por estar localizada no Bairro do Recife, zona portuária que deu origem à capital pernambucana, a comunidade também vai 

receber o apoio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) que vai desenvolver ações para resgatar a 

história do bairro, que abrigou importantes monumentos religiosos e sociais. Alguns desses projetos já foram postos em 

prática, como a recuperação da Igreja do Pilar. Também serão recuperados o casario histórico ainda existente na comunidade. 

 

Para conviver com a nova estrutura habitacional e urbanística, os moradores do Pilar deverão passar por uma fase de 

adaptação, através de ações de desenvolvimento comunitário. De acordo com a prefeitura serão desenvolvidos planos de 

reassentamento, projetos de geração de trabalho e renda, de educação ambiental e gestão condominial.  

 

Ao todo serão investidos mais de R$ 37 milhões no projeto. Recursos esses oriundos do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC), do Governo Federal. A partir da licitação, as obras têm um prazo de três meses para serem iniciadas e, de 

três anos para serem concluídas. 
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Anexo 6 

Novidades  

Notícias | Artigos | Rádio | Clipping | Vídeos 

 

Diaconia realiza atividade com jovens da comunidade do 

Pilar  
   

21 de novembro de 2007  

Jovens da comunidade do Pilar, em Recife, participaram de 

uma oficina realizada pelo Programa de Apoio à Ação 

Diaconal (PAADI), ontem (20), na sede da Diaconia. O 

evento teve como objetivo criar um plano de ações de 

atividades para o Dia Internacional Contra a Aids.  

 

Os participantes da oficina fazem parte do projeto 

Transforma Jovem que é desenvolvido pela Igreja Presbiteriana das Graças. Os jovens 

planejaram uma série de atividades para o dia 1° de Dezembro. Eles pretendem realizar 

o evento em parceria com a rádio comunitária e o grupo de grafiteiros na própria 

comunidade do Pilar.   

 

O grupo vai unir comunicação e arte em um dia de eventos que incluirá, gincanas, 

exposição de arte "Grafite e AIDS", panfletagem, teatro, música, humor e um sentimento 

de profunda responsabilidade pela vida humana. 

 

Em outubro de 1987, a Assembléia Mundial de Saúde decidiu, com o apoio da ONU 

(Organização das Nações Unidas), transformar o 1º de dezembro em Dia Mundial de 

Luta Contra a Aids. O objetivo deste dia é estabelecer o entrelaçamento de comunicação, 

promover troca de informações e experiências e de criar um espírito de tolerância social. 

  
 

 

http://www.diaconia.org.br/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=0&Itemid=174
http://www.diaconia.org.br/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=19&Itemid=175
http://www.diaconia.org.br/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=21&Itemid=176
http://www.diaconia.org.br/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=20&Itemid=201
http://www.diaconia.org.br/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=68&Itemid=219

