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 RESUMO 
 

Este dissertação busca compreender como as transformações espaciais decorrentes de 
um processo de urbanização podem alterar as práticas sócio-espaciais dos habitantes da área 
em questão. Mais precisamente, buscamos entender em que medida estabelecimentos como os 
Shopping Centers e seus processos de consolidação de centralidade podem alterar o cotidiano 
dos habitantes de seu entorno. Nosso foco de interesse recai, portanto, nas alterações das 
práticas sócio-espaciais desenvolvidas por eles em seus bairros, e por isso consideramos de 
fundamental importância o referencial teórico das Representações Sociais, elaboradas através 
da vivência dos grupos sociais, integrando os aspectos afetivos, mentais e sociais dos 
indivíduos. Assim, as representações dos habitantes da área nos conduziram ao entendimento 
das razões que os levam a agir de determinada forma em certos locais, definindo-os como 
lugares ou espaços de deslocamentos. Neste sentido, partimos do princípio de que o lugar se 
diferencia do espaço, pela relação estabelecida entre o homem e o meio, à medida que o 
carrega de significados. Esta pesquisa analisou o entorno da área em que estão inseridos o 
Hiper Center Casa Forte e o Shopping Plaza Casa Forte, no Conjunto Urbano de Casa Forte, 
os quais, juntos, funcionam como um Complexo Comercial. 
 
Palavras-chave: Representações Sociais. Espaço. Lugar. 

 

ABSTRACT 
 
This dissertation seeks to understand how the space transformations resulting from of an 
urbanization process can modify the social-spatial practices of the inhabitants coming from an 
area in analysis. More precisely, we searched to understand how establishments as Shopping 
Centers and its processes of centrality consolidation can change the day life of the inhabitants 
of its neighborhood. Our focus of interest falls, therefore, in the alterations of the social-
spatial practices developed by them in its suburbs. This is why we consider the theoretical 
reference of the Social Representations of utmost importance, elaborated based on the 
experience of the social groups, integrating the affective, mental and social aspects of the 
people. Thus, the inhabitant representations of the area lead us to the understanding of the 
reasons that make them act in such manners in some places, understanding them as places or 
displacements spaces. Therefore, we started from the idea that place is different from space 
because of the relationship between the man and the environment, as it fulfills of meanings. It 
was analyzed in this research the neighborhood of the area where the Hiper Center Casa 
Forte and Plaza Shopping Casa Forte are inserted, which together works as a Commercial 
Complex. 
 
Keywords: Social Representations. Space. Place. 
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INTRODUÇÃO  
 
 

As cidades são entidades em constante mudança, sujeitas às transformações 

decorrentes da ação humana. Não são apenas o que elas têm, mas o que as pessoas vêem 

nelas, como as percebem, como as usam. São expressões espaciais dos valores sociais, e 

revelam os diversos modos de vida da sociedade, através das diferenças de uso e de 

apropriação de seus espaços edificados e livres. Assim, as cidades são produtos de um 

processo de acumulação de valores históricos e práticas sociais vivenciadas pelo homem, e 

carregam consigo marcas de uma sucessão de transformações ocorridas ao longo do tempo.  

 

Em sua evolução histórica, a cidade transforma-se em vários aspectos: em sua 

morfologia, mediante o traçado de suas ruas, ora criadas, ora modificadas para se adequarem 

às novas necessidades; em sua tipologia, mediante as mudanças de usos, ocasionando a 

alteração dos edifícios para se adequarem às novas funções, bem como nas variações nos 

padrões de ocupação, substituindo estruturas horizontais por estruturas verticalizadas. Sua 

população cresce, suas demandas são multiplicadas. Evidentemente, todas essas mudanças 

vão provocar diferentes práticas sociais nos seus habitantes, visto que há uma relação de 

influência mútua entre essas e o espaço. 

 

Muitas vezes, essas estruturas urbanas, ao configurarem determinadas formas, criam 

condições para que determinados espaços se tornem favoráveis a certas funções. Assim, as 

mudanças espaciais, decorrentes do processo de evolução das cidades, ao introduzir múltiplas 

atividades e aumentar o fluxo de veículos e pessoas, podem fazer com que lugares onde 

ocorriam encontros de pessoas, ou seja, que serviam como referências para o convívio e as 

relações de vizinhança, se transformem em espaços de deslocamentos.  

 

No caso das metrópoles brasileiras, Lacerda, Zancheti e Diniz (1999, p. 2) afirmam 

que, na sua fase inicial de formação, nas décadas de 60 e 70, o modelo de organização do 

espaço baseava-se na existência de um centro e de uma periferia. No centro, concentravam-se 

as principais atividades econômicas, públicas ou privadas, as infra-estruturas urbanas e as 

áreas habitacionais de mais alto nível de renda, enquanto que a periferia abrigava a massa da 

população migrante, de baixa renda.  
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Em meados da década de 70, iniciou-se um processo de substituição de antigas 

estruturas construídas e criação de novas áreas centrais, intensificando-se na década de 80. 

Essa substituição deu-se por meio da verticalização de áreas residenciais de alta qualidade 

ambiental e bem localizadas em relação às infra-estruturas e aos serviços. Os bairros 

tradicionais de baixa densidade e alta qualidade ambiental foram as principais vítimas dessa 

intensa verticalização. Esse movimento, causado pela busca de símbolos como status, poder e 

prestígio, e alimentado pela especulação imobiliária, significou um permanente e diferenciado 

processo de valorização e desvalorização da terra urbana e do estoque de edificações para 

gerar novas centralidades (LACERDA, ZANCHETI e DINIZ, 1999, p. 2). 

 

Essas novas centralidades, por sua vez, vêm reorganizando espacialmente a cidade. É 

exatamente nesse contexto que os ambientes internos passaram a inspirar mais segurança que 

os espaços públicos1. Não sem razão, os Shopping Centers aparecem como uma nova 

possibilidade para o desenvolvimento de funções urbanas, inclusive sociabilizar e gerar lazer 

para os segmentos mais bem situados na estrutura social. 

 

Podemos confirmar essa reorganização do espaço ao analisarmos o processo de 

transformação que ocorre no entorno dos Shopping Centers, a partir do momento em que os 

mesmos são inseridos na malha urbana. Muitas e variadas transformações caracterizam esse 

processo, que traz alterações espaciais e, como desdobramento, alterações nas práticas 

cotidianas dos moradores que o circundam. 

 

A implantação desses estabelecimentos, por si só, acarreta uma intensificação de fluxo 

e trânsito. Essa intensificação é ainda mais potencializada com as mudanças de uso e de 

padrões de ocupação do seu entorno. Em conseqüência disso, antigas práticas sociais, como 

por exemplo o hábito de colocar cadeiras nas calçadas para conversar com os vizinhos, ou 

encontros informais nas proximidades, decorrentes de movimentos de pessoas a pé, entre 

outros, vão sendo substituídos por deslocamentos rápidos, através de veículos ou não. 

 

Para Vargas (1993, p. 742), o Shopping Center é fruto de uma seqüência de alterações 

que se processaram na organização das áreas comerciais, visando responder às transformações 

da economia e da cidade. A partir de seu surgimento, o antigo hábito dos segmentos de média 

                                                 
1 Para tanto, a violência também foi um fator que muito contribuiu para a valorização desses espaços.  
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e alta renda de ir ao centro da cidade para fazer compras e para a obtenção de serviços foi 

sendo substituído pelas idas ao Shopping, em horários mais convenientes, com um grande 

sortimento de lojas de naturezas diferentes, em que se dispõe de uma série de vantagens 

adicionais que estimulam o consumo. Continuando com a autora (op. cit., p. 740), o Shopping 

Center efetua uma integração entre várias atividades urbanas, como o lazer, a cultura e os 

serviços, passando a oferecer cada vez mais atrações que funcionam como novas âncoras 

(salas de cinema, praças de alimentação, etc.), transformando cada Shopping em um 

verdadeiro “mundo maravilhoso das compras”.  

 

Contudo, é importante registrar, aqui, que a implantação de Shopping Centers pode 

gerar tanto benefícios quanto malefícios para a estrutura urbana em que é inserido, embora, 

possivelmente, parte da população veja apenas o seu lado positivo, especialmente os 

segmentos de mais alta renda da sociedade.  

 

Entre seus benefícios, podemos citar a urbanização de favelas de seu entorno, a criação 

de “áreas nobres”, com centros empresariais e serviços complementares que, muitas vezes, 

não são ofertados dentro dos Shopping Centers, além do fator de contribuição para o 

desenvolvimento social e geração de empregos, entre outros. Como aspectos negativos, pode 

ser observado o alto valor imobiliário atribuído às áreas de seu entorno imediato e possível 

verticalização e saturação da malha urbana. Além disso, sua presença pode prenunciar a 

“absorção” para o seu interior das atividades de comércio, que, no passado, dependiam do 

movimento das vias públicas, assim como pode ser precursora de alterações nas atividades de 

encontros, antes realizados em espaços livres públicos, hoje substituídos por praças de 

alimentação. Esse fato pode implicar, por um lado, que indivíduos dos segmentos mais altos 

da sociedade substituam as idas aos espaços públicos de convivência pelas idas ao Shopping 

Center, e, por outro lado, que empregados envolvidos nas atividades dentro ou nos arredores 

do Shopping criem determinados espaços de convívio, inclusive porque os tipos de comércio 

e serviços oferecidos nesses estabelecimentos não são dirigidos a eles.  

 

Nessa perspectiva, partimos da hipótese de que, com a introdução desse tipo de 

estabelecimento, ocorra, no seu entorno, o surgimento ou incremento de atividades comerciais 

e de serviços, bem como o aumento da densidade construtiva habitacional e, 

conseqüentemente, populacional. Neste sentido, novas práticas sócio-espaciais dão origem a 

novos significados do espaço urbano. 
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Desse modo, esse processo, marcado pelo adensamento de atividades, juntamente com 

uma conjunção de fatores econômicos, deve ter produzido deslocamentos que vêm destruindo 

espaços considerados lugares. Em outras palavras, esses lugares que, no passado, estimulavam 

o convívio e as relações de vizinhança – onde era possível ver encontros informais advindos 

da circulação dos moradores por suas ruas, ou convívios típicos de vizinhança, com pessoas 

sentadas às suas calçadas –, podem desaparecer. De tal modo, um fluxo de veículos e pessoas, 

caracterizado pela forte presença dos automóveis no dia-a-dia da vida moderna, circulando de 

um canto a outro, substitui essa cena. Se isso acontece, o processo, iniciado a partir da 

implantação de Shopping Centers, afeta não apenas o desempenho das atividades comerciais 

do centro das cidades, como também implica a alteração de certas práticas sócio-espaciais, 

transformando lugares carregados de significados em espaços sem conotações afetivas.  

 

Essas alterações espaciais, que podem ocorrer no entorno de qualquer Shopping 

Center, podem ser tênues ou complexas, porém não apresentam homogeneidade em todas as 

frações do espaço urbano, pois dependem de características específicas de cada área, 

justapostas aos interesses sociais, econômicos, institucionais e políticos. Além disso, seus 

efeitos, em diferentes tempos e velocidades, não podem ser avaliados em curto prazo, pois as 

próprias condições do espaço pré-existente é que vão determinar o resultado desses processos.   

 

Segundo Cláudio Paneque, em um debate sobre a arquitetura dos Shopping Centers2, 

na Revista Projeto, no artigo “Criatividade tenta ir além do modelo imposto”, em um 

primeiro momento da implantação, o Shopping sempre parecerá um elemento estranho. O que 

não quer dizer que ele seja pernicioso. Contudo, é óbvio que ele altera o funcionamento do 

entorno, muda comportamentos e influi em toda a área (OLIVEIRA, 1990, p. 67).  

 

 Nessa perspectiva, esse processo possivelmente interfere nas identidades constituídas 

ao longo do tempo pelos antigos moradores – ou seja, suas Representações Sociais – que, tão 

próximos espacialmente, vivenciam tais transformações. Diante disso, surgiram as 

indagações: essas mudanças que geralmente ocorrem nos padrões de uso e ocupação do solo 

no entorno dos shoppings trazem alterações em termos de seus significados para os 

moradores que vivenciam esse processo? E em que medida esses significados são relevantes 

                                                 
2 Este autor, ao citar a arquitetura dos Shopping Centers, provavelmente refere-se aos padrões brasileiros, que, 
por sua vez, segue os padrões americanos, os quais têm suas edificações fechadas, voltadas para o seu interior. 
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para os novos moradores no momento em que buscam tais espaços nos quais o Shopping 

Center já está inserido?  

 

Para responder a tais indagações, foi escolhido o Complexo Comercial formado por 

dois grandes estabelecimentos vizinhos, a saber, o Hiper Center Casa Forte, inaugurado em 

1990, e o Plaza Shopping Casa Forte, em 1998. Concebemos como seu entorno dezoito 

quadras, sendo nove no sentido sudoeste do Hiper Center Casa Forte, e nove no sentido norte 

do Plaza Shopping Casa Forte, incluindo o quarteirão onde o mesmo se encontra. 

 

Essa escolha deve-se ao fato daquela área, pouco tempo antes da inauguração do 

primeiro empreendimento, em 1990, ser caracterizada como uma região predominantemente 

residencial e horizontal. Nos últimos 16 anos, vem sendo alterada em diversos aspectos: 

mudança de uso, transformação no padrão de ocupação (adensamento construtivo e 

verticalização), perda da cobertura vegetal, entre outros. 

 

Assim, com a implantação desses estabelecimentos, as alterações espaciais do seu 

entorno, possivelmente, têm transformado espaços que conformavam lugares, carregados de 

significados, em espaços de trânsito e fluxo. Os encontros foram substituídos pelos 

deslocamentos.  

 

Portanto, em nosso estudo de caso, iremos avaliar quais e em que grau se deram essas 

transformações no contexto específico do entorno do complexo formado pelo Hiper Center 

Casa Forte e o Plaza Shopping Casa Forte, analisando, através do estudo de suas 

Representações Sociais, como uma área onde provavelmente existiam lugares de encontros, 

que foram sendo substituídos por espaços marcados pelo intenso fluxo de pessoas e tráfego de 

veículos. Mais precisamente, buscamos avaliar o grau de transformações nos padrões de 

uso e ocupação do solo ocorridas no entorno do referido Complexo Comercial, 

verificando as mudanças conseqüentes dessas transformações nas práticas sócio-

espaciais dos moradores do seu entorno e, ainda, como tais mudanças acarretaram 

alterações nas suas Representações Sociais acerca dos significados desse entorno. 

 

Conforme mencionamos, buscamos como aporte teórico para essa investigação a 

Teoria das Representações Sociais de Serge Moscovici, a qual nos ofereceu o conjunto de 

instrumentos capazes de nos responder às indagações surgidas ao longo da pesquisa. Convém 
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esclarecer, também, que consideramos o conceito de espaço e lugar nos termos colocados por 

Yi-Fu-Tuan (1983) e Milton Santos (1996), entre outros, os quais afirmam que os mesmos 

envolvem a questão da identidade sócio-espaço-cultural construída ao longo do tempo, 

passando a ser referência para as pessoas. Assim, é a vivência ou a relação mais íntima dos 

indivíduos com o espaço – a princípio indiferenciado e desprovido de significação – que 

atribui valores e significados, que, por sua vez, vão constituir o lugar. 

 

Para orientar a nossa análise, percorremos as seguintes etapas de trabalho: no 

Capítulo 1, buscamos uma articulação teórica capaz de relacionar os conceitos de 

Representações Sociais, Espaço e Lugar. Ou seja, tratamos os conceitos de forma que, juntos, 

eles pudessem nos fornecer um entendimento sobre a problemática em questão. No primeiro 

tópico, penetramos no mundo das Representações Sociais de Serge Moscovici, explorando 

também os estudos de alguns autores que igualmente trabalham com essa Teoria. No segundo 

tópico, buscamos entrar num consenso quanto aos conceitos de Espaço e Lugar, nos termos 

usados por Yi-Fu-Tuan, Milton Santos, Anthony Giddens e Michel De Certeau, entre outros. 

E, então, finalizamos com uma análise, usando os conceitos propostos, sobre como as 

transformações espaciais podem transformar lugares em espaços de deslocamentos. 

 

O Capítulo 2 apresenta o percurso metodológico utilizado para a apreensão da 

realidade. Sob esse aspecto, a nossa pesquisa se baseou no método qualitativo, por 

acreditarmos que, ao interpretar os discursos narrados pelos sujeitos – representados pelos 

grupos dos moradores antigos, ex-moradores e moradores recentes da nossa área em estudo – 

chegaríamos aos seus modos de ver e sentir os espaços, elaborados a partir de suas 

experiências cotidianas, nos fornecendo o conteúdo que nos levaria às suas Representações 

Sociais. Para complementar e embasar a nossa pesquisa, verificamos também dados sócio-

econômicos e espaciais, numa análise quantitativa, para confirmar as transformações 

decorrentes do processo de adensamento populacional, construtivo, bem como os processos 

de verticalização e elitização da área, todos determinantes nos desdobramentos sócio-

espaciais ocorridos na área. 

 

No Capítulo 3, realizamos uma contextualização, sendo o primeiro tópico destinado 

às breves considerações históricas, desde o surgimento do Recife como núcleo central até o 

aparecimento dos centros secundários e, posteriormente, de novas centralidades. Em seguida, 

observamos a história do Conjunto Urbano de Casa Forte, até o ano de 1998, quando se deu a 
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inauguração do Shopping Center, pois entendemos que é a partir do entendimento de seus 

fatos marcantes ao longo do tempo que os significados foram sendo formados para aqueles 

que vivenciam seus espaços. Por fim, para um melhor entendimento dessa contextualização, o 

terceiro tópico foi destinado às transformações sócio-espaciais ocorridas na área, desde 1990 

até o ano de 2006. Neste sentido, esse capítulo foi destinado ao estudo do processo de 

urbanização e, por conseguinte, de todas as transformações advindas do mesmo. 

 

No Capítulo 4, apresentamos os resultados da nossa pesquisa empírica. Nele, constam 

as impressões resultantes das narrativas das entrevistas, efetuadas com os grupos de 

moradores definidos. Primeiramente, verificamos, através de suas relações com o meio, se a 

área de nosso estudo conformava um lugar, de acordo com as suas vivências passadas. 

Depois, examinamos como as transformações decorrentes do processo de urbanização 

alteraram as suas práticas sociais e, ao mesmo tempo, os significados do espaço vivenciado 

por eles. Finalmente, chegamos às respostas de nossa indagação inicial: estabelecimentos 

como os Shopping Centers – em nosso caso, o Complexo Comercial – podem acarretar 

transformações, em seu entorno, capazes de alterar as práticas sócio-espaciais, alterando 

também os significados atribuídos a esse espaço? 

 

Nesses termos, adentramos na essência de um lugar que representa um conjunto de 

bairros de características bastante peculiares, que se diferencia dos demais, na cidade do 

Recife, carregado de simbolismos derivados ao longo da sua história. Refletir sobre o 

cotidiano de seus moradores, o senso comum, é poder materializar todos os significados 

imbricados no inconsciente coletivo: é enxergar, a partir da ótica dos moradores, as suas 

realidades, seus sentimentos e suas expectativas. Reconhecer a importância desse contexto é 

firmar um compromisso com as questões sociais, pois uma área onde é prevista a localização 

desse tipo de empreendimento deve ser objeto de uma legislação específica, de modo que haja 

a ponderação sobre mudanças e permanências de certos elementos para preservar lugares 

relevantes, não apenas para a população local, mas para a sociedade em geral. 

 

Enfim, esse trabalho busca contribuir para o entendimento sobre a relação existente 

entre as práticas sócio-espaciais e os significados adquiridos ao longo do tempo com o espaço, 

conformando (ou não) lugares. Esperamos, com isso, contribuir para que os conteúdos sociais 

sejam considerados, de maneira que se evidencie a relação entre significados/espaços/práticas 

sociais, no qual os sujeitos são os principais agentes na condução dessa história. Esperamos 
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que este estudo incite outros olhares sobre este tema, enriquecendo cada vez mais este assunto 

tão instigante.  
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CAPITULO 1: 
EXPLORANDO OS ESPAÇOS E OS LUGARES ATRAVÉS DAS 
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: UMA APROXIMAÇÃO TEÓRICA 
 
 

Neste capítulo, buscaremos apreender os conceitos fundamentais para o 

desenvolvimento de nossa pesquisa, a saber: representações sociais, espaço e lugar. A 

apreensão desses conceitos, devidamente articulados, permitirá analisar como os indivíduos 

vivenciam os espaços e os incorporam em seus cotidianos, guiando suas práticas sócio-

espaciais.  

 

Para alcançar esse objetivo, este capítulo foi dividido em três tópicos. No primeiro, 

enfocaremos a Teoria das Representações Sociais, elaborada através da vivência dos grupos 

sociais, integrando os aspectos afetivos, mentais e sociais dos indivíduos. No segundo, 

examinaremos as acepções de espaço e lugar, definidos através das relações do homem com o 

meio, fazendo um paralelo sobre os conceitos de diferentes autores, para chegarmos a um 

consenso. E, por fim, no terceiro tópico, faremos uma análise, baseada nos conceitos 

propostos, sobre como as transformações espaciais, advindas, em nosso caso, de um processo 

de urbanização, podem fazer com que determinados lugares, caracterizados pelos sentimentos 

que são frutos das experiências humanas, possam ser substituídos por espaços, incitadores de 

deslocamentos. 

 

 

1.1  Representações Sociais – a realidade a partir da visão dos sujeitos  
 

As alterações resultantes da implantação de um Shopping Center3 – percebidas em 

diferentes velocidades e diversas categorias – implicam em mudanças nas estruturas espaciais 

do seu entorno e, como desdobramento, nas práticas sociais das pessoas que ali habitam. 

Afinal, o consumo passa a ocorrer, também, nas suas imediações próximas, mediante a 

implantação de atividades complementares e atuação dos agentes imobiliários que vendem a 

imagem positiva do local (PAIVA, 1996, p.52).  

 

Para compreender esse processo, lançaremos mão da Teoria das Representações 

Sociais. Essa escolha deve-se ao fato de que as Representações Sociais, como formas de 
                                                 
3 Em nosso caso, quando mencionamos o equipamento ‘Shopping Center’, estamos fazendo referência ao 
Complexo Comercial formado pelo Hiper Center Casa Forte e Plaza Shopping Casa Forte. 
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conhecimento, são estruturas cognitivo-afetivas elaboradas por sujeitos sociais a respeito de 

objetos socialmente valorizados, no caso desta pesquisa, o entorno dos Shopping Centers. 

 

Ao privilegiarmos o sujeito, apreendendo, em seus discursos, as idéias e os 

sentimentos relacionados aos espaços em que habitam ou habitaram, podemos entender a 

realidade a partir de sua perspectiva, uma vez que são eles que fornecem o verdadeiro sentido 

aos lugares. Desse modo, ao buscarmos a compreensão das identidades e dos significados 

inerentes a esses espaços, apreendemos as representações dos sujeitos acerca dos mesmos, ou 

seja, como as pessoas vêem o espaço e como se relacionam com ele.  

 

 Podemos observar que indivíduos ou grupos, em seus cotidianos, dão forma às suas 

práticas sociais. Do mesmo modo, estabelecimentos como os Shopping Centers, com seus 

atributos específicos e variados processos de transformação do seu entorno, fazem emergir 

novas práticas sócio-espaciais, decorrentes das representações criadas acerca dos mesmos, 

que, por sua vez, socialmente construídas, contribuem para a variação dos significados dessas 

áreas. Em outras palavras, novas identidades são geradas.  

 

Assim, o estudo das Representações Sociais – como categoria analítica – torna-se 

pertinente para responder, empiricamente, em que medida certas áreas da cidade (neste caso, 

o entorno dos Shopping Centers) podem ser consideradas lugares ou espaços, nos termos 

colocados mais adiante. Ou seja, através da observação e leitura dessas áreas, somadas ao 

conteúdo das falas dos indivíduos, será possível compreender o relacionamento entre eles e o 

ambiente em que vivem. Dessa forma, chegaremos aos conteúdos sociais de uma determinada 

realidade espacial da cidade. 

 

O conceito de Representações Sociais, desenvolvido por Serge Moscovici, partiu do 

conceito de Representações Coletivas de Durkheim, que se referia a essas últimas como 

categorias de pensamento através das quais uma comunidade, em busca de sentimentos 

comuns, de uma moral, de um sistema de crenças, enfim, em busca de harmonia, elabora e 

expressa a sua realidade. Em outras palavras, é a comunidade que pensa. Já Moscovici, 

apoiando-se no conceito de Durkheim, promove uma renovação e desenvolve a Teoria das 

Representações Sociais, mantendo laços estreitos entre a psicologia e a sociologia 

(CARACAS, 2002, p. 15). 
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A diferença entre os dois tipos de representação – Sociais e Coletivas – é explicada 

por Speber (1985, apud GUARESCHI, 1999, p. 196) quando diz que algumas representações 

se transmitem vagarosamente por gerações, sendo as chamadas tradições. Outras, típicas das 

culturas modernas, espalham-se, rapidamente, por toda a população, sendo as chamadas 

“modas”. As primeiras, mais ligadas à cultura, correspondiam ao conceito de Representações 

Coletivas de Durkheim, enquanto as últimas, mais ligadas às sociedades modernas dinâmicas 

e fluidas, às Representações Sociais. 

 

A respeito dessa diferença, Gerard Duveen – na introdução da obra de Moscovici 

(2005, p. 14-15) – afirma que, para Durkheim, as representações coletivas têm o poder de 

obrigar, ajudando a integrar e conservar a sociedade. Sendo assim, é essa capacidade de 

manter e conservar o todo social que dá a elas um caráter sagrado no seu discurso. Por outro 

lado, a psicologia social de Moscovici é voltada para as mudanças na sociedade, ou seja, para 

os processos sociais em que a novidade e a mudança tornam-se parte da vida social. Em 

outras palavras,  

 
enquanto Durkheim vê as representações coletivas como formas estáveis de compreensão 
coletiva, com o poder de obrigar que pode servir para integrar a sociedade como um todo, 
Moscovici esteve mais interessado em explorar a variação e a diversidade das idéias coletivas 
nas sociedades modernas (op. cit, p. 15). 

 

Basicamente, a Representação Social é uma forma de produção e propagação do 

conhecimento que se expressa no cotidiano. Moscovici e seus seguidores as definem como 

um modelo de conhecimento específico embasado no senso prático do saber comum, que tem 

como função estruturar comunicação, conhecimento, comportamento e práticas sociais. Para 

ele, elas deveriam ser “uma modalidade específica de conhecimento que tem por função a 

elaboração de comportamentos e a comunicação entre indivíduos” (MOSCOVICI, 1984 apud 

SÁ, 1999, p.23) 

 

Jodelet afirma que o conceito de Representação Social designa uma forma de 

pensamento social, ou seja, “uma forma específica de conhecimento, o saber do senso 

comum, cujos conteúdos manifestam a operação de processos generativos e funcionais 

socialmente marcados” (JODELET, 1984 apud SÁ, 1999, p. 32). Neste sentido, Gerard 

Duveen (op. cit.) corrobora com essa idéia quando diz que as representações se tornam senso 

comum quando adentram para o mundo comum e dia-a-dia em que nós vivemos, à medida 

que se tornam objetos que propiciam debates em nosso cotidiano.  
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O termo “senso comum” foi utilizado por Schutz para se referir às representações 

sociais do cotidiano. Para ele, esse termo define um conjunto de abstrações, formalizações e 

generalizações construídas e interpretadas a partir do ambiente do dia-a-dia, que por sua vez é 

repleto de significados e estruturas de relevância para os grupos sociais que vivem, pensam e 

agem em determinado contexto social. Neste sentido, o autor afirma que é através do senso 

comum que o ator social faz a sua própria definição da situação. Ou seja, não apenas age, mas 

atribui sentido às suas ações, de acordo com a sua experiência de vida e os conhecimentos 

adquiridos ao longo da mesma no meio que o cerca. Ademais, o acervo de conhecimentos é 

formado pelas tipificações do senso comum, o que permite a compreensão de um modo de 

vida peculiar de um determinado grupo social, à medida que é possível identificar grupos e 

suas relevâncias em comum (SCHUTZ, 1973 apud MINAYO, 1999, p. 95-97). 

 

Dois processos fundamentais definem a elaboração das representações sociais: a 

objetivação e a ancoragem. A objetivação, segundo Moscovici (1978, p. 110), faz com que 

um ser impreciso, ou um esquema conceitual, se torne real: “é reproduzir o conceito em uma 

imagem” (MOSCOVICI, 2005, p. 71). Para o autor, objetivar é transplantar para o nível de 

observação o que era apenas uma dedução ou um símbolo. Duas operações essenciais fazem 

parte da objetivação: naturalizar e classificar. A primeira torna o símbolo real, e a segunda dá 

à realidade um ar simbólico (MOSCOVICI, 1978, p. 113). 

 

Já a ancoragem é um processo que transforma algo estranho em alguma coisa que 

podemos associar a uma determinada categoria, a qual pode ser rotulada com um nome 

conhecido. “Ancorar significa a prioridade do predicado sobre o sujeito” (MOSCOVICI, 

2005, p. 64). À medida que categorizamos algo, estamos escolhendo um dos paradigmas no 

acervo de nossa memória e estabelecendo uma relação positiva ou negativa com o mesmo (op. 

cit. p. 63).  

 

Em outras palavras, ao materializarmos um objeto abstrato, tornando-o quase tangível, 

dá-se a objetivação; por outro lado, ao contextualizarmos de forma inteligível um objeto, 

interpretando-o, dá-se a ancoragem (COSTA, 2003, p. 58). 
 

Objetivação             Figura        Ancoragem 

          Significação 
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Moscovici afirma que, quando nós não somos capazes de descrever um determinado 

objeto para outras pessoas ou até para nós mesmos, experimentamos uma certa resistência em 

relação a ele. Para superar esse sentimento, somos tentados a criar um rótulo, tornando-o 

conhecido. Assim, à medida que usamos um sistema de classificação e nomeação, estamos 

facilitando a interpretação desses objetos que podem nos parecer estranhos e ameaçadores. 

Assim, os tornamos tangíveis e semelhantes às idéias com as quais já estamos familiarizados 

(MOSCOVICI, 2005, p. 61-70). “Desse modo, representações preexistentes são de certo 

modo modificadas e aquelas entidades que devem ser representadas são mudadas ainda mais, 

de tal modo que adquirem uma nova existência” (op. cit., p. 70). 

 

O conceito das Representações Sociais, em si, envolve uma série de considerações, a 

começar pelo pressuposto de que a representação implica uma relação ambígua entre ausência 

e presença. Em outras palavras, a representação é a presentificação de um ausente, que é dado 

a ver segundo uma imagem, mental ou material, que se distancia do mimetismo puro e 

simples e trabalha com uma atribuição de sentido (PESAVENTO, 1995, p. 2). 

 

 Cinco critérios fundamentais caracterizam as Representações Sociais: elas 

representam sempre um objeto; envolvem uma imagem; têm um caráter simbólico ou 

significante; têm um poder ativo e construtivo; têm um caráter autônomo e generativo. 

 

Para Moscovici, as Representações Sociais circulam, cruzam-se e cristalizam-se 

incessantemente através de uma fala, um gesto, um encontro em nosso universo cotidiano. A 

maioria das relações sociais estabelecidas, os objetos produzidos ou consumidos, as 

comunicações trocadas, delas estão impregnados. Por um lado, elas correspondem à 

substância simbólica que entra na elaboração, e, por outro, à prática que produz a dita 

substância (MOSCOVICI, 1978, p. 41). 

 

Corroborando com essa idéia, Minayo afirma que as Representações Sociais 

manifestam-se em “palavras, sentimentos e condutas, e se institucionalizam, portanto, podem 

e devem ser analisadas a partir da compreensão das estruturas e dos comportamentos sociais” 

(MINAYO, 1999, p. 108), possuindo, na linguagem, uma forma de conhecimento e de 

interação social. Possui graus diversos de claridade e de nitidez em relação à realidade, pois 

traduz um pensamento fragmentário e limita-se a certos aspectos da experiência existencial. 
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Fruto da vivência das contradições que permeiam o dia-a-dia dos grupos sociais, 

correspondem às situações reais, devendo, portanto, ser analisadas criticamente (op. cit.). 

 

Segundo Moscovici, as Representações Sociais determinam a interpretação dos 

comportamentos e designam uma forma de pensamento social, onde o conhecimento é obtido 

através da observação. Por isso estão sempre vinculadas às experiências, à cultura assimilada 

no dia-a-dia, à linguagem utilizada nas relações sociais, enfim, à própria história pessoal e do 

grupo social com o qual convive e se relaciona. Assim, é a partir da compreensão das relações 

sociais, de como os sujeitos sociais apreendem os acontecimentos do cotidiano, das 

características do meio e das informações que circulam, que chegaremos ao conhecimento 

dessas representações. (MOSCOVICI, 1986 apud GREGIO, 2004, p. 5) 

 
Por serem ao mesmo tempo ilusórias, contraditórias e “verdadeiras”, podem ser 

consideradas matéria-prima para a análise do social, pois retratam e refratam a realidade 

segundo determinado segmento da sociedade. Porém, é importante lembrar que não 

conformam à realidade, nem podem ser tomadas como verdade científica, segundo as 

concepções que os homens fazem delas (MINAYO, 1999, p. 110). Nesse contexto, as 

Representações Sociais, dentro do cotidiano, traduzem em conhecimento prático e popular as 

informações veiculadas na vida social, o que faz com que a realidade materialize-se nas ações 

dos sujeitos na sociedade. 

 

 Assim sendo, elas não são necessariamente conscientes. São uma mistura das idéias 

das elites, das grandes massas e também das filosofias correntes, e da expressão das 

contradições vividas no plano das relações sociais de produção. Por esse fato, nelas estão 

presentes elementos tanto da dominação como da resistência, tanto das contradições e 

conflitos como do conformismo. Então, ainda que algumas formas de pensar a sociedade 

sejam abrangentes, cada grupo social faz da visão abrangente uma representação particular, 

de acordo com a sua posição no conjunto da sociedade, sabendo-se que cada época e cada 

grupo têm seu repertório de formas de discurso, determinadas pelas relações de produção e 

pela estrutura sócio-política (op. cit., p. 109). 

 

Moscovici (1978, p. 46) considera que as noções de opinião e de imagem parecem 

muito próximas das Representações Sociais. Elas são apresentadas, estudadas e pensadas 

apenas na medida em que traduzem a posição e a escala de valores de um indivíduo ou de 
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uma coletividade. Logo, são apenas uma fatia retirada à substância simbólica elaboradas pelos 

indivíduos e coletividades que, ao modificarem seus modos de ver, influenciam-se e 

modelam-se reciprocamente. 

 

Para o autor citado acima, a opinião é uma fórmula socialmente valorizada a que um 

indivíduo adere, e também uma tomada de posição sobre um problema controvertido da 

sociedade. A sua noção implica uma reação dos indivíduos a um objeto que é dado de fora; 

um vínculo direto com o comportamento; um anúncio, uma réplica interiorizada da ação a vir. 

Assim, uma opinião, tal como uma atitude, é uma “preparação da ação”. Dessa maneira, pode-

se dizer que, segundo o que um indivíduo diz, podemos deduzir o que ele vai fazer (op. cit.).  

 

Já a imagem é concebida por ele como um reflexo interno de uma realidade externa. 

São “sensações mentais” de impressões que os objetos e as pessoas deixam em nosso cérebro. 

Mantém vivos os traços do passado, ocupam os espaços de nossa memória para protegê-los 

contra a desordem da mudança e reforçam o sentimento de continuidade do meio ambiente e 

das experiências individuais e coletivas. Efetua e resulta de uma filtragem de informações 

possuídas ou recebidas pelo sujeito a respeito do prazer que ele busca ou da coerência que lhe 

é necessária. Desse modo, a imagem é determinada pelos fins e tem como função principal a 

seleção do que vem do interior, mas sobretudo do exterior (op. cit.). 

 

Nesse sentido, as Representações Sociais partem da premissa de que não existe um 

corte dado entre o universo exterior e o universo do indivíduo (ou do grupo); que o sujeito e o 

objeto não são absolutamente heterogêneos em seu campo comum. O objeto é parcialmente 

concebido pela pessoa ou coletividade como prolongamento de seu comportamento, só 

existindo para eles enquanto função dos meios. Assim, quando um indivíduo exprime a sua 

opinião sobre um objeto, supõe-se que ele já se representou algo desse objeto. Deste modo,  

 
se uma representação social é uma ‘preparação para a ação’, ela não o é somente na medida 
em que guia o comportamento, mas sobretudo na medida em que remodela e reconstitui os 
elementos do meio ambiente em que o comportamento deve ter lugar. Ela consegue incutir 
um sentido ao comportamento, integrá-lo numa rede de relações em que está vinculado ao seu 
objeto, fornecendo ao mesmo tempo as noções, as teorias e os fundos de observação que 
tornam essas relações estáveis e eficazes. (MOSCOVICI, 1978, p. 49) 

 

As Representações Sociais são, portanto, conjuntos dinâmicos, uma produção de 

comportamentos e de relações com o meio ambiente, de uma ação que modifica aqueles e 
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estas, e não de uma reprodução desses comportamentos ou dessas relações, de uma reação a 

um dado estímulo exterior. São uma estrutura de implicações que assenta em valores e em 

conceitos. Não são consideradas como “opiniões sobre” ou “imagens de”, mas como 

“teorias”, “ciências coletivas” destinadas à interpretação e elaboração do real. Ou seja, o que é 

recebido é submetido a um trabalho de transformação, de evolução, para se converter em um 

conhecimento o qual a maioria das pessoas utiliza em sua vida cotidiana. Assim, o 

comportamento impregna-se de significações, os conceitos se concretizam, ou se objetivam, 

desenvolvendo a composição do que é a realidade para cada um de nós (MOSCOVICI, 1978, 

p. 50). 

 

A psicologia clássica concebeu os fenômenos de representação como processos de 

mediação entre conceito e percepção. Enquanto essas duas instâncias psíquicas são de ordem 

intelectual e predominantemente sensorial, respectivamente, as representações formam uma 

terceira instância, de propriedades mistas que permitem a passagem do campo sensorial-motor 

ao campo cognitivo; do objeto percebido à distância a uma conscientização de suas 

dimensões, formas, e outras características. Dessa forma, representar-se alguma coisa e ter 

consciência de alguma coisa são processos semelhantes, mas não necessariamente iguais (op. 

cit., p. 56) 

 

Na opinião de Moscovici (op. cit., p. 57), a representação não é uma instância 

intermediária, mas um processo que torna o conceito e a percepção de certo modo 

intercambiáveis, já que se engendram reciprocamente. Segundo ele, no aspecto perceptivo, a 

presença do objeto é essencial: sua ausência ou inexistência torna impossível a percepção. Já 

no aspecto conceitual, a presença do objeto ou até mesmo a sua existência é desnecessária. A 

representação mantém essa oposição e desenvolve-se a partir dela: de um lado, segue a linha 

do pensamento conceitual, já que a condição de seu aparecimento é uma supressão do objeto 

ou da entidade concreta; mas por outro lado, essa supressão não pode ser total e, assim como a 

atividade perceptiva, a representação deve recuperar esse objeto e torná-lo suficientemente 

claro ou definido para ser percebido.  

 

Assim, do conceito, ela retém o poder de organizar, de unir e de filtrar o que vai ser 

reintroduzido e reaprendido no domínio dos sentidos. E da percepção, ela conserva a aptidão 

para percorrer e registrar o inorganizado, o não-formado, o descontínuo. O que é “tomado” e 

o que é “devolvido” ao real deixa entrever que a representação do objeto é uma 
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reapresentação diferente do objeto. A percepção engendrada pelo conceito irá distinguir-se, 

necessariamente, da percepção a que subentendeu inicialmente o conceito. Segundo o autor, 

“representar uma coisa, um estado, não consiste simplesmente em desdobrá-lo, repeti-lo ou 

reproduzi-lo; é reconstitui-lo, retocá-lo, modificar-lhe o texto” (op. cit., p. 58). 

 

Seguindo esse raciocínio, Monteiro (1995, p. 910) declara que não se podem apreender 

as representações como um meio de analisar ambientes, e sim como um meio de compreendê-

los. Esta compreensão global desafia a noção de realidade ou de coisa real na sua pura 

expressão. Simplificando, é a maneira como as pessoas compreendem e representam coisas e 

realidades que interessa. Ou seja, se os símbolos e significados são entendidos como 

construções sociais, logo, o significado do lugar resulta mais das experiências e 

representações que as pessoas têm dos mesmos do que das características objetivas intrínsecas 

do objeto. 

 

 A representação faz corresponder a toda figura um sentido e a todo um sentido uma 

figura. Logo, quando um sujeito ressalta uma figura correspondente ao que ele quer 

representar, carrega a mesma de sentido, inscrevendo tal objeto em seu universo e 

fornecendo-lhe um contexto inteligível, ou seja, interpretando-o (MOSCOVICI, 1978, p. 65). 

E esse processo não termina em si, pois cada vez que é dado sentido a um objeto, ele refaz-se 

como figura ou como uma nova figura. Assim, ao guiá-lo para uma rede de significantes, há 

algo de “ausente”, de simbólico, já que, ao se representar alguma coisa, nunca se sabe se é 

algo do real ou uma convenção social mediada por valores simbólicos (STORCH, 2000, p. 

38). 

 

Neste sentido, Jovchelovitch afirma que a teoria das Representações Sociais se articula 

tanto com a vida coletiva de uma sociedade, quanto com os processos de constituição 

simbólica – nos quais os sujeitos sociais lutam para buscar as suas identidades sociais, à 

medida que pretendem encontrar os seus lugares no mundo, dotando-o de significados. Assim 

sendo, a autora diz que, enquanto fenômeno psicossocial, as representações sociais “estão 

necessariamente radicadas no espaço público e nos processos através dos quais o ser humano 

desenvolve uma identidade, cria símbolos e se abre para a diversidade de um mundo de 

Outros” (JOVCHELOVITCH, 1999, p. 65). 
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O simbólico é usado, segundo Lacerda (mimeo, s.d., p. 10-11), para revelar o 

imaginário de um indivíduo ou de um grupo, retratando as coisas tais quais elas não são, 

vendo-as diferente do que elas são. De tal modo, as palavras são imprescindíveis para que se 

tenha idéia sobre o sentido ou os sentidos de um símbolo, porém são incapazes de revelar todo 

o seu valor. De acordo com Ostrowestky,  

 
o símbolo é a encarnação de uma idéia, o que a língua não pode dizer e que a representação 
não pode senão figurar. O símbolo é encarregado não apenas de unir, mas de permitir, além da 
língua, um sentido de existir. Ele não é somente um conteúdo, ele é uma figura encarregada 
de funcionar a lógica do sentido. (OSTROWESTKY 1983, apud LACERDA, ZANCHETI, 
mimeo, s.d., p. 11) 

 

Sem dúvida, o símbolo incita o sujeito a uma grande profundeza. Seja em relação à 

sua imagem, seja na interpretação que produz, ele tem o poder de atingir os sentidos. Dessa 

forma, a faculdade de sentir do indivíduo deve ser capaz de aferir a extensão, a intensidade e o 

significado do que vem por trás de um símbolo, para se ter certeza de uma presença 

simbólica. Logo, a idéia implícita no símbolo necessita da interpretação do sujeito, como uma 

espécie de simbiose – fruto da interação do individuo com o símbolo que se apresenta – 

para que este possa penetrar em sua realidade, e percebê-lo não apenas como um objeto, mas 

como um elemento dotado de significado (op. cit., p. 11).  

 

 Assim, os símbolos, os significados e a identidade, que constituem a dimensão 

simbólica, é uma das formas de adaptação do homem à realidade. A construção de um 

conjunto de símbolos, através do qual ele apreende o mundo, é um aspecto essencial na 

produção do imaginário e repercute intensamente sobre o homem e o lugar. Além disso, o 

sentido atribuído a esse conjunto varia de acordo com os indivíduos, a sociedade e o contexto 

em um determinado tempo e espaço.  

 

De tal forma, mesmo o símbolo mais elementar é o resultado de um somatório de 

imagens, de contrastes e de identificações que concentram a variedade de objetos, afetos, 

sonhos, desejos, conhecimentos e outros elementos que rodeiam o indivíduo. Em outras 

palavras, tornamos algo significante à medida que lhe atribuímos um valor simbólico. 

(JOVCHELOVITCH, 1999, p. 77). Nesse sentido, em decorrência de seus símbolos inerentes, 

o lugar pode intimidá-lo ou engrandecê-lo, pode acolhê-lo ou induzi-lo a se retirar, pode 

favorecer o encontro ou a solidão. Assim, os indivíduos atribuem significados aos lugares, 

contribuindo para a construção da identidade dos mesmos. É nesse sentido que certas 
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estruturas urbanas constituem-se em símbolos para aqueles que as vivenciam (CARACAS, 

2002, p. 11). 

 

Os símbolos são considerados, por Chevalier e Gheerbrant (1991, apud CARACAS, 

2002, p. 23), como um meio de comunicação, assim como os signos. No entanto, os autores 

reconhecem diferença entre os dois. Para eles, tudo é signo, porém, os signos não ultrapassam 

o nível da significação convencional. Já os símbolos afastam-se do significado convencional, 

dando margem à interpretação subjetiva. Eles pressupõem, também, que o símbolo não 

depende apenas da atividade individual, mas se relaciona com o coletivo.  
 

O símbolo é, portanto, muito mais do que signo ou sinal: transcende o significado e depende 
da interpretação que, por sua vez, depende de certa predisposição. Está carregado de 
afetividade e dinamismo [...] Por isso é comparado a esquemas afetivos, funcionais e motores, 
com a finalidade de demonstrar que, de certa maneira, mobiliza a totalidade do psiquismo 
(CHEVALIER; GHEERBRANT, 1991 apud CARACAS, 2002, p. 23). 

 

Para Lacerda, o símbolo exprime uma realidade que responde às diversas necessidades 

de carinho, de conhecimento e de segurança. Ao mesmo tempo em que é indefinível, possui 

um sentido profundo, “como a presença de uma energia física que fecunda, cria e alimenta. 

Resistir a ele é como amputar uma parte de si mesmo, empobrecer a natureza inteira e fugir, 

sob pretexto de realismo, ou uma vida mais completa” (LACERDA, 2002, p. 63). Para a 

autora, o homem morreria imediatamente caso o mundo não possuísse símbolos (op. cit.). 

 

O símbolo vincula-se tanto ao racional quanto ao emocional; não possui estabilidade 

existencial, nem é idêntico para todos; com ele, o sujeito deixa de ser espectador, passando a 

participar da construção da realidade subjetiva ou objetiva; revela uma simultaneidade de 

sentidos, utilizados pela sociedade na comunicação entre os seus membros. 

 

Sendo assim, os símbolos expressam as condições sociais, econômicas, culturais e 

emocionais dos indivíduos, constituindo elementos fundamentais no processo de criação de 

suas identidades. Ou seja, quando o sujeito tem seus símbolos e os compartilha, associa-se a 

grupo e/ou lugares. Nesse sentido, esse processo também forma e reforma identidades, à 

medida que, ao freqüentar determinados espaços sociais e habitar em certas áreas da cidade, o 

mesmo se insere em um grupo específico.  

 



 29

As identidades, por sua vez, são como metamorfoses, de acordo com Ciampa (1998, p. 

127). O autor diz ainda que elas formam a sociedade e, ao mesmo tempo, são constituídas, 

cada uma, por ela. Ou seja, há uma influência mútua entre lugares e as identidades, já que 

essas relacionam aspectos individuais com os sociais, políticos, ambientais, econômicos e 

históricos.  

 

Sabemos, então, que os sujeitos têm suas ações, seu pensar e sentir influenciados pelas 

práticas, pela identidade dada ao lugar e ao mesmo tempo, no dia-a-dia, (re)atualizam suas 

idéias e, através dos rituais sociais, influenciam e alteram essa identidade. Nesse processo 

contínuo de identificação, o lugar vai se transformando, mas também vai transformando as 

pessoas. Ou seja, a identidade é pressuposta e reposta a cada momento, a partir da relação do 

subjetivo (sentimento) com o objetivo (o que é), e vice-versa (CARACAS, 2002, p. 26). 

 

Diante disso, é através do estudo da Teoria das Representações Sociais que 

buscaremos as respostas para nossos questionamentos sobre o entorno dos Shopping Centers, 

sabendo-se que as mesmas são o móvel das práticas sociais dos seus habitantes e que, os 

desvendando, poderemos revelar se esses entornos permanecem ou não como lugares. Em 

outras palavras, tentaremos responder se as alterações de suas estruturas físicas significaram 

mudanças em termos dos seus significados e, como desdobramento, das práticas sociais de 

seus habitantes. Para tanto, é imprescindível uma distinção conceitual entre Espaço e Lugar, 

que faremos no próximo tópico. 

 

 

1.2  Espaços e Lugares – ações e relações do homem com o meio  
 

Ao analisar o processo que determinadas áreas sofrem, ao longo do tempo, decorrente 

da evolução das cidades, podemos perceber que, em função de seu crescimento, novos 

significados são atribuídos às mesmas, influenciando diretamente na vida social de seus 

habitantes. Conseqüentemente, as práticas sociais dos indivíduos podem ser modificadas, a 

partir da alteração desses significados. Assim, lugares carregados de significados, locus onde 

diferentes identidades atuam e se alimentam, muitas vezes podem ser substituídos por espaços 

de deslocamentos, ausentes de vivências e de encontros informais, e vice versa.  
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Para o sociólogo Giddens, nas sociedades pré-modernas, as idéias de espaço e lugar 

eram coincidentes e fixas. Assim, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, onde a 

industrialização substituiu a agricultura, as diferenças entre estes conceitos começaram a 

aparecer, em decorrência do processo de modernização das cidades. Segundo ele,  

 
nas sociedades pré-modernas, o espaço e o lugar eram amplamente coincidentes, uma vez que 
as dimensões espaciais da vida social eram, para a maioria da população, dominadas pela 
presença – por uma atividade localizada ... A modernidade separa, cada vez mais, o espaço do 
lugar, ao reforçar relações entre outros que estão “ausentes”, distantes (em termos de local), 
de qualquer interação face-a-face. Nas condições da modernidade..., os locais são inteiramente 
penetrados e moldados por influências sociais bastante distantes deles. O que estrutura o local 
não é simplesmente aquilo que está presente na cena; a “forma visível” do local oculta as 
relações distanciadas que determinam sua natureza. (GIDDENS, 1990 apud Hall, 2004, p.72) 
 

Para um melhor entendimento dos conceitos de Espaço e Lugar, utilizaremos algumas 

abordagens realizadas por diversas áreas do conhecimento, tais como a geografia, a 

sociologia, a filosofia e a arquitetura. Sabendo-se que a questão do Lugar é mais trabalhada no 

campo da geografia do que no da arquitetura, em nossa pesquisa, consideraremos tais 

conceitos a partir desta ótica, nos termos colocados por Yi-Fu-Tuan, Anthony Giddens, 

Milton Santos e Michel De Certeau, entre outros. 

 

Segundo o geógrafo Yi-Fu-Tuan, o lugar é um centro de significados construído pela 

experiência, estando diretamente vinculado à afetividade. Para ter sentido, ele necessita de um 

certo reconhecimento de valor do espaço, da permanência, da intimidade de uma relação 

humana particular e de um sentimento de singularidade e de identidade. “O espaço 

transforma-se em lugar à medida que adquire definição e significado” (TUAN, 1983, p. 151). 

Já em relação ao conceito de espaço, Tuan afirma que as características que o definem estão 

relacionadas com a ausência de limites determinantes, ou seja, espaços delimitados tornam-se 

lugares; com possibilidades de movimentação. Nesse contexto, os lugares estariam contidos 

nos espaços. Assim, são as experiências humanas que podem transformar espaços em lugares 

e vice-versa. 

 

Comungando com as afirmações de Tuan, o também geógrafo Relph coloca que “(...) 

lugar significa muito mais que o sentido geográfico de localização. Não se refere a objetos e 

atributos das localizações, mas a tipos de experiência e envolvimento com o mundo, a 

necessidade de raízes e segurança” (RELPH, 1979 apud Leite, 1998, p. 10). Desta forma, 

ambos concordam que lugar é um produto da experiência humana. 
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Na mesma linha de raciocínio, a arquiteta Leitão afirma que “lugar é o espaço físico 

carregado de significado e simbolismo [...] Não se refere somente ao presente, porque está 

impregnado de uma carga simbólica herdada de um passado/memória” (LEITÃO, 1998, p. 

101). Sendo assim, faz parte de um processo dinâmico e contínuo por falar de um passado que 

ainda se vivencia, bem como de experiências não estagnadas.  

 

As diferenças entre as duas categorias estudadas, segundo os estudos de Tuan (1983), 

se evidenciam quando pensamos no espaço como algo mais abrangente e generalizado, que 

incita deslocamentos, além de ser desprovido de qualquer ligação afetiva. Em contrapartida, o 

lugar surge justamente quando se definem as peculiaridades desse espaço, que gradualmente 

vão sendo percebidas, trazendo-o para a dimensão do local, do reconhecível, à medida que o 

dotamos de valor e conseqüentemente de significado.  

 

Além disso, o fator tempo é muito importante para o surgimento dos lugares, uma vez 

que é necessária a permanência por um certo tempo em um determinado espaço para que o 

mesmo se transforme em lugar, por meio da vivência cotidiana das pessoas com o espaço e do 

surgimento de identidades e significados. No entanto, não é só a permanência em um 

determinado espaço que o transformará em lugar. É preciso que haja identificação com o 

mesmo. Nesse sentido, Tuan afirma que 

 
“sentir” um lugar leva mais tempo: se faz de experiências, em sua maior parte fugazes e 
pouco dramáticas, repetidas dia após dia e através dos anos. É uma mistura singular de vistas, 
sons e cheiros, uma harmonia ímpar de ritmos naturais e artificiais [...] Conhecer um lugar, 
nos sentidos citados anteriormente, certamente leva tempo. É um tipo de conhecimento 
subconsciente. Com o tempo nos familiarizamos com o lugar, o que quer dizer que cada vez 
mais o consideramos conhecido (TUAN, 1983, p. 207). 
 

Ou seja, é a intenção humana e a relação existente entre essas e os atributos objetivos 

do lugar, ou melhor, o cenário físico e as atividades ali desenvolvidas, que vão dar identidade 

e significados aos lugares (RELPH, 1979 apud Leite, 1998, p. 10). Corroborando com essa 

idéia, Caracas afirma que “os indivíduos atribuem significados aos lugares, contribuindo para 

a construção da identidade do lugar. É nessa perspectiva que certas estruturas urbanas 

constituem-se em símbolos para aqueles que as vivenciam” (CARACAS, 2002, p. 11). E 

Giddens, acompanhando a mesma idéia, conclui que o lugar é representado pelo familiar, 

conhecido, é onde temos “raízes”. Além disso, é específico, concreto, delimitado: o ponto de 
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práticas sociais específicas, que moldam e formam os sujeitos, e que está estreitamente ligado 

às suas identidades (GIDDENS, 1990 apud Hall, 2004, p. 72). 

 

Para o também geógrafo Milton Santos, o espaço é o resultado de um sistema 

relacional, ou seja, “é resultado da ação dos homens sobre o próprio espaço, intermediados 

pelos objetos naturais e artificiais” (SANTOS, 1996, p. 71). E ainda: “deve ser considerado 

como um conjunto indissociável de que participam, de um lado, certo arranjo de objetos 

geográficos, objetos naturais e objetos sociais, e, de outro, a vida que os preenche e os anima, 

ou seja, a sociedade em movimento” (SANTOS, 1996, p. 26). Já em relação ao lugar, este 

autor afirma que o seu conceito induz a uma outra dimensão da análise geográfica, a da 

existência, que se manifesta através de um cotidiano compartilhado entre diferentes pessoas e 

grupos, onde a cooperação e o conflito são a base da vida em comum (SANTOS, 1997). 

Nesse sentido, é o resultado da relação entre o homem e o espaço.   

 

No campo da sociologia, Michel de Certeau define especificidades para os conceitos 

de espaço e lugar. De acordo com o autor, o lugar é regido pela lei do “próprio” e do 

“estável”, isto é, implica uma indicação de estabilidade, diferentemente do espaço, que é 

produzido pelo movimento, pelo tempo e por operações. Para ele, “o espaço é o lugar 

praticado” (DE CERTEAU, 2002, p. 200).  

 
Segundo o autor, 

 
Existe espaço sempre que se tomam em conta vetores de direção, quantidades de velocidade e 
a variável tempo. O espaço é um cruzamento de móveis. É de certo modo animado pelo 
conjunto dos movimentos que aí se desdobram. Espaço é o efeito produzido pelas operações 
que o orientam, o circunstanciam, o temporalizam e o levam a funcionar em unidade 
polivalente de programas conflituais ou de proximidades contratuais ... Diversamente do 
lugar, não tem portanto nem a univocidade nem a estabilidade de um ‘próprio’. Em suma, o 
espaço é um lugar praticado. Assim a rua geometricamente definida por um urbanismo é 
transformada em espaço pelos pedestres. Do mesmo modo, a leitura é o espaço produzido pela 
prática do lugar constituído por um sistema de signos – um escrito (DE CERTEAU, 2002, p. 
202). 
 

Esse autor, ao examinar as práticas cotidianas, afirma que a oposição entre estes 

conceitos remete, nos relatos, a dois tipos de determinações: uma, pelos objetos, restritos a 

uma estabilidade, especificando a lei de um lugar, e outra, por operações que especificam 

espaços pelas ações de sujeitos históricos, ou seja, um movimento condicionando a produção 



 33

de um espaço e o associando a uma história. Assim, lugares podem ser transformados em 

espaços ou espaços em lugares (DE CERTEAU, 2002, p. 203). 

 

Se fizermos uma comparação entre as visões destes autores, percebemos que na visão 

de Tuan, o espaço contém o lugar, diferentemente da visão de De Certeau, para o qual “o 

espaço é o lugar praticado”, isto é, o lugar seria mais abrangente, englobaria o espaço. Porém, 

há uma convergência entre os autores quanto à produção do espaço e do lugar, ou seja, em 

relação à experiência humana, o espaço é construído pela ação dos homens com o meio, 

através de relações funcionais e objetivas, é socialmente produzido; já o lugar é construído 

pela relação do homem com o meio, através de relações subjetivas, é subjetivamente 

produzido. O espaço é desprovido de valor e de qualquer ligação afetiva; o lugar é resultado 

da experiência: só existe se existir afetividade. Nessa linha de raciocínio, o espaço está 

relacionado ao movimento, e ao tempo pelo movimento, enquanto que o lugar está 

relacionado à permanência, e ao tempo pela permanência.  

 

Concluindo, sabemos que o espaço construído, ordenado e transformado suscita 

sensações, percepções e elaboração de representações para aqueles que vivenciam o processo 

de mudança na cidade. De tal modo, ao compartilharem certos valores, os sujeitos elegem, 

identificam-se (ou não) com os lugares, que por sua vez são constituídos através das várias 

formas de vivenciá-los, nos quais os indivíduos se socializam, criam símbolos e atribuem 

significados aos mesmos, o que pode levá-los a (re)construir (ou não) suas identidades.  
 

 

 
1.3 Transformações Espaciais: como determinados lugares passam a ser incitadores de 

deslocamentos 

 
Calvino (1990) descreve as cidades como o conjunto de muitas coisas: desejos, signos 

de linguagens, lugares de trocas de mercadorias e também de palavras, desejos e recordações. 

Seguindo essa linha de raciocínio, as atividades desenvolvidas nas cidades, os significados 

atribuídos aos lugares e seus atributos físicos, bem como os sentimentos de identidade, uns 

em relação aos outros, são peças de um grande jogo, entrelaçadas entre si. De tal modo, o 

espaço e todo o seu contexto estão estreitamente ligados à reflexão e à observação de seu 

cotidiano, juntamente com seus sujeitos sociais. (CARACAS, 2002, p. 26).  Comungando 

com essa idéia, Santos (1996, p. 26) afirma que o espaço não é nem uma coisa, nem um 
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sistema de coisas, mas uma realidade relacional, ou seja, coisas e relações juntas. Dessa 

forma, sua definição está imbricada a outras realidades, que são a natureza e a sociedade, 

mediatizadas pelo trabalho.  

 

Nesse sentido, as conquistas, insatisfações e necessidades do homem vão, 

gradativamente, modificando a cidade que, por conseqüência, gera novas atitudes e 

possibilidades à sociedade que nela vive. Ou seja, as pessoas percebem as transformações das 

cidades e mudam junto com elas: mudam as suas práticas sociais, mudam seus cotidianos. 

Essas transformações beneficiam uns e prejudicam outros, excluem uns e incluem outros. 

Momentos diferentes geram formas diferentes de ver e viver nas cidades.  

 

No decorrer de sua história, a cidade vai registrando e incorporando as ações do 

homem, correspondentes aos momentos históricos em que são vividas. Como conseqüência 

dessas transformações, resultantes de sua evolução, vai assumindo novas e complexas formas, 

diferentes de seus elementos constituintes. Por conseguinte, não se cria de uma só vez: é uma 

escrita sobre a outra, com acréscimos e substituições que formam um conjunto de objetos com 

idades diferentes, tal qual uma herança de muitos e diversos momentos, em um movimento 

constante onde cada ator mantém um ritmo distinto. Assim, a cidade é essa heterogeneidade 

de formas, no entanto, subordinada a um movimento global. Em outras palavras, é um objeto 

em eterna mudança, um resultado de adições, subtrações e transformações sucessivas, uma 

espécie de marca da história do trabalho (SANTOS, 1996, p. 66-68). 

 

Cada vez mais intensas e velozes, tais transformações fazem com que o território vá se 

organizando a cada momento de maneira diversa, tornando-se uno para atender às 

necessidades de uma produção globalizada, onde a mundialização, gerada pela globalização 

da sociedade, não garante a homogeneidade, mas ao contrário, instiga diferenças. Ou seja, 

quanto mais os lugares se mundializam, mais se tornam singulares e específicos, isto é, 

únicos. (op. cit., p. 46-47) 

 

Essas alterações, resultantes do desenvolvimento das cidades, podem ser funcionais ou 

estruturais. Em relação à mudança funcional, esta se caracteriza quando a sociedade 

permanece a mesma, mas se produz de acordo com ritmos distintos, segundo os lugares, cada 

ritmo correspondendo a uma aparência, uma forma de parecer, ou seja, é o princípio da 

variação funcional do mesmo subespaço. Já em relação à mudança estrutural, esta se 
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caracteriza quando há modificação das formas, como, por exemplo, ao se construir edifícios 

mais altos, deduzindo-se que existem atividades e pessoas para preenchê-los, e assim, 

justificando suas construções, revelando um indício de que outras edificações da mesma 

tipologia também poderão ser construídas. Ademais, alterações de velhas formas para 

adequação às novas funções são igualmente uma mudança estrutural (SANTOS, 1996, p. 69-

70). E, nesse sentido, o comércio e os serviços se apresentam como elementos atratores de um 

grande fluxo de pessoas e veículos, e, portanto, capazes de gerar novos formatos para o 

espaço urbano. 

 

Nessa perspectiva, Madanes (2002, p. 156) afirma que a privatização da economia e da 

cultura acelera o desenvolvimento de atividades financeiras e comerciais, que se articulam 

com o sistema mundial e tendem a se concentrar ao largo de eixos privilegiados. Assim, nesse 

processo de crescimento, ocasionando desenvolvimento e modificações para as cidades, esses 

eixos vão orientando o avanço dessas atividades, bem como as de serviços, que vão crescendo 

a partir dessa linha inicial de negócios. Tal processo afeta o desempenho das atividades 

comerciais da cidade, como também implica a emergência de novas práticas sócio-espaciais, 

o que gera repercussões significativas na estruturação do espaço urbano, sendo este 

reorganizado, à medida que novos usos e investimentos imobiliários são atraídos para o local. 

Assim, cada lugar ganha um novo papel, recebe um novo valor. Corroborando com a autora, 

Santos (1996, p. 70) declara que as funções que são mais suscetíveis de criar novas formas 

são: bancos, hipermercados, o Estado, Shopping Centers, etc., além de certas funções 

públicas.  

 

Ao analisarmos as transformações decorrentes da implantação de grandes 

empreendimentos, como os Shopping Centers, podemos observar que a sua força não resulta 

exclusivamente dos seus empreendedores e do Estado, mas também da própria sociedade que 

lhes confere uma imagem positiva e lhes escolhe como suporte para as suas práticas 

cotidianas, dando-lhes dimensões simbólicas e culturais que vão além do uso meramente 

comercial. Do ponto de vista empresarial, sua invenção respondia prontamente às exigências 

das transformações da economia significando um enorme sucesso, manifestado por sua ampla 

proliferação, e pela atração de vários outros capitais que não apenas o mercantil (VARGAS, 

1993, p. 743-745). 
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Incentivados pelas alterações tecnológicas e auxiliados pelas novas técnicas de indução do 
consumidor através da propaganda, criando novos hábitos e novas necessidades e permitindo 
que a falta de determinadas condições fossem supridas por outros fatores, os Shopping 
Centers podem ser considerados produtores de localização para o uso comercial. Isto é, ao 
juntar num ponto do espaço uma série de atividades e a facilidade do estacionamento, 
contribui para manter a distância mais baixa, ao permitir uma racionalização de 
deslocamentos, cada vez mais difíceis nas grandes aglomerações. Além disso, a valorização 
do solo no seu entorno imediato, estimula o adensamento atraindo as classes de maiores 
rendas, e outros estabelecimentos comerciais. Somam-se a estes atributos, o conforto, 
segurança e a existência de atividades de lazer, entre outras (VARGAS, 1993, p. 742). 
 

Assim, tais estabelecimentos poderão ter diferentes impactos, de acordo com as 

especificidades do local em que são inseridos. Esses impactos, por sua vez, vão depender da 

história do lugar, das condições existentes no momento de sua implantação na malha urbana, 

e do jogo de relações que se estabelece entre o que chega e o que preexiste (SANTOS, 1996, 

p. 47-48). De tal modo que o arranjo de um lugar, através da aceitação ou rejeição do novo, 

vai depender da ação dos fatores de organização existentes no mesmo, entre eles, o espaço, a 

política, a economia, o social e o cultural (op. cit., p. 98). 

 

Dessa maneira, é a forma como o homem usa e ocupa o espaço urbano que vai  

determinar as mudanças sócio-espaciais ocorridas ao longo dos anos nas cidades, revelando 

suas transformações. Logo, as necessidades e os interesses da sociedade são aspectos 

determinantes para as regras de uso e ocupação do solo, as quais estão em constante evolução. 

De tal modo, ao apreendermos as variações dessas regras, é possível identificar o perfil da 

sociedade que vive e usa efetivamente a cidade. Assim, as maneiras pelas quais o espaço 

venha a ser usado e apropriado é o que vai definir a permanência ou mudança do seu 

significado, a relação entre o novo e o antigo, influenciando sua identidade. Em outras 

palavras, podemos dizer que um espaço se torna único pelo seu uso, estabelecendo relações 

com as pessoas ou grupos, por originar sentimentos de natureza subjetiva como afeto, 

segurança e recordação. 

 

Portanto, em meio a esta atuação e relação de elementos novos e antigos, é o modo 

pelo qual os fatores internos resistem aos externos, determinando os diferentes tipos de 

impactos sobre a configuração existente que faz com que os lugares se diferenciem uns dos 

outros, produzindo uma nova combinação de variáveis, um novo arranjo, destinado a se 

manter em constante movimento. Nesse processo, nem sempre o novo é desejado ou bem 

aceito pela estrutura hegemônica da sociedade. Para esta, há o novo que convém e o que não 

convém. Em suma, quando uma variável se introduz em um lugar, causa um choque. Muda as 
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relações preexistentes e estabelece outras. Todo o lugar muda. Muitas vezes, o novo expulsa o 

velho rapidamente; outras, resiste por muito tempo. São todas essas relações contextuais que 

vão estabelecer como se dará a luta entre o novo e o velho. (SANTOS, 1996, p. 97-99) 

 

Assim, sabendo-se que as relações sociais definem o espaço e o espaço define as 

relações sociais, percebemos que a via tem dois sentidos: em meio às tais alterações, 

decorrentes das transformações do homem e das cidades, os lugares, constituídos através das 

práticas sociais e carregados de sentimentos, podem ser substituídos por espaços de 

deslocamentos, de acordo com o aumento de fluxos que gera apenas movimentos, não 

contribuindo para que encontros informais de convivência aconteçam.  

 

Da mesma forma, os espaços, caracterizados por movimentos de pessoas e veículos, 

podem vir a ser lugares capazes de produzir encontros, impregnados de significados e 

emoções. Portanto, o nosso objetivo nessa pesquisa é descobrir, em nossa área de estudo, 

baseados na Teoria das Representações Sociais e utilizando os conceitos de Espaço e Lugar, 

onde e de que forma essas transformações aconteceram, e como elas atuam sobre os 

habitantes atingidos pelas mesmas.  

 

***** 

 

À guisa de uma conclusão parcial, o nosso objetivo nesse primeiro capítulo foi traçar o 

nosso caminho teórico para nos guiar na busca de nossos objetivos. Primeiramente, definimos 

a Teoria das Representações Sociais como categoria de análise, já que elas integram os 

aspectos afetivos, mentais e sociais, elaborados mediante as vivências dos grupos sociais. Em 

seguida, apreendemos as acepções de espaço e lugar, definidos através das relações do 

homem com o meio, através das suas práticas sociais. 

 

Sabemos que as representações orientam as práticas sociais e, da mesma forma, as 

práticas podem ser agentes transformadores das representações. Neste sentido, a nossa 

finalidade nesse capítulo foi entender, ao longo de nossa pesquisa e a partir da contribuição de 

vários autores, cada um desses conceitos. A partir deles, poderemos analisar, através das 

práticas sociais, em que medida as mudanças das mesmas significaram a alteração das 

representações sociais. Ou seja, em que medida os lugares se transformaram em espaços, 
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gerando novas práticas e novas representações. Para isso, nos próximos capítulos enfocaremos 

todos os elementos essenciais para chegarmos a essa resposta. 
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CAPÍTULO 2: 
O PERCURSO METODOLÓGICO 
 
 

Muito mais do que uma mera aplicação de um método, o percurso metodológico é o 

caminho do pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade, à medida que articula 

conteúdos, pensamentos e existência (MINAYO, 1996, p.16). De tal forma, a pesquisa é um 

processo em contínua transformação, de ir e vir, em que os procedimentos metodológicos vão 

tomando contorno, lentamente, sendo substituídos e/ou alterados no decorrer da pesquisa. É 

uma ação em espiral, e não linear, “que começa com um problema ou uma pergunta e termina 

com um produto provisório capaz de dar origem a novas interrogações” (op. cit., p.16), na 

qual estamos sempre caminhando e retornando, em busca de caminhos que nos levem a um 

final condizente com os nossos objetivos iniciais.  

 

Na nossa pesquisa, de acordo com o que foi explicitado no Capítulo 1, lançamos mão 

das Representações Sociais como categoria de análise. Dessa forma, conforme os sentimentos 

compartilhados foram captados, buscamos apreender as representações de determinados 

sujeitos sociais envolvidos nas transformações relacionadas à implantação do Complexo 

Comercial, formado pelo Hiper Center Casa Forte e Plaza Shopping Casa Forte, acerca das 

mudanças espaciais do entorno desses estabelecimentos.  

 

Através dessas representações, manifestadas em condutas e analisadas a partir da 

compreensão das estruturas e dos comportamentos sociais, chegamos a uma conclusão sobre 

até que ponto tais transformações puderam causar a substituição de lugares, carregados de 

sentimentos para aqueles que os utilizavam, por espaços de deslocamentos e até onde isso 

repercutiu na alteração de suas práticas sociais. 

 

Nesse sentido, recorremos à abordagem qualitativa, já que a mesma “trabalha com o 

universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes, 

o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos 

que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis” (op. cit., p.22). Essa 

abordagem não se opõe à quantitativa. Ao contrário, segundo Minayo, esses dados se 

complementam, já que a realidade abrangida por eles interage de forma dinâmica, o que 

elimina qualquer dicotomia.  
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Paralelamente à pesquisa qualitativa, fizemos uma análise quantitativa dos dados 

sócio-econômicos relativos à nossa área de estudo no intuito de ratificar, com esses valores 

quantificáveis, as transformações advindas do processo de urbanização e verticalização 

ocorrido na mesma. Através desses dados, foi possível constatar a mudança de perfil sócio-

econômico ao longo do processo de transformação espacial, o que nos permitiu perceber a 

conexão entre as modificações espaciais e as sócio-econômicas, sabendo-se que existe uma 

estreita ligação entre rendimentos e práticas sócio-espaciais no que diz respeito aos hábitos 

característicos das diferentes classes sociais.  

 

Além disso, as transformações espaciais no entorno imediato do complexo estudado, 

também foram verificadas, mediante análise através de ortofotocarta do ano de 1984 – 

anterior à inauguração do hipermercado – e fotografia de imagem satélite, referente ao ano de 

2000. Essas informações nos permitiram vislumbrar a dinâmica da estruturação espacial no 

entorno dos empreendimentos, para entender como as mudanças espaciais puderam repercutir 

nas práticas sociais relativas ao espaço.  

 

Segundo Caracas, a análise do espaço sem a contemplação dos sujeitos, ou seja, 

apenas levando-se em conta os índices ou dados quantitativos relacionados aos mesmos, 

certamente tem o seu valor. Entretanto, ao incluirmos os sujeitos sociais, com seu pensar, 

sentir e agir, proporcionamos uma riqueza maior à investigação, visto que são eles que dão o 

verdadeiro sentido e a vida aos espaços urbanos (CARACAS, 2002, p.27). 

 

Nessa perspectiva, em busca do universo dos significados das ações e relações 

humanas, através de entrevistas semi-estruturadas e de abordagem qualitativa, pudemos 

inferir em que medida esse processo de transformação – que teve na implantação do 

hipermercado e, posteriormente, do shopping center, um ponto impulsionador na consolidação 

de uma centralidade – refletiu no cotidiano daqueles que vivenciaram tal processo. 

 

Para isso, investigamos as suas representações sociais (motivadoras de práticas sócio-

espaciais) e, por meio de seus discursos, pudemos verificar (i) como esses sujeitos 

assimilaram esse processo que transforma e, às vezes, descaracteriza o espaço urbano; (ii) 

quais são os significados por eles atribuídos a esses espaços; (iii) quais são as diferenças entre 

o “ontem” e o “hoje”; (iv) quais suas frustrações e satisfações em relação às formas de 
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apropriação do espaço urbano. O objetivo, aqui, não foi, simplesmente, explicar, mas 

compreender os sentimentos, tendo, como base, as falas e explicações dos sujeitos.  

 

Nesse sentido, lançamos mão da metodologia de pesquisa qualitativa que, de acordo 

com Minayo, é aquela capaz de “incorporar a questão do significado e da intencionalidade 

como inerentes aos atos, às relações e às estruturas sociais, sendo estas últimas tomadas, tanto 

no seu advento quanto na sua transformação, como construções humanas significativas” 

(MINAYO, 1998, p.10). Assim, ao agregarmos, através dos dados qualitativos contidos nas 

entrevistas, o significado dos lugares frente às ações e relações dos sujeitos envolvidos no 

processo de mudança da estrutura espacial do entorno do mencionado Complexo, nos foi 

possível identificar em que medida essa transformação alterou suas práticas sociais. 

 

Minayo afirma, ainda, que esses dados “qualitativos” têm a sua importância na 

construção do conhecimento, mesmo sem haver a necessidade da comprovação formal 

quantitativa, pois eles, em si, podem permitir o início de uma teoria, ou o início de sua 

reformulação, ou, até mesmo, refocalizar ou clarificar abordagens já consolidadas, desde que 

todos sejam devidamente articulados com a teoria (op. cit., p.96). 

 

Para efeitos dessa pesquisa, consideramos três grupos a serem entrevistados: o 

primeiro, formado pelos moradores antigos, que vivenciaram o processo de transformação 

estudado e ainda permanecem morando no mesmo local; o segundo, formado pelos novos 

moradores, que chegaram a essa área atraídos pelo processo de consolidação da centralidade 

que se instaurou com o impulso do Hiper Center Casa Forte e, posteriormente, do Plaza 

Shopping Casa Forte; e o terceiro, formado pelos ex-moradores que saíram da área por algum 

motivo ligado às transformações ocorridas. Esses grupos foram avaliados em separado, para, 

posteriormente, haver uma comparação nos resultados obtidos, nos quais foram verificadas as 

representações coincidentes e divergentes. 
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2.1 O Universo de Estudo 
 

Conforme evidenciamos, a nossa pesquisa foi desenvolvida nos bairros de Casa Forte, 

Parnamirim e Santana, todos inclusos no Conjunto Urbano de Casa Forte4, e envolveu, mais 

especificamente, o entorno imediato do Complexo Comercial formado pelo Hiper Center 

Casa Forte e Plaza Shopping Casa Forte. 

 

Essa área encontra-se em uma localização que atende, em termos de comércio e 

serviços, tanto aos habitantes dos bairros que fazem parte deste conjunto – Casa Forte, 

Parnamirim, Apipucos, Monteiro, Poço da Panela e Santana – como também aos dos mais 

distantes, como, por exemplo, Casa Amarela, Madalena, Torre, Jaqueira, Aflitos, Espinheiro, 

entre outros. Em decorrência do processo de ocupação mais intensa desse conjunto, iniciado 

em meados da década de 70, a área delimitada consolidou-se como uma centralidade, 

conforme explicaremos mais detalhadamente no Capítulo 3.  

 
A implantação do Hiper Center Casa Forte, no ano de 1990, intensificou o processo de 

transformação sócio-espacial do seu entorno – que já vinha despontando, desde a década de 

80 – à medida que atraiu novos usos e provocou alterações em termos de ocupação do solo. A 

substituição das características dessa área e também do Conjunto Urbano de Casa Forte e de 

seus bairros limítrofes – antes considerados como residenciais, apresentando uma estrutura 

espacial horizontal – por uma estrutura mais densamente construída (verticalizada) e ocupada 

por uma classe média e alta, impulsionou a implantação do Plaza Shopping Casa Forte, 

inaugurado no ano de 1998. Esse fato incentivou, ainda mais, a consolidação de uma nova 

centralidade no Recife, conferindo um ritmo intenso de transformação daquele entorno e, 

conseqüentemente, das práticas sócio-espaciais dos seus habitantes. 

 

O entorno do hipermercado e do shopping center supracitados é o nosso objeto 

empírico de análise. Por ser um shopping center5, é um elemento capaz de provocar uma 

reestruturação no espaço urbano onde é inserido, à medida que forma e reforma áreas urbanas, 

especialmente na criação ou renovação de centralidades, gerando novas práticas sócio-

espaciais (PAIVA, 1996). Assim, nosso foco central será as alterações das representações dos 

                                                 
4 Em sua Tese de Doutorado, Norma Lacerda (1993) define que os bairros de Casa Forte, Parnamirim, Apipucos, 
Monteiro, Poço da Panela e Santana formam um Conjunto Urbano, tendo em vista as suas características 
espaciais. 
5 Em nosso caso, o Complexo Comercial formado pelo Hiper Center Casa Forte e Plaza Shopping Casa Forte. 
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moradores que vivenciaram esse processo, bem como das suas práticas sociais, em 

decorrência dessas alterações. 

 

Para essa investigação, fundamentamo-nos em Santos (1988, p.115-118), a fim de 

delimitar o referido entorno. Esse autor define “vizinhança” como áreas que têm caráter 

próprio e necessidades peculiares, designando-a como a unidade mínima do bairro. Afirma 

também que, em busca de proposições mais adequadas para combinar ruas e quadras na 

formação de um bairro, os planejadores urbanos cruzaram suas idéias e imaginaram que um 

conjunto de nove quarteirões configuraria a unidade de vizinhança mínima, o que principiaria 

todas as previsões.  

 

Seguindo essa conjetura, definimos nosso recorte espacial utilizando dezoito 

quarteirões, sendo nove no sentido sudoeste do Hiper Center Casa Forte, e nove no sentido 

norte do Plaza Shopping Casa Forte, incluindo o quarteirão onde o estabelecimento se 

localiza. Vale salientar que as entrevistas realizadas com os atuais moradores – sejam os mais 

antigos ou os mais recentes – deram-se nesse recorte, o qual também limitou a busca dos ex-

moradores, relacionando o grupo estudado ao recorte. 

 

É importante ressaltar que, em nosso universo de estudo, o nosso recorte espacial foi 

definido sob dois aspectos: (i) em nossa análise qualitativa (entrevistas), a delimitação 

equivale às dezoito quadras, que configuram unidades de vizinhança mínima, ou seja, a área 

referente ao grupo estudado não corresponde ao total de cada um dos três bairros analisados; 

(ii) em nossa análise quantitativa, os dados sócio-econômicos considerados foram relativos 

aos bairros.  
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Na Figura 01, apresentamos os limites da nossa área de estudo, sendo: (i) na cor 

amarela, as quadras relativas ao bairro de Casa Forte; (ii) na cor laranja, as quadras relativas 

ao bairro de Parnamirim; (iii) e na cor rosa, as quadras relativas ao bairro de Santana. Todos 

os três bairros inclusos no Conjunto Urbano de Casa Forte, como já foi mencionado 

anteriormente. 

 

Figura 01 – Quadras Analisadas no Conjunto Urbano de Casa Forte 

 
Fonte: Planta Urbana da Cidade do Recife – Mapas Universal 
Elaboração: Silvana Farias 

 
 
 



 45

2.2 O Grupo Estudado 
 

Para que chegássemos aos objetivos propostos em nosso estudo, era fundamental 

definir quais os grupos que dariam as respostas às nossas inquietações. À primeira vista, 

sabíamos que os sujeitos seriam os habitantes da área escolhida, pois as suas práticas sociais 

são o objeto do nosso estudo e, portanto, as respostas aos nossos questionamentos viriam, 

indubitavelmente, através deles. Evidentemente, esse grupo estudado não engloba todos os 

moradores da área, até porque, conforme explicamos no início deste capítulo, procuramos 

qualidade, e não quantidade. Sendo assim, buscamos, ao invés de números, sentimentos 

compartilhados e simbolismos comuns, almejando entender suas lógicas sócio-espaciais.  

 

O número das entrevistas foi definido segundo a reincidência das informações 

(MINAYO, 1993), partindo do princípio de que o critério utilizado nas pesquisas qualitativas 

não é o numérico. Por isso, a partir do momento em que percebemos a repetição do conteúdo, 

consideramos que era a hora de parar. 

 

Como evidenciado, a base para a definição da escolha dos moradores e ex-moradores 

foi segundo o nosso recorte espacial, e a maneira de encontrá-los variou entre acesso direto às 

moradias, indicações através de outros moradores e/ou ex-moradores e acesso através da 

internet, por meio de uma comunidade virtual do bairro de Casa Forte6. 

 

A definição dos grupos dos moradores baseou-se nas relações estabelecidas entre eles 

e a área estudada. Inicialmente, o primeiro grupo foi o dos moradores antigos (MA), que 

vivenciaram o processo de transformação espacial e, assim, convivem, diariamente, com os 

prós e os contras existentes em todo o percurso dessa mudança, adaptando suas vidas à nova 

realidade e que, por alguma razão, permaneceram nas mesmas moradias. Através desse grupo 

– que, de acordo com a nossa opinião, foi o mais enredado em tal processo – buscamos as 

respostas quanto às alterações das práticas sociais, ou seja, objetivamos compreender os 

sentimentos transformados ao longo do tempo e verificar o quanto seus cotidianos foram 

transformados ao se virem integrando uma centralidade urbana. 

 

No segundo grupo, o dos moradores recentes (MR), buscamos encontrar, através 

daqueles que chegaram à área com a centralidade em processo de consolidação, as respostas 
                                                 
6 Orkut – Comunidade Casa Forte – Recife - PE 
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sobre os sentimentos e simbolismos sobre um bairro que escolheram para moradia. Nesse 

sentido, o objetivo foi verificar a importância do bairro para essas pessoas, mesmo sem elas 

terem participado de sua história e em que medida as transformações em curso vêm alterando 

suas práticas sociais e a maneira de ver e sentir o seu bairro.  

 

Um terceiro grupo foi considerado quando sentimos a necessidade de ir em busca 

daqueles que, por algum motivo relacionado às investidas do mercado imobiliário, viram-se 

obrigados a deixar suas moradias que, provavelmente, traziam recordações e sentimentos de 

um passado vivido. Para encontrar esses ex-moradores (EM), tivemos que recorrer às 

indicações de moradores antigos que ainda permaneciam na área, e também, às pesquisas 

realizadas nas comunidades virtuais. Através destes, buscamos, igualmente, os sentimentos 

compartilhados em relação ao bairro e se os mesmos se alteraram em razão da transformação 

espacial ocorrida na área. Em nosso grupo selecionado, verificamos que esses ex-moradores 

mudaram de endereço, mas não de bairro, o que mostrou que seus sentimentos se 

transformaram, mas não desapareceram. 

 

A pesquisa contou com um total de dezessete entrevistas, das quais sete foram do 

primeiro grupo (MA), cinco do segundo (MR) e, por fim, cinco do terceiro (EM). Categorizar 

o entrevistado, às vezes, tornava-se uma tarefa confusa, pois um mesmo ex-morador, por ter 

saído de sua residência, em decorrência da pressão imobiliária, continuava sendo um morador 

antigo, por ainda morar nas proximidades, bem como um morador recente, em relação ao 

nosso recorte, poderia ser um morador antigo, por ter vivenciado todo o processo em uma 

outra moradia, mais distante do nosso foco (hipermercado / shopping center). Por isso, para 

um mesmo entrevistado às vezes fazia-se necessário formular questões com roteiros 

diferenciados. 

 

Embora tenhamos considerado a classe média como o nosso alvo principal, houve 

nuances, dentro dessa classe, entre os nossos entrevistados, ainda que não tenhamos feito 

distinção quanto à idade e o sexo. O que buscamos, aqui, foi o senso comum entre esses três 

grupos, definido de acordo com o segmento social ao qual o indivíduo pertence e de acordo 

com o seu nível de inserção na estrutura social.  

 

Segundo Schutz, é através do senso comum que cada ator social faz a sua própria 

definição da situação, atribuindo significados relevantes às suas ações, de acordo com a sua 
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própria história de vida e experiência de interação com os que os cercam. Logo, é através dele 

que podemos estruturar os aspectos importantes em comum e compreender um modo de vida 

específico de um determinado grupo social (SCHUTZ, 1973 apud MINAYO, 1999, p.97).  

 

Assim, entendendo que “o Homem como espécie é dotado de uma substância que, 

embora não contida totalmente em cada indivíduo, faz deste um participante dessa substância 

histórica” (CIAMPA, 1993, p.172), cada participante de nossas entrevistas, por si só, trouxe 

um pouco do todo e da história do bairro em seu discurso, enriquecendo a nossa pesquisa e 

nos guiando para que chegássemos não somente às respostas dos nossos questionamentos, 

mas a uma compreensão geral desse processo. 

   

 

2.3 Os instrumentos utilizados 
 

O que torna a entrevista instrumento privilegiado de coleta de informações para as ciências 
sociais é a possibilidade de a fala ser reveladora de condições estruturais, de sistema de 
valores, normas e símbolos (sendo ela mesma um deles) e ao mesmo tempo ter a magia de 
transmitir, através de um porta-voz, as representações de grupos determinados, em condições 
históricas, sócio-econômicas e culturais específicas (MINAYO, 1998, p.109-110). 
 

De acordo com o que nos propomos neste trabalho, que foi a análise baseada, 

sobretudo, nos dados qualitativos, o nosso objetivo era captar, através dos discursos das suas 

experiências, as alterações nas práticas sociais dos moradores envolvidos no processo de 

urbanização do entorno do Complexo Comercial formado pelo Hiper Center Casa Forte e 

Plaza Shopping Casa Forte.  

 

A nossa estratégia, para este fim, foi utilizar entrevistas semi-estruturadas, com 

roteiros7 pré-definidos, aplicadas aos sujeitos envolvidos, que nos forneceram dados que, 

posteriormente, foram analisados, considerando, inicialmente, cada grupo em isolado para, 

depois, verificar as representações convergentes e divergentes entre os grupos analisados. 

 

Além disso, gravamos todas as entrevistas para que nenhuma parte do conteúdo 

expresso pelos moradores e ex-moradores fosse perdida. Com isso, observamos que, nos 

momentos em que eles falavam livremente sobre a história do bairro, ou sobre suas 

                                                 
7 Ver roteiros das entrevistas comuns aos grupos estudados no apêndice desta dissertação.  
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experiências, nos forneciam dados relevantes às nossas inquietações, já que a maioria deles 

mostrou um carinho notório sobre o bairro.  

 

O tempo de duração das entrevistas variou muito. Alguns se mostraram apreensivos 

com a presença do gravador, respondendo às perguntas com uma certa pressa, embora que em 

alguns momentos, se “desligassem” do fato de estarem sendo gravados, nos fornecendo falas 

mais ricas; outros se empolgaram tanto com o sentimento nutrido pelo bairro, pelas suas 

histórias e lembranças, que uma certa “pressão” para seguir o roteiro da entrevista fazia-se 

necessária. Porém, em média, as entrevistas duraram cerca de 40 minutos. 

 

Citando Jahoda, Minayo afirma que, como fonte de informação, a entrevista fornece 

dados primários e secundários, referentes a fatos, idéias, maneiras de pensar, sentir e agir, e 

também razões conscientes ou inconscientes de determinadas crenças, sentimentos e 

comportamentos (MINAYO, 1998, p.108). Sendo assim, transcrevemos, cuidadosamente, 

todas as entrevistas, a fim de sistematizar todos os dados, analisar os seus conteúdos e captar 

os sentimentos, interpretando todas as informações que nos foram passadas.  

 

 

2.4 Interpretando as informações para retratar a realidade 
 

Ao buscar as relações entre os sentimentos comuns dos sujeitos e a lógica sócio-

espacial, apreendemos os significados relacionados aos espaços através das representações 

daqueles que os utilizam. Nesse sentido, dividimos as entrevistas por temas, primeiramente 

realizando um roteiro para cada grupo, e também reunindo as questões por temas específicos. 

A partir de então, agregamos as idéias contidas em cada entrevista, analisando, 

tematicamente, cada uma delas, captando, através de uma frase ou expressão, os sentimentos 

inerentes aos habitantes e suas relações com a área, constituindo, assim, uma trama de 

significados. 

 

Para que a análise fosse finalizada, primeiramente ordenamos os dados. Essa 

ordenação foi realizada com a transcrição das fitas e, por conseguinte, a estruturação dos 

relatos. A partir daí, identificamos, em cada grupo, os temas repetidos, os relevantes e, 

posteriormente, os coincidentes entre os grupos.  
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Como as representações sociais dos grupos eram muito semelhantes, fizemos a análise 

por temas, e não por grupos. Entendemos que essa semelhança entre suas representações 

deve-se ao fato de que, sendo moradores antigos, recentes ou ex-moradores, suas vivências 

são semelhantes, assim como seus interesses em relação ao lugar.  

 

A partir da seleção desses temas, traçamos um roteiro para nos guiar na produção do 

texto, evitando as repetições dos argumentos compartilhados. Vale salientar, aqui, que as falas 

das pessoas entrevistadas foram transcritas ipsis-litteris, para preservar suas originalidades, 

visto que algumas delas transmitiam certos detalhes muito ricos.  

 

Assim, buscamos fazer uma análise paralela entre a história do bairro, suas 

transformações e as vivências descritas nas entrevistas, já que todos esses três aspectos estão 

estreitamente imbricados. Assim sendo, o conteúdo das entrevistas foi imprescindível para o 

alcance dos objetivos da nossa pesquisa. 

 

***** 

 

A execução desse capítulo foi fundamental para a execução da nossa pesquisa. 

Através dele, pudemos traçar todo o nosso caminho metodológico para atingirmos os nossos 

objetivos iniciais. Articulado com a teoria, explicitada no primeiro capítulo, o processo 

metodológico delineou passo a passo o nosso percurso, através da metodologia e dos 

procedimentos a serem executados.  

 

Conforme mencionamos no início desse capítulo, trata-se de um processo em contínua 

transformação, de ir e vir, no qual os procedimentos metodológicos podem ser substituídos ou 

alterados no decorrer da pesquisa. Portanto, define-se como uma ação em espiral, e não linear. 

Assim, aliado à teoria e à problemática escolhida, é a via que conduz às respostas dos 

questionamentos iniciais da pesquisa, sendo, por isso, essencial para um resultado final 

satisfatório. 
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CAPÍTULO 3:  
BREVES CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS 
 
 

Para entendermos o processo evolutivo dos eventos que marcam o espaço urbano, é 

necessário analisar o seu início, ou seja, o surgimento da cidade e, posteriormente, de suas 

centralidades. Podemos dizer que as centralidades são a essência da cidade, ao concentrar 

atividades comerciais e de serviço, e, também, espaços de convivência para a comunidade 

local ou regional. Assim sendo, as centralidades e seus entornos tornam-se locais altamente 

valorizados pelo setor imobiliário e pontos preferenciais para a realização de eventos 

culturais, de lazer e de turismo, bem como alvos prioritários de investimentos públicos. De tal 

forma, se um bairro possui uma centralidade, a sua análise não pode ser desvinculada da 

mesma.  

 

No Brasil, o surgimento do Banco Nacional de Habitação (BNH) – que tinha como 

propósito o incremento da indústria de construção civil, supondo que seus efeitos pudessem 

refletir, positivamente, nos demais setores da economia –, aliado ao desenvolvimento dos 

meios de transportes individuais e coletivos, fez com que as cidades se expandissem e 

gerassem novas centralidades. Tal fato desencadeou um processo de adensamento construtivo 

e populacional, intensificado nas décadas de 70 e 80. Isso aconteceu na maioria das cidades 

brasileiras, inclusive no Recife.  

 

Para compreendermos tal processo nessa cidade, iniciaremos este capítulo com uma 

análise sucinta sobre o seu surgimento, enfatizando como seu núcleo central apresentava 

traços históricos que foram confirmando a sua vocação de comércio e prestação de serviços. 

Posteriormente, como ocorreu a expansão da cidade, pudemos verificar o surgimento de 

centros secundários e a emergência e consolidação de recentes centralidades urbanas.  

 

Na seqüência, para entender o simbolismo associado ao lugar, enfocaremos a história 

do Conjunto Urbano de Casa Forte, nossa área de estudo, desde o seu surgimento, a partir de 

engenhos, até 1998, ano da implantação do Shopping Center. Considerado como um conjunto 

de tradicionais bairros da cidade, o mesmo possui, atualmente, uma das importantes 

centralidades da Região Metropolitana do Recife.  
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Em seguida, analisaremos as transformações sócio-econômicas e espaciais da nossa 

área estudada, desde o ano de 1990 (ano de inauguração do hipermercado) até o ano de 2006, 

que se deram após a implantação do Complexo Comercial formado pelo Hiper Center Casa 

Forte e Plaza Shopping Casa Forte, ambos impulsionadores da consolidação dessa 

centralidade. 

 

 

3.1 A Dinâmica Espacial na Cidade do Recife: o surgimento de novas centralidades 
urbanas 

 

Ao estudarmos a história da cidade do Recife, deparamo-nos com dois momentos: no 

primeiro, temos o surgimento de um núcleo central, caracterizado, desde a sua origem, como 

um porto de exportação de açúcar, e transformado, posteriormente, em um dos principais 

núcleos portuários do Brasil; no segundo momento, com a expansão da área urbana, podemos 

observar o surgimento de vários centros secundários. 

 

Segundo Castilho e Bitoun (2004), a região central, ainda hoje conhecida como “a 

cidade”, estruturou-se, ao longo dos quatro últimos séculos, a partir da formação precoce de 

um espaço comercial da zona portuária, além de uma hinterlândia rural, ocupada por alguns 

povoados, estando a maioria destes situada em confluências de rios, com seus engenhos e 

plantações de cana-de-açúcar (CASTILHO e BITOUN, 2004, p. 8). Desse modo, a 

comunidade cresceu, prosperou e se expandiu, e o crescimento espacial da cidade ocorreu do 

centro para a periferia. 

 

A expansão urbana que a cidade assumiu foi de configuração radial, com o seu centro 

partindo do Bairro do Recife, seguindo em direção a cinco principais eixos: Recife/Paissandu, 

Recife/Afogados, Recife/Estação de Ferro Central, Recife/Capunga, Recife/Largo de Santo 

Antônio (local de saída do trem de Olinda). Junto a esses eixos, núcleos residenciais iam se 

formando, sendo muitos deles, anteriormente, antigos engenhos da área rural (LUBAMBO, 

1991, p. 54).  

 

O surgimento das centralidades urbanas, mais particularmente dos centros 

secundários, no Recife, deu-se a partir do século XIX, com a consolidação dos arrabaldes 

residenciais, que emergiram, lentamente, do mundo rural, especialmente aqueles localizados 
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ao longo dos caminhos que ligavam o centro às áreas situadas na margem esquerda do Rio 

Capibaribe, onde, hoje, localizam-se as Avenidas Rosa e Silva, Rui Barbosa, 17 de Agosto, 

Estrada do Arraial e Estrada do Encanamento. Esse fenômeno ocorreu, também, em outras 

regiões da cidade, e o resultado foi o surgimento dos centros secundários de Casa Amarela, 

Afogados e Encruzilhada. Porém, apesar da expansão urbana seguir o caminho desses 

arrabaldes, o ponto vital da cidade continuava a ser o centro do Recife.  

 

Um dos fatores que muito contribuiu para o surgimento dessas centralidades foi a 

implantação de linhas de transportes coletivos, com redes de bondes em substituição às 

antigas maxambombas, fato que tornou mais ágil e confortável a condução de pessoas e 

materiais, além de possibilitar um melhor intercâmbio sócio-comercial entre a cidade e o 

subúrbio. 

 

Além disso, um outro fator preponderante foi a explosão demográfica que se deu entre 

o final do século XIX e início do século XX, em que o aumento da população, cada vez mais 

intenso, exigiu mais moradias, fato que repercutiu não apenas nas transformações no mercado 

imobiliário como também no planejamento urbano. 

 

Segundo Rezende (2005, p. 92), nas duas primeiras décadas do século XX, a 

modernização da cidade era um fato importante, e estava atrelada às mudanças que 

ocorreriam com a expansão das práticas capitalistas. De tal modo, nos anos 20, o Recife 

possuía um considerável setor de serviços, o que lhe concedia uma importância regional 

destacada, embora o domínio da indústria açucareira provocasse constantes crises na 

economia pernambucana (op. cit., p. 94). 

 

Os serviços de higiene e saúde públicos também estavam em foco, na busca da 

modernização da cidade, o que mexia com o cotidiano e os costumes da cidade. Além disso, 

havia o incentivo à construção de casas populares e a erradicação dos mocambos, bem como a 

ampliação dos serviços de iluminação e sistema viário. “Falava-se em eliminar as feições 

coloniais e tropicais do Recife. As palavras de ordem eram ‘urbanizar, civilizar e 

modernizar’” (op. cit., p. 95). 

 

As elites governantes tentavam satisfazer esse anseio pela modernização, seja 

redimensionando os espaços urbanos, ou multiplicando os possíveis lugares onde o capital 
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pudesse se expandir. Mesmo assim, nem todos aceitavam ou usufruíam os privilégios das 

reformas urbanas (op. cit., p. 96).  

 

No início da década de 30, a população e a cidade continuaram a crescer, porém sem 

estrutura para acolher, devidamente, seus habitantes. A cidade convivia com os contrastes 

entre os mocambos, marcados pela miséria, e as mansões, construídas com o requinte dos 

modelos arquitetônicos da época. A habitação era um assunto que requeria atenção especial 

dos poderes públicos.  

 

No período entre os anos de 1937 a 1945, correspondente à época do Estado Novo, a 

regulação urbanística norteava um planejamento que proibia a construção, reforma ou 

melhoria dos mocambos, e incentivava a construção de casas populares. Havia também o 

incentivo à construção de novos edifícios verticais, o que desencadeou um aumento 

significativo da área edificada da cidade, após 1938, segundo as estatísticas municipais 

(PONTUAL, 2001, p. 88-91). 

 

A abertura de avenidas e a pavimentação de ruas, também realizadas nesse período, 

concediam ao Recife a categoria de grande metrópole, na qual as trocas e os encontros eram 

realizados pelos movimentos de ir e vir em suas ruas, avenidas e estradas. Nesse sentido, as 

obras, no sistema viário, viriam amenizar a morosidade no fluxo de veículos, propiciando 

agilidade, integração e rapidez aos fluxos dos automóveis (op. cit., p. 93) 

 

Nos anos 50, a cidade do Recife era diferenciada e segregada. Havia lugares onde se 

concentravam o comércio e os serviços; as habitações das classes média e alta; as favelas e os 

mocambos. Pouco a pouco, as edificações foram se conectando, criando lugares diferenciados 

tanto por sua arquitetura quanto pela função que exerciam na cidade, e, também, pela forma 

com que sua população socialmente heterogênea se apropriava dos espaços. Assim, à medida 

que a cidade ia se transformando, sentimentos de nostalgia e perda de familiaridade eram 

exprimidos pelos seus habitantes, bem como pelos urbanistas (op. cit., p. 54-55) 

  

Ao longo dos anos 50, os urbanistas viam no Recife uma cidade desordenada, 

marcada pela miséria e pelo atraso regional, o que revelava um desnorteio em relação ao 

quadro de carências e necessidades. Os problemas tornavam-se complexos e de proporções 

indeterminadas. Para reverter esse quadro, o estímulo à construção de casas populares 
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permaneceu como meta, o que vinha acontecendo desde o governo anterior. Além disso, os 

programas de governo, na tentativa de melhorar a imagem da cidade, traziam planos em 

relação à urbanização, à habitação e ao transporte, entre outros (op. cit., p. 141-145). 

 

A explosão demográfica, ocorrida desde o início do século XX, foi se intensificando 

nas décadas seguintes, o que fez com que o crescimento do Recife denotasse um certo 

estranhamento entre os urbanistas devido à perda do equilíbrio entre natureza e cidade, 

reportada ao período entre 1940 e 1950 (op. cit., p. 35). 

 

O crescimento demográfico nas décadas de 1940 – 1950 e 1950 – 1960 foi de, 
respectivamente, 50,6% e 51,9%. Tratou-se de um incremento explosivo, a ser explicado pelo 
aumento correspondentemente acelerado da parcela de crescimento vegetativo e do 
incremento da parcela, ao que tudo indica ainda maior, representada pelos fluxos migratórios 
ou, mais precisamente, pelos saldos do balanço migratório (MELO, 1978 apud PONTUAL, 
2001, p. 36) 
 

Conforme mencionamos em nossa introdução, esse intenso processo de crescimento 

na cidade do Recife e também nas grandes cidades e capitais, em geral, foi originado da 

expansão populacional e industrial, ocorrida sobretudo nas décadas de 50, 60 e 70. Tal 

processo gestou a estruturação das metrópoles brasileiras nas décadas de 60 e 70, a partir de 

um modelo centro/periferia, caracterizado por um crescimento urbano extensivo, ou seja, de 

deslocamento contínuo das margens da área urbana (a fronteira cidade/campo), como afirmam 

Lacerda e Zancheti (1999, p. 1).  
 

Na primeira fase desse processo, o modelo de organização fundamentava-se na 

existência de um centro – que concentrava as principais atividades econômicas, públicas ou 

privadas, as infra-estruturas urbanas e as áreas habitacionais de mais alto nível de renda – e 

uma periferia – destinada ao acolhimento da grande maioria da população de baixa renda.  Já 

em sua segunda fase, iniciada em meados da década de 70, intensificando-se na década de 80, 

as antigas estruturas construídas foram substituídas pela criação de novas áreas centrais. 

Nesse sentido, os mencionados autores afirmam que essa substituição ocorreu mediante o 

processo de verticalização de áreas residenciais de alta qualidade ambiental, com localização 

privilegiada em relação às infra-estruturas e aos serviços. (LACERDA e ZANCHETI, 1999, 

p. 2).  
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O aumento demográfico que a cidade vivenciava exigia uma nova estruturação no 

setor habitacional a fim de abrigar a sua população. Desse modo, foi o surgimento do Banco 

Nacional de Habitação (BNH) que alavancou o adensamento construtivo. Instituído pela Lei 

de nº 4.380, de 21 de agosto de 1964, que criou o Sistema Financeiro da Habitação (SFH), 

esse Banco contava com dois grandes suportes financeiros: o Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FGTS), com o intuito de enfrentar o déficit habitacional dos segmentos sociais de 

menor poder aquisitivo da população; e o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo 

(SBPE), direcionado para atender a demanda por habitações de classe média. 

 

O surgimento do BNH, e mais especificamente do SBPE, fez emergir a atividade de 

promoção imobiliária privada, decorrente da abundância de recursos financeiros, destinados 

ao financiamento da comercialização e da produção de habitações. Com esses recursos, os 

promotores imobiliários foram transformando parte da estrutura das cidades, fazendo com que 

a expansão urbana tomasse uma nova direção: o adensamento construtivo e a verticalização 

de estruturas urbanas horizontais que apresentavam altíssima qualidade ambiental. Nesse 

contexto, os bairros tradicionais foram as principais vítimas desse processo.  

 

No Recife, a verticalização, produto do processo de crescimento do mercado 

imobiliário, seguiu, inicialmente, em duas direções: primeiro, no Espinheiro; depois, em Boa 

Viagem. Assim, o setor terciário “nobre”, antes concentrado no centro da cidade, acompanhou 

esse movimento, seguindo a sua clientela. O centro tradicional, histórico, entrou em declínio. 

 

Embora o BNH tenha surgido no ano de 1964, os recursos disponibilizados pelo 

Sistema Financeiro de Habitação (SFH) só foram viabilizados para os seus mutuários no final 

da década de 60. E, devido ao tempo exigido para a maturação e elaboração dos projetos, bem 

como para suas construções, os reflexos desse processo de adensamento construtivo e 

populacional só começaram a ser vistos no início da década de 70, evidenciando-se na década 

de 80. 

 

Podemos perceber, então, que o surgimento de novas centralidades está, 

intrinsecamente, ligado à dinâmica espacial do mercado imobiliário. Ou seja, quando se inicia 

um processo de adensamento construtivo e, conseqüentemente, populacional de uma certa 

área, ela torna-se alvo de pressão por parte do mercado imobiliário, agregando não somente 

edificações residenciais verticalizadas, mas também atraindo as atividades terciárias.  
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De acordo com o contexto, o papel dos shopping centers, nesse processo, é o de 

impulsão, isto é, com uma visão de antecipação, em uma área onde o processo de 

adensamento já esteja em andamento. Os promotores imobiliários fazem desses grandes 

estabelecimentos um elemento impulsionador para a consolidação da centralidade, ou seja, à 

medida que eles atraem novos usos ao seu entorno, geram também um fluxo maior de 

pessoas, que tanto pode ser os moradores do seu entorno, como também os de localizações 

adjacentes, fato este que traz uma série de desdobramentos espaciais e sociais, entre outros. 

 

Esse fenômeno pode ser visto em várias localidades, visto que 

 
os Shopping Centers se tornaram produtores de localização para o uso comercial, de 
centralidades urbanas. De fato, o consumo extrapola o interior do equipamento e se espalha no 
seu entorno, através de atividades complementares. Além disso, a promoção imobiliária tira 
proveito de seus efeitos positivos, provocando o adensamento, a verticalização e a valorização 
do bem imobiliário, tornando evidente a importância do papel desempenhado pelas variáveis 
simbólicas nesse processo (PAIVA, 1996, p. 79) 

 

No caso do Recife, o Shopping Center Recife, o primeiro de grande porte da cidade, 

inaugurado em 1980, foi mais um ponto atrator para a consolidação de uma centralidade em 

uma área que, desde a década de 70, já apresentava um processo de verticalização. A sua 

implantação ocasionou, com o passar do tempo, a estabilização de uma centralidade que 

ultrapassou o entorno do Shopping, atingindo os corredores formados pelas avenidas 

Engenheiro Domingos Ferreira e Conselheiro Aguiar. 

 

Processo semelhante aconteceu no Shopping Guararapes, inaugurado em 1993. O 

estabelecimento, implantado em uma área nobre, também foi um elemento impulsionador de 

uma centralidade que se consolidaria anos mais tarde, ocasionando um processo de 

adensamento construtivo e populacional em seu entorno.  

 

Já o Shopping Tacaruna, inaugurado em 1996, torna-se um caso à parte, visto que a 

sua localização foi, estrategicamente, escolhida para atender às cidades de Olinda e Recife. 

Além disso, o processo de verticalização e adensamento em seu entorno torna-se difícil, já 

que a maioria dos terrenos adjacentes pertence à Marinha, o que inviabiliza a criação de uma 

centralidade nos moldes dos shoppings acima referidos. 
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Por fim, o processo de adensamento construtivo e, conseqüentemente, populacional, 

iniciado desde a década de 80, no Conjunto Urbano de Casa Forte, nosso objeto de estudo, foi 

potencializado com a implantação destes dois estabelecimentos – primeiramente, o Hiper 

Center Casa Forte, inaugurado no ano de 1990; e, em seguida, no ano de 1998, o Plaza 

Shopping Casa Forte –, reforçando uma centralidade que estava se constituindo.  

 

Evidentemente, tais processos de adensamento, verticalização e criação de novas 

centralidades transformam as práticas sócio-espaciais de seus habitantes, especialmente 

quando se trata de uma área urbana que, antes desses processos de transformação, era 

caracterizada por sua estrutura horizontal e sua massa arbórea, conferindo-lhe uma feição de 

tranqüilidade.  

 

Desse modo, para uma melhor apreensão das representações que os habitantes do 

Conjunto Urbano de Casa Forte tinham daquela área, partiremos, agora, para o estudo do seu 

surgimento. Com isso, conhecendo a sua evolução, poderemos evocar as lembranças de um 

passado vivido para entender, posteriormente, nas falas de seus usuários entrevistados, como 

essas transformações urbanas alteraram seus cotidianos e, principalmente, em que elas 

afetaram as suas práticas sócio-espaciais. 

 

 

3.2 O bairro de Casa Forte: dos Engenhos ao Complexo Comercial Hiper Center Casa 
Forte / Plaza Shopping Casa Forte 

  
Dizer que o espaço é uma dimensão constitutiva da sociedade, é considerar o espaço não 
somente como suporte técnico de uma atividade ou como suporte simbólico de uma 
organização, não somente como produto ou meio, mas tudo de uma vez, como psiqué e como 
materialidade. O espaço é, além do discurso teórico e prático que o define, dimensão 
constitutiva do social. O social, ao inverso, é dimensão constitutiva do espaço 
(OSTROWETSKY, 1983 apud LACERDA, 1993, p. 196-197). 

 

Segundo explicitado no tópico anterior, é através do passado que buscaremos 

apreender os significados atribuídos a um lugar. A partir dessa evocação, conhecendo a 

história de um bairro, poderemos compreender como ela se relaciona com as práticas sociais 

desenvolvidas nele. E, então, analisar como estas podem ser alteradas, à medida que as 

transformações decorrentes da evolução das cidades atingem seus habitantes. 
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Conforme vimos anteriormente, o processo de implantação e configuração da cidade 

do Recife teve uma configuração radial. Nesse sentido, o rio Capibaribe teve uma forte 

influência no desenho que a cidade assumiu, pois, ao oferecer suas várzeas para o cultivo da 

cana-de-açúcar, provocou o surgimento de canaviais e engenhos ao longo de suas margens, 

suscitando a presença de pequenas povoações desde a primeira metade do século XVII.   
 

Em suas margens, no início da colonização, os engenhos tiveram um papel 

fundamental na evolução da cidade. Segundo Castro (1957 apud COSTA, 2003, p. 79), eles 

eram considerados “como ilhas de povoamento, centros autônomos de vida e de cultura que 

possuíam grande atividade, população numerosa e também funcionavam como verdadeiras 

zonas de riqueza e de prosperidade que se transformaram nos bairros atuais”. Além disso, 

como afirma o autor, eles tiveram uma grande influência na direção que a cidade tomou, em 

sua evolução, fazendo com que ela crescesse no sentido desses núcleos de povoamento. 

 

Entre esses engenhos, sobressaía-se o Engenho Casa Forte8, situado em uma área, 

originalmente, caracterizada por uma densa vegetação de Mata Atlântica, em um cenário com 

traços rurais, marcado pela presença de canaviais e áreas destinadas à criação de gado bovino, 

as chamadas “vacarias”. Assim, podemos observar que tanto a mentalidade, a cultura e os 

hábitos dos habitantes dessa área, como também o espaço urbano, foram influenciados por 

essa cultura agrária tão peculiar. 

 

No final do século XVII, iniciaram-se algumas transformações, no local, com o 

surgimento dos sítios, originados das subdivisões das terras dos engenhos, extintos com o 

declínio da atividade açucareira. Posteriormente, tais sítios atraíram os recifenses abastados, 

no fim do século XVIII e início do século XIX, que os procuravam, a princípio nos períodos 

de férias, em busca do clima ameno e dos banhos de rio, considerados benéficos à saúde. 

 

O cenário, observado nos sítios dessa área, era bastante diferente do cenário do centro 

do Recife. Em oposição aos sobrados dispostos de forma contígua, colados uns aos outros, no 

centro da cidade, as casas, aqui, eram isoladas nos terrenos, a maioria com varandas. No seu 

entorno, muita área verde – árvores frondosas, pomares, fruteiras, pastagens –, conservando 

os traços rurais e conferindo um certo ar campestre.  

 

                                                 
8 Após vários nomes dados a esta área, o Engenho Casa Forte foi o que ficou, em definitivo, desde 1645. 



 59

Pouco a pouco, com a evolução dos transportes, que acarretou o desenvolvimento das 

estradas e, conseqüentemente, a construção de casas voltadas para as mesmas, a área foi se 

integrando ao restante da cidade, e “aos poucos estes sítios deixaram de servir apenas para 

passatempo de festas, tornaram-se bairros residenciais” (SETTE, 1978 apud COSTA, 2003, p. 

82). Dessa forma, com a valorização dessas terras, as famílias ricas do centro do Recife foram 

sendo atraídas para a área e, com elas, novos hábitos e costumes foram sendo arraigados pela 

população local. 

 
Extinto o engenho, e dividida a grande propriedade em diversos sítios que se foram depois 
subdividindo, foi se desenvolvendo a povoação que, por fim, tomou grande incremento com a 
passagem do caminho de ferro, [...] constituindo assim, hoje um dos mais belos, aprazíveis e 
adiantados arrabaldes da capital de Pernambuco (COSTA, 1981 apud SANTANA, 1998, p. 
79). 
 

 Assim, no final do século XIX e início do século XX, já começa a despontar, em 

Casa Forte, o processo de mudança em sua paisagem. Os arrabaldes foram se transformando 

em povoações que, posteriormente, se transformariam em bairros. O número de residências, 

implantadas a partir dos loteamentos dos sítios, começa a se tornar maior, evidenciando suas 

presenças no cenário do bairro, que foi mudando de rural para urbano. Ademais, o dia a dia de 

seus habitantes também foi sendo alterado, à medida que novos espaços públicos foram 

criados, favorecendo oportunidades de encontros informais. 

 

Dessa maneira, com o desenvolvimento das linhas de circulação, os arrabaldes foram 

se expandindo, eliminando as atividades rurais. E, paulatinamente, as áreas remanescentes 

entre eles e o núcleo da cidade foram sendo loteadas e povoadas, bem como incorporadas à 

área central da cidade. Com isso, o processo de implantação do bairro, a princípio linear, foi 

se transformando, tanto em decorrência do desenvolvimento dos transportes viários como dos 

novos habitantes que foram se agregando àquela área tranqüila, elegante e privilegiada pela 

natureza. Porém, esse processo não permitiu que o bairro perdesse as suas qualidades físicas e 

ambientais, não alterando, significativamente, a sua imagem.  

 

Durante o século XX, houve um grande processo de mudança na paisagem dessa área. 

Apesar de não haver muitas diferenças entre o final do século XIX e início do século XX, 

houve, entre os anos 40 e 60, uma notória transformação fundiária, que fez com que o 

conjunto urbano fosse quase inteiramente loteado, por volta dos anos 60. Porém, em 1961, a 

Lei de número 7.427/61 (Código de Urbanismo e Obras) favoreceu uma ocupação menos 
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densa da área ao delimitar o coeficiente de utilização menor9, quando comparado a outras 

áreas da cidade do Recife, como, por exemplo, o bairro de Boa Viagem, pois definia a área 

em estudo como suburbana. Em contrapartida, um processo inverso ocorreu por volta dos 

anos 70, quando os terrenos foram remembrados, tornando-se maiores, para que edificações 

de grande porte pudessem ser construídas no local. 

 

Até a década de 70, o Conjunto Urbano de Casa Forte era caracterizado pela baixa 

densidade construtiva e pela ocupação horizontal de moradias unifamiliares, o que lhe 

concedia uma elevada qualidade ambiental. Porém, a partir dos anos 80, passou a ser 

transformado mediante um outro processo de ocupação, caracterizado pela alta densidade, 

contribuindo para o aparecimento de construções verticalizadas, com edifícios de 

apartamentos de alto padrão construtivo, bem como grandes equipamentos comerciais (PCR, 

2001).  

 

Segundo Lacerda (1993, p. 208), a partir dos anos 80, esse bairro, que possuía um 

coeficiente de utilização do terreno inferior a outras áreas da cidade, começou a ser alvo de 

investimentos imobiliários. A autora explica esse acontecimento pelo fato de que, a partir dos 

anos 70, grandes instituições, como as Universidades Federal e Rural de Pernambuco, a sede 

da SUDENE e algumas instalações da FUNDAJ, se estabeleceram em áreas próximas desse 

bairro, fazendo com que grande parte dos funcionários das mesmas procurassem habitações 

nas áreas do Conjunto Urbano de Casa Forte.  

 

Além disso, a autora afirma que houve, no Recife, uma grande inundação, em 1975, 

na qual esse bairro foi uma das áreas mais atingidas, o que desencadeou um processo de 

desvalorização fundiária que, por sua vez, facilitou a aquisição de terrenos por parte desses 

funcionários. Em 1983, a Lei de número 14.511/83, referente ao uso e à ocupação do solo na 

cidade do Recife, definiu para essa área um coeficiente de utilização maior10 que o da lei 

anterior, de 1961, fato este que contribuiu para a aceleração do ritmo de construção desta área 

(op. cit., p. 209). Somado a tudo isso, podemos citar, aqui, também, conforme visto no tópico 

anterior, o financiamento do BNH, que auxiliou bastante a aquisição e a construção de 

edificações nesse período.  

                                                 
9 Lei nº 7.427/61 – Coeficiente de utilização: Setor Suburbano = 2,0 (Setor Urbano = 2,5) 
10 Lei nº 14.511/83 – Coeficiente de utilização: ZR3 = 0,4 a 2,4 (repartições públicas e administrativas à 
habitação multifamiliar isolada, respectivamente). 
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Segundo Lacerda, 

 
É importante ressaltar que as instalações comerciais e de serviço, situadas particularmente ao 
longo da avenida 17 de Agosto afetaram a imagem dessa avenida que, até os anos 80, 
permanecia eminentemente residencial. É necessário também precisar que, na sua grande 
maioria, foram preservadas a arquitetura das casas adaptando-as às novas funções; os grandes 
terraços transformaram-se em vitrine, gigantescos anúncios chamam atenção dos possíveis 
clientes, as portas de entrada foram alargadas... Mesmo assim, podemos admitir que tais 
adaptações atenuaram uma característica ainda mais forte da avenida, ocasionada pela sua 
verticalização, que significou a destruição de residências envoltas por imensos jardins e 
quintais (LACERDA, 1993, p. 211). 
 

Dessa forma, o comércio e os serviços que, pouco a pouco, foram se instalando nessa 

área e, ainda hoje11, continuam se enraizando para além da avenida 17 de Agosto, denotam o 

poder aquisitivo do bairro, diferenciando, através de suas instalações, estabelecimentos 

comerciais em antigos casarões (ver Figura 02) e exibindo o modo de vida específico do 

bairro em estudo. 

Figura 02 

 
Avenida 17 de Agosto 
Foto: Silvana Farias (junho/2006) 

 
 

Em contrapartida, apesar do Conjunto Urbano de Casa Forte ser caracterizado como 

um bairro nobre, mantiveram-se, ali, desde o início do processo de valorização imobiliária, 

                                                 
11 Considerando o ano da dissertação, 2006. 
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pequenas comunidades pobres, em trechos da beira do Capibaribe e do Riacho Parnamirim 

(ATLAS-DHR, 2005). Mas as favelas Formigueiro e Perimetral foram deslocadas para o 

outro lado do rio, nos anos 80, com a urbanização das margens do Capibaribe.  

 

A coexistência dessas classes sociais no mesmo espaço, no entanto, apresenta boas 

relações de convivência (ver Figura 03, na qual podemos observar a Comunidade Lemos 

Torres). Apesar das fronteiras se apresentarem de forma cada vez mais visível, Lacerda afirma 

que  

 
Tudo se passa como se as relações entre essas duas classes fizessem parte da construção da 
identidade deste bairro. Todavia, ela é ameaçada pelas mudanças da sua estrutura social. A 
pressão do mercado imobiliário é intensa, o que fragiliza a permanência das populações 
pobres em seu seio. [...] E tudo isto não é sem conseqüência sobre a identidade do bairro. 
(LACERDA, 1993, p. 216-217) 

Figura 03 

 
Comunidade Lemos Torres - Rua Alfredo Fernandes, esquina com Avenida 
17 de Agosto 
Foto: Silvana Farias (junho/2006) 

 

Como ressaltado, a partir dos anos 70, observa-se o início da transformação espacial 

do conjunto urbano de Casa Forte, com a alteração de sua estrutura espacial e de usos. Os 

edifícios verticais passaram a se sobressair no cenário do bairro, muito embora os primeiros a 

ser edificados, ainda nessa década, cultivassem uma relação de correspondência com o 

entorno, apresentando gabaritos não tão elevados.  
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Nessa perspectiva, a verticalização, que aparece como 'solução' para alguns 

problemas, e também como símbolo da modernidade (SOUZA, 1989 apud SANTANA, 1998, 

p. 25), contribuiu, através do adensamento construtivo, para o salto quantitativo da população 

na área. Concomitantemente, o bairro foi perdendo a sua característica estritamente 

residencial, à medida que as atividades comerciais e de serviços começaram a ser atraídas 

para o local, prenunciando uma nova centralidade. Esse fato, ao mesmo tempo em que trouxe 

comodidade aos habitantes da área, promoveu um maior fluxo de pessoas e veículos – 

gerando também a poluição sonora – procedentes, inclusive, de outros bairros, além da 

poluição visual (outdoors). 

 

O processo de verticalização, no bairro, seguia de forma muito intensa, promovido 

ainda pela Lei 14.511/83, até que, em 1989, os moradores, na tentativa de frear esse processo, 

conseguiram aprovar a Lei de nº 15.199, que restringiu o crescimento vertical do bairro, 

determinando que, em algumas localidades do bairro de Santana (Setor 1 - no sentido do Poço 

da Panela), edifícios para habitações multifamiliares até seis pavimentos tivessem a altura 

máxima de 18,00 metros, a partir do meio-fio. Além disso, nas demais áreas do nosso estudo 

(Casa Forte, Parnamirim e Santana – Setor 2), os edifícios multifamiliares limitariam-se à 

altura correspondente a 42,00 metros, a partir do meio-fio, o que equivale a um edifício com 

quatorze pavimentos. Essa lei garantiu, por algum tempo, a configuração horizontal do bairro. 

Ademais, os coeficientes de utilização do terreno variavam de 0,15 a 0,8 (Setor 1), e 0,15 a 

2,4 (Setor 2). 

 

Em meio a esse processo de adensamento construtivo e transformação de uso da área, 

foi construído, em 1990, o Hiper Center Casa Forte, hipermercado do grupo Bompreço. A sua 

implantação repercutiu de forma marcante no mercado imobiliário e atraiu novos 

estabelecimentos de comércio e serviço no seu entorno, gerando, inclusive, modificações na 

malha urbana viária. Além disso, os hábitos dos moradores da área também foram alterados, 

devido à influência do número crescente de investidores e consumidores no local, à medida 

que as suas ações foram transformando as características do bairro. 

  

Convém registrar que as restrições à ocupação do Conjunto Urbano de Casa Forte 

duraram pouco. Em 1996, entrou em vigor a (ainda atual12) Lei de nº 16.176, que favoreceu o 

                                                 
12  Considerando o ano de 2006. 
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crescimento em altura, permitindo, nos últimos anos, a grande verticalização no bairro. Nessa 

Lei, a taxa de solo natural (que representa o percentual mínimo da área do terreno a ser 

mantido nas suas condições naturais) foi definida em 50% para a ZUP 2, onde se localiza a 

nossa área de estudo. Já o coeficiente de utilização foi de 3,00.  

 

De tal forma, as maiores transformações observadas na área aconteceram de maneira 

muito intensa, especialmente a partir de 199613. Os altos edifícios, somados à crescente 

introdução das atividades ligadas ao comércio e serviços que se intensificaram, atraídos pelo 

hipermercado, trouxeram um maior fluxo de pessoas e veículos à área, inclusive a presença de 

semáforos. Esse processo não vem influenciando apenas a malha urbana, mas também os 

hábitos e as práticas sociais dos habitantes do seu entorno imediato, como será demonstrado, 

mais adiante.  

 

Em decorrência do mencionado aumento da densidade construtiva e populacional, 

aliado à transformação da área, que, cada vez mais, foi se configurando como uma 

centralidade, foi inaugurado, no final de 1998, o Plaza Shopping Casa Forte, com um projeto 

arquitetônico voltado para atender a população local e dimensionado como um centro de 

compras de médio porte (ACCIOLY, 2002).  A partir da conexão desses dois grandes 

equipamentos, que, mesmo sendo separados por uma rua, funcionam, atualmente, como um 

Complexo Comercial e já não podem ser analisados separadamente, um processo de 

transformação vem marcando, profundamente, a estrutura urbana da área em estudo.  

 

Assim, 

 
A característica de equilíbrio dos volumes construídos e plantados e sua relação harmoniosa 
com o sítio são destruídos com a introdução de edifícios verticais e com novos usos. O 
tráfego, os novos usos, volumes construídos e a vida moderna vão destruindo o velho cenário 
e criando um novo, restando apenas pequenos marcos e manchas do passado (COSTA, 2003, 
p. 103). (ver Figura 04) 

 

                                                 
13 Em novembro de 2001, como veremos, adiante, é aprovada uma nova Lei restringindo os parâmetros 
urbanísticos de doze bairros, entre eles os que conformam o Conjunto Urbano de Casa Forte. No entanto, vários 
projetos já haviam sido aprovados. 
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Figura 04 

 
Rua do Marquês 
Foto: Silvana Farias (junho/2006) 

 

Em outras palavras, a alteração do sistema viário local, a demolição de edificações de 

valor significativo, as mudanças de usos, o adensamento construtivo e populacional, entre 

outros, vêm, pouco a pouco, fazendo com que certos lugares, carregados de simbolismo e 

sentimentos, sejam substituídos por espaços de deslocamentos, desprovidos de memórias e 

significações. Como veremos, todas essas alterações afetam a vida e o cotidiano daqueles que 

vivenciam esse espaço. Por isso, analisaremos, no próximo tópico, como se deram essas 

alterações, tendo, como ponto inicial, o ano de 1990, seguindo até o ano de 2006.  
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3.3 Transformações sócio-espaciais no entorno do Complexo Comercial Hiper Center – 
Plaza Shopping (1990 a 2006)  

 
Toda situação é, do ponto de vista estático, um resultado, e do ponto de vista dinâmico, um 
processo. Numa situação em movimento, os atores não têm o mesmo ritmo, movem-se 
segundo ritmos diversos. Portanto, se tomarmos apenas um momento, perdemos a noção do 
todo em movimento (SANTOS, 1996, p. 95).  

 

Para podermos apreender a transformação em termos de uso e ocupação do solo 

ocorrida no entorno do Complexo Comercial formado pelo Hiper Center Casa Forte e Plaza 

Shopping Casa Forte, ambos impulsionadores da centralidade que se produziu no Conjunto 

Urbano de Casa Forte, o ponto de partida foi a análise dos dados sócio-econômicos e 

espaciais da área em estudo.  

 

Conforme explicitamos no Capítulo 2, o recorte temporal, em nossa pesquisa, se deu 

em dois momentos: o primeiro, no ano de 1990, ano de inauguração do hipermercado; e o 

segundo, no ano de 2006, quando a malha urbana já havia sido redefinida, necessitando de 

algumas complementações. Assim, apreciaremos esses dois momentos, comparando as 

diferenças entre os mesmos. Lembramos também que o nosso recorte espacial, para a coleta 

dos dados sócio-econômicos, foi limitado pelos bairros de Casa Forte, Parnamirim e Santana, 

todos inclusos no Conjunto Urbano Casa Forte, de acordo com as especificações igualmente 

expostas no segundo capítulo desta dissertação, os quais correspondem ao entorno imediato 

de tal Complexo Comercial. 

 

Ao iniciarmos a coleta dos dados sócio-econômicos, deparamo-nos com um 

obstáculo. Tais dados, levantados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

são resultados de Censos Demográficos, os quais constituem uma importante fonte de 

referência sobre as condições de vida da população nos municípios, bem como em seus 

recortes internos, tais como distritos, bairros e localidades rurais ou urbanas. No entanto, esses 

Censos, realizados de 10 em 10 anos, não correspondem, totalmente, ao nosso recorte 

temporal, visto que a nossa análise será feita desde o ano de 1990 até o ano de 2006.  

 

Dessa forma, para verificarmos a dinâmica nas transformações sócio-econômicas 

neste capítulo, utilizaremos os Censos Demográficos dos anos de 1991 e 2000, e dados do 

Atlas do Desenvolvimento Humano do Recife, elaborado pela Prefeitura do Recife (PCR), 

sendo todos eles dados cedidos pela mesma. 
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Para a análise morfológica da área em estudo, utilizamos duas imagens. A primeira, 

do ano de 1984, anterior ao nosso recorte, foi a Ortofotocarta 8150, disponibilizada pela 

Fundação para o Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife (FIDEM); a segunda, 

do ano de 2002, foi a Imagem de Satélite do Recife, obtida através da Prefeitura da cidade em 

questão. Além disso, mostraremos também fotografias atuais, do ano de 2006, para 

verificarmos o resultado do processo de verticalização. 

 

Tanto as imagens quanto os dados sócio-econômicos obtidos nesses órgãos revelam 

que os bairros de Parnamirim, Casa Forte e Santana apresentam transformações e crescimento 

em diversas variáveis, no período estudado, como veremos a seguir.  

 

Conforme visto no tópico anterior, foi a partir do processo de urbanização, iniciado na 

década de 70 e intensificado nas décadas de 80 e 90, que as transformações sociais e espaciais 

foram desencadeadas. Diante disso, os dados relativos à população residente foram os 

primeiros indicadores analisados em nossa área de estudo. Concluímos, através deles, que o 

aumento populacional, viabilizado pelo adensamento construtivo, produto dos investimentos 

imobiliários feitos nessa área, foi o ponto de partida para que as transformações, em nossa 

área de estudo, começassem a tomar forma e novos usos fossem atraídos para o local, bem 

como estabelecimentos de grande porte, como o Hiper Center Casa Forte e o Plaza Shopping 

Casa Forte, incitando o surgimento de uma centralidade. 

 

De acordo com a Tabela 01, podemos verificar que, no período de 1991 a 2000, o 

conjunto dos três bairros apresentaram crescimento significativo. Em Casa Forte – bairro que 

apresentou um menor crescimento entre eles –, havia, no ano de 1991, uma população 

residente de 4.432 habitantes, passando a ser de 4.475 habitantes em 2000, representando um 

incremento populacional de 0,97%. Já o bairro de Parnamirim foi o que apresentou um 

crescimento mais evidente. A população, que no ano de 1991 era de 4.551, passou a ser, no 

ano de 2000, de 5.363 habitantes, correspondendo a um incremento de 17,84%. O bairro de 

Santana, por sua vez, apresentou, nesse período, um crescimento intermediário, passando de 

2.076 habitantes para 2.437 habitantes, ou seja, obteve um incremento de 17,39%. Em um 

somatório geral, a população da área cresceu em 10,99%. 
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TABELA 01 - População Residente em Casa Forte, Parnamirim e Santana 1991-2000 
População Residente 

Ano 
Incremento Populacional 

2000-1991 Bairro 
1991 2000 nº absoluto % 

Casa Forte 4.432 4.475 43 0,97 
Parnamirim 4.551 5.363 812 17,84 
Santana 2.076 2.437 361 17,39 
Total  11.059 12.275 1.216 10,99 

FONTES: IBGE - Censos Demográficos 1991 e 2000 e PCR - SEPLAM/DIRBAM/DEIP  
Elaboração: Silvana Farias 
 

Já em relação ao número de domicílios particulares permanentes, de acordo com a 

Tabela 02, Casa Forte aumentou de 913 para 1.253 domicílios, o que significou um 

incremento de 37,24%, no período de 1991 a 2000. Em Parnamirim, o incremento foi de 

60,00%, passando de 940 para 1.504. Santana, por sua vez, foi, entre os três, o que apresentou 

um incremento mais significativo, de 70,59%, aumentando seu número de 391 para 667 

domicílios no período estudado. No total, o número de domicílios particulares permanentes 

obteve um incremento de 52,58%. 

TABELA 02 – Domicílios Particulares Permanentes em Casa Forte, Parnamirim e 
Santana 1991-2000 

Domicílios Particulares Permanentes 
Ano 

Incremento do nº de domicílios 
2000-1991 Bairro 

1991 2000 nº absoluto % 
Casa Forte 913 1.253 340 37,24 
Parnamirim 940 1.504 564 60,00 
Santana 391 667 276 70,59 
Total  2.244 3.424 1.180 52,58 

FONTES: IBGE - Censos Demográficos 1991 e 2000 e PCR - SEPLAM/DIRBAM/DEIP  
Elaboração: Silvana Farias 
 

Além disso, o crescimento no número de domicílios particulares permanentes, notório 

em todos os três bairros, foi produto do processo de adensamento construtivo, mediante a 

verticalização que, como veremos adiante, substituiu inúmeras casas unifamiliares por 

edifícios de apartamentos. Assim, com esses novos domicílios que foram inclusos, a estrutura 

anterior da área foi alterada, visto que era caracterizada pela predominância das antigas 

residências unifamiliares. 

 

É interessante observar que a evolução do número de unidades construtivas, em 

termos percentuais, nos três bairros, é bastante superior à evolução da população. Tal 

constatação leva-nos a concluir que as unidades habitacionais passaram a abrigar um número 



 69

menor de pessoas, ou seja, famílias menos numerosas – fato comprovado através da tabela 

seguinte.  

 

Através da Tabela 03, confirmamos a redução da média de moradores por domicílio 

em todos os bairros. Ao mesmo tempo, nos três bairros, ocorreu um aumento de 27,00% no 

número de responsáveis por domicílio. O bairro de Parnamirim obteve um percentual de 

incremento equivalente a 33,33%; o bairro de Santana, 39,54% e o bairro de Casa Forte, 

14,95%. 

TABELA 03 – Média de Moradores por Domicílio, Responsáveis e Renda em Casa Forte, 
Parnamirim e Santana 1991-2000 

Média de 
Moradores por 

Domicílio 
Responsáveis por Domicílio Renda Média por Responsável pelo 

Domicílio 

Ano Ano Ano 
Bairro 

1991 2000 1991 2000 
Incremento 

 % 1991 2000 
Incremento 

% 
Casa Forte 4,80 3,53 1.090 1.253 14,95 2.925,03 3.970,65 35,75 
Parnamirim 4,76 3,54 1.128 1.504 33,33 2.782,79 3.546,99 27,46 
Santana 5,24 3,60 478 667 39,54 2.475,68 2.848,08 15,04 
Total  4,93 3,56 2.696 3.424 27,00 8.183,50 10.365,72 26,67 
FONTE: Atlas do Desenvolvimento Humano no Recife 
Elaboração: Silvana Farias 
 

Ainda na mesma Tabela 03, verificamos que o aumento de renda média por 

responsável pelo domicílio no total dos três bairros analisados, foi de 26,67%. O bairro de 

Casa Forte foi, dentre os três, o que obteve o maior aumento, passando de R$ 2.925,03 para 

R$ 3.970,65, o que correspondeu a um incremento de 35,75%. Abaixo dele, veio o bairro de 

Parnamirim, que passou de R$ 2.782,79 para R$ 3.546,99, com um incremento de 27,46%, 

seguido do bairro de Santana, que passou de R$ 2.475,68 para 2.848,08, com um incremento 

de 15,04%. 

 

Ou seja, através das tabelas analisadas, demonstramos que, ao diminuir a média de 

moradores por domicílios e aumentar o número de responsáveis nos mesmos, e a renda média 

desses responsáveis, a melhoria do padrão de vida parece ser bastante previsível, fator que 

evidencia o processo de elitização nos bairros analisados. Isto é, segmentos mais bem situados 

da classe média dirigem-se para esses bairros, o que indica a modificação dos hábitos 

vivenciados pelos habitantes, visto que algumas práticas sociais estão diretamente 

relacionadas com a classe social.  
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No tocante ao citado processo de elitização, o bairro de Casa Forte, já em 1991, era o 

que detinha a maior renda entre os três bairros estudados. No ano de 2000, era o segundo 

bairro com a mais alta renda do responsável pelo domicílio no Recife. Ainda hoje14, esse 

bairro, tradicionalmente ocupado pela antiga aristocracia açucareira, concentra uma grande 

parte de população de alta renda.  

 

Partindo-se do princípio que existe um processo que regula a localização e a renda dos 

seus moradores, no qual uma divisão simbólica da cidade classifica, socialmente, as pessoas 

de acordo com a sua localização no espaço (LOUREIRO e AMORIM, 2005), concluímos 

que, neste processo de transformação e substituição de residências unifamiliares por edifícios 

de apartamentos, o bairro foi alterando o seu perfil social. Em decorrência da valorização 

imobiliária, somente os mais bem situados na estrutura da sociedade estão conseguindo entrar 

nesses bairros, ou seja, a classe média-alta. Esses novos moradores – provenientes de áreas 

próximas, e/ou vindos de outras localidades – provavelmente foram atraídos pelas 

representações atribuídas a esse bairro de forma tão marcante.  

 

No bairro de Parnamirim, que, no período estudado, obteve o segundo maior 

percentual de incremento de renda média por responsável pelo domicílio, podemos atribuir 

esse aumento à atratividade de segmentos de maior poder aquisitivo, na medida em que esse 

bairro foi alvo dos investimentos imobiliários de alto padrão, destinados também à população 

de renda mais alta.  

 

Quanto à área construída por número de pavimentos, de acordo com a Tabela 04, 

ocorreu, entre os anos de 1996 e 2000, em todos os três bairros analisados, um processo de 

verticalização. Mais uma vez, o bairro de Parnamirim apresentou um crescimento maior que 

os demais (106,53%), seguido por Casa Forte (93,63%) e Santana (40,48%), no período 

considerado.  Contudo, é importante esclarecer que tais dados, relativos à área construída por 

faixa de número de pavimento, só estavam disponíveis em relação a esses dois anos. Mesmo 

assim, realizamos a análise para verificarmos os incrementos referentes a esses indicadores.   

                                                 
14 Considerando o ano da dissertação, 2006. 
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TABELA 04 – Área Construída por número de pavimentos em Casa Forte, Parnamirim e 
Santana 1996-2000 

Bairro Ano Total De 01 a 04 De 05 a 10 De 11 a 15 Maior que 15 
1996 176.805,55 160.509,91 4.906,11 5.073,60 6.313,00 
2000 342.355,00 172.870,00 19.881,35 32.793,73 116.810,47 Casa Forte 

incremento % 93,63 7,70 305,24 546,36 1.750,32 
1996 193.203,59 157.712,16 7.740,10 10.064,81 17.781,75 
2000 399.023,76 153.380,79 48.207,07 56.196,55 141.239,35 Parnamirim 

incremento % 106,53 -2,75 522,82 458,35 694,29 
1996 106.112,04 88.373,10 6.881,16 2.611,20 8.244,75 
2000 149.066,57 78.286,67 19.393,05 17.512,24 33.874,61 Santana 

incremento % 40,48 -11,41 181,83 570,66 310,86 
1996 476.121,18 406.595,17 19.527,37 17.749,61 32.339,50 Total 

absoluto 2000 890.455,33 404.537,46 87.481,47 106.502,52 291.924,43 
Percentual 
incremento  87,02 -0,50 347,99 500,03 802,69 

FONTES: PCR / Secretaria de Finanças, Cadastro Imobiliário 1996, 2000 
Elaboração: Silvana Farias 

 
Ao analisarmos as edificações de um a quatro pavimentos que faziam do Conjunto 

Urbano de Casa Forte uma área predominantemente residencial, percebemos, através da 

tabela, que o crescimento apresentado foi de 7,70% no bairro de Casa Forte, enquanto  os 

demais apresentaram decréscimo de valores correspondentes a um percentual de –2,75% no 

bairro de Parnamirim e –11,41% no bairro de Santana, o que comprova que as residências 

unifamiliares foram destruídas e substituídas por edificações verticalizadas.  

 

Considerando, no período mencionado, a área construída das edificações que têm de 

cinco a dez pavimentos, verifica-se que, em Casa Forte, ocorreu uma evolução de 305,24%; 

546,36% nos edifícios de onze a quinze pavimentos e 1.750,32% nas edificações acima de 

quinze pavimentos. Esses dados comprovam, de forma alarmante, o crescimento exagerado da 

verticalização desse bairro, evidenciando também que muitos casarões devem ter sido 

derrubados para a construção desses ‘espigões’. 

 

Da mesma forma, o bairro de Parnamirim também demonstrou um incremento 

significativo de área construída, particularmente em relação às edificações (i) de cinco a dez 

pavimentos, cuja área evoluiu 522,82%; (ii) de onze a quinze pavimentos, que conheceu um 

incremento de 458,35% e (iii) de mais de quinze pavimentos, que atingiu 694,29% no período 

considerado. 

 

Santana, entre os três, apresentou índices menores, mas, ainda assim, com incremento 

de área construída bastante alto, (i) de cinco a dez pavimentos, uma evolução de 181,83%; (ii) 
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de onze a quinze pavimentos, 570,66% e (iii) de mais de quinze pavimentos, um incremento 

de 310,86% no mesmo período analisado. 

 

Em relação ao valor absoluto resultante da soma dos três bairros, evidencia-se que a 

área construída praticamente duplicou, ao conhecer um incremento da ordem de 87,02% no 

período considerado, ou seja, cinco anos. O crescimento maior se deu nas edificações acima 

de quinze pavimentos (802,69%), e de onze a quinze pavimentos (500,03%), evidenciando, 

mais uma vez, como a verticalização ocorreu de forma notória nesses bairros, o que 

desencadeou a mudança do modelo de ocupação dos mesmos. 

 
Ao analisarmos as imagens cedidas pela FIDEM e Prefeitura da Cidade do Recife, que 

são a Ortofotocarta de 1984 e a Imagem Satélite de 2002, respectivamente, percebemos que, 

morfologicamente, a área também sofreu diversas transformações, seja na sua estrutura 

espacial, com a inserção de novas edificações, seja na sua malha urbana, para melhor 

responder ao fluxo de veículos.  

 

Na Ortofotocarta de 1984, o Hiper Center Casa Forte, inaugurado em 1990, não 

aparece na imagem, e, em seu lugar, encontramos a Rádio Jornal do Commercio. É 

importante chamar a atenção para a redução significativa das áreas de cobertura vegetal. No 

bairro de Parnamirim, muitas áreas, em geral quintais, ainda estavam desocupadas e a 

vegetação era mais densa. Podemos, igualmente, observar, ainda na Ortofotocarta, um grande 

vazio, nesse bairro, na área onde, posteriormente, veio concentrar-se a maior parte do 

comércio e serviços, ou seja, no núcleo da centralidade. 

 

Nas figuras a seguir – Ortofotocarta, Imagem de Satélite e Análise de Usos –, 

verificaremos as transformações espaciais da nossa área de estudo. 

 

Ao analisarmos a Imagem de Satélite do ano de 2002, verificamos uma presença 

maior de construção, bem como a diminuição da massa arbórea, o que demonstra o processo 

de adensamento construtivo já evoluído. Nessa imagem, já aparecem o Hiper Center Casa 

Forte e o Plaza Shopping Casa Forte, inaugurados em 1990 e 1998, respectivamente. 
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Análise de Usos 
Ano: 2006 
Projeto Unibase (1982) 
 
 
plantas nº 1818000, 1818005, 
1818100, 1818105, 1819005, 
1819100 e 1819105 
Fonte: Prefeitura do Recife 
Realização: Silvana Farias 
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Ainda nessa imagem, podemos observar, em relação ao sistema viário, um maior 

número de ruas que foram implantadas para facilitar o deslocamento dos automóveis, o que, 

ao mesmo tempo, facilitou o desenvolvimento e a expansão do comércio. No bairro de 

Santana, algumas ruas foram asfaltadas com essa finalidade, como, por exemplo, a rua 

posterior ao hipermercado, que cria um atalho entre a Avenida 17 de Agosto e a Avenida Rui 

Barbosa. Também podemos verificar que, do ano de 1984 ao de 2002, a Avenida 17 de 

Agosto ganhou uma definição mais precisa, tornando-se a artéria principal de maior 

importância e fluxo dessa área. 

 

Através da Análise de Usos, realizada mediante a Planta referente ao Projeto Unibase 

(Unificação das Bases Cadastrais), constituída em 1982, destacamos as edificações destinadas 

ao setor terciário no ano de 2006. Nela, verificamos a concentração desse setor, especialmente 

nas áreas próximas do hipermercado e do shopping center, como também ao longo da 

Avenida 17 de Agosto, evidenciando a centralidade. Cabe salientar que, em 1982, 

praticamente todos os imóveis eram residenciais. 

 

Para conter as transformações em curso, foi criada, em 30 de novembro de 2001, a Lei 

de nº 16.719, mais conhecida como A Lei dos Doze Bairros. Essa Lei criou a Área de 

Reestruturação Urbana - ARU, composta pelos seguintes bairros: Derby, Espinheiro, Graças, 

Aflitos, Jaqueira, Parnamirim, Santana, Casa Forte, Poço da Panela, Monteiro, Apipucos e 

parte do bairro Tamarineira. Tal Lei tem como objetivos condicionar o uso e a ocupação do 

solo à oferta de infra-estrutura instalada à paisagem urbana, respeitar certas configurações 

morfo-tipológicas ainda existentes e conservar certas características da paisagem natural. Para 

atingir esses objetivos, a área foi dividida em três setores, de acordo com suas especificidades. 

 

Em nosso recorte espacial – relativo à aplicação das entrevistas – estão contidas 

quadras pertencentes ao Setor de Reestruturação Urbana 2 (SRU2) e ao Setor de 

Reestruturação Urbana 3 (SRU3). Segundo a Lei dos Doze Bairros, a SRU2 configurava-se 

como uma área que apresentava um acelerado processo de transformação no que se refere ao 

uso e à ocupação do solo; e a SRU3, como uma área que margeava o Rio Capibaribe e 

apresentava uma tipologia, predominantemente, unifamiliar, ambas requerendo, por motivos 

diferentes, redução dos parâmetros urbanísticos capazes de deter o processo de verticalização.  
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Nessa Lei, as alturas máximas dos edifícios foram definidas segundo o setor e a 

dimensão da via no qual eles estão localizados. Nesse sentido, as vias foram categorizadas em 

função do dimensionamento médio de sua seção transversal, ou seja, maior, médio e menor 

(A, B e C, respectivamente). Assim, na SRU 2, (i) nas vias de seção transversal maior, o 

edifício seria limitado a uma altura de 60,00 metros (o que equivale a um edifício de vinte 

pavimentos); (ii) nas vias de seção transversal média, o limite seria de 48,00 metros de altura 

(equivalente a um edifício de dezesseis pavimentos); e, (iii) nas vias de seção menor, a altura 

máxima é de 24,00 metros (o que corresponde a um edifício de oito pavimentos). Porém, na 

SRU3, independente do dimensionamento da via, a altura máxima permitida é de 24,00 

metros. 

 

O coeficiente de utilização do terreno permitido também foi classificado tomando 

como base a seção transversal das vias nas quais o edifício está localizado, sendo diferenciado 

de acordo com a área. Na SRU2, os índices variaram entre (i) 3,00 nas vias maiores; (ii) 2,50 

nas vias médias; e (iii) 1,50 nas vias menores. Na SRU3, o índice dos três tipos de vias foi o 

mesmo, de 2,00. A criação e a aprovação dessa Lei veio atender aos anseios dos moradores 

dos doze bairros. “A comunidade expressou que tipo de bairro queria”, segundo a afirmação 

da então Diretora-geral de Urbanismo da Prefeitura do Recife, Norma Lacerda, que afirmou 

também que esse fato representou uma grande vitória da cidade do Recife (Jornal do 

Commercio – 27/11/2001). 

 

Para evitar ainda mais a verticalização excessiva comprometendo a paisagem tão 

peculiar existente na SRU2 e SRU3, essa Lei só permite o remembramento para implantação 

de edificação com, no máximo, 36,00m (equivalente a um edifício de doze pavimentos) de 

gabarito na SRU 2, e 12,00m (equivalente a um edifício de quatro pavimentos) de gabarito na 

SRU 3. Além disso, foram também disciplinados as taxas de solo natural e os afastamentos 

(frontal, lateral e de fundos).  

 

Do mesmo modo, os usos geradores de interferência no tráfego e o sistema viário 

também foram regulamentados, mediante a limitação de usos e atividades, bem como a 

exigência de vagas de estacionamento, em função de sua localização na malha urbana, visto 

que o tráfego intensificou-se à medida que a área se desenvolveu e se expandiu.  
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No entanto, apesar dessa Lei ter surgido como uma demanda da população local que 

buscava diminuir os parâmetros urbanísticos desses doze bairros, os moradores, que, na 

época, uniram-se para esse fim, continuaram a presenciar a construção de edifícios de até 42 

pavimentos, mesmo após anos de aprovação da Lei. Na verdade, muitos projetos haviam sido 

aprovados antes mesmo da nova Lei ser promulgada. Por essa razão, vários edifícios 

continuaram a ser erguidos, com os mesmos parâmetros da Lei anterior. Ainda assim, os 

defensores da nova Lei afirmam que a infra-estrutura, seja ela viária ou de esgotamento 

sanitário, sem as atuais proibições, estariam em condições bem piores.  

 

Para uma melhor apreensão das modificações dos parâmetros urbanísticos do 

Conjunto Urbano de Casa Forte, desde 1961, comentadas anteriormente, apresentamos o 

Quadro Síntese, a seguir. 

Quadro 05 – Dinâmica das Leis de Uso do Solo e Ocupação da cidade do Recife 

LEI Especificação da área Coeficiente de 
Utilização (µ) 

Taxa de 
Ocupação 

(%) 

Gabarito 
Máximo  

(m) 
Até 2 pavtos. 50 7.427/61 Setor 

Suburbano Mais de 2 pavtos. 2,0 33 26,00 

14.511/83 ZR 3 - 0,4 a 2,4 20 a 50 - 
Setor 1 - 0,15 a 0,8 18,00 15.199/89 Setor 2 - 0,1 a 2,4 15 a 40 42,00 

16.176/96 ZUP 2 - 3,0 50 - 
Via tipo A 3,0 60,00 
Via tipo B 2,5 48,00 

SRU2 

Via tipo C 1,5 
50 

24,00 16.719/01 

SRU 3 Todas as vias 2,0 40 24,00 
 

 

Embora muitos ‘espigões’ tenham sido construídos, a população do Conjunto Urbano 

de Casa Forte sente-se atendida à medida que o crescimento em altura foi limitado. Quanto 

aos promotores imobiliários, favoráveis à verticalização, foram os que mais se opuseram à 

Lei. Para eles, edifícios com poucos pavimentos são menos procurados pelos clientes, pois se 

tornam mais dispendiosos do que os chamados arranha-céus. 

 

Na Figura 05, podemos observar a verticalização em destaque, no edifício próximo ao 

Plaza Shopping Casa Forte. Ainda nessa figura, à esquerda, podem ser visualizadas as obras 

do edifício-garagem, parte da expansão do referido shopping. 
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Figura 05 

  
Avenida 17 de Agosto 
Foto: Silvana Farias (junho/2006) 

 
Para o atual Prefeito do Recife, João Paulo,  

 
A lei permitiu um avanço extremamente positivo porque disciplinou e regulamentou o 
crescimento nos 12 bairros. As áreas estão mais valorizadas economicamente e a degradação, 
do ponto de vista de trânsito e do esgotamento, diminuiu. Além disso, a lei obrigou a 
iniciativa privada a buscar outras áreas de expansão. As 12 localidades estavam saturadas 
(Diário de Pernambuco – 30/11/2003). 

 

Na Figura 06, podemos observar a verticalização presente em todas as direções, 

confirmando a construção dos edifícios que foram aprovados antes da Lei ser promulgada.  

Figura 06 

 
Esquina da Avenida 17 de Agosto com Rua Alfredo Fernandes  
Foto: Silvana Farias (junho/2006) 
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Além do adensamento construtivo e populacional verificados em nossa área de estudo, 

sabemos que a expansão da atividade comercial e de serviços, por si só, traz consigo os 

congestionamentos de tráfego que, por sua vez, vêm acompanhados do problema da falta de 

estacionamentos. Diante disso, em nossa área de estudo, muitas ruas do bairro transformaram-

se em locais para estacionamentos, perdendo seu caráter original e cedendo aos carros 

destacado papel no cenário urbano. 

 

O desenvolvimento do setor terciário, decorrente da implantação do Hiper Center 

Casa Forte e, posteriormente, do Plaza Shopping Casa Forte, trouxe diversas transformações 

para a população residente do seu entorno. Certamente, tais transformações podem ter trazido 

benefícios para alguns e perdas para outros. 

 

Muitas edificações, no entorno do hipermercado e do shopping center, mudaram de 

uso – do residencial para o de comércio e/ou serviços – sem alterar, significativamente, no 

entanto, a tipologia de suas edificações. Esse fato, visível em várias ruas da área, não 

transfigura, totalmente, as características do bairro, em termos de volumetria, embora os 

interiores dessas edificações sejam totalmente remodelados para atender às novas 

necessidades. É o que podemos ver na Figura 07, em que o antigo conjunto habitacional foi 

totalmente transformado em comércio e serviços. Para tanto, muros foram derrubados; 

fachadas, alteradas; meio-fios, rebaixados; árvores, destruídas e letreiros, fixados. Tudo isso 

significa uma certa alteração na tipologia. 

Figura 07 

  
Antigo conjunto habitacional localizado na Rua Leonardo Bezerra Cavalcanti 
Foto: Silvana Farias (junho/2006) 
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Fato semelhante é observado na Figura 08, cuja edificação foi reformada, conferindo 

ares mais modernos à antiga residência que foi transformada em comércio. Já na Figura 09, 

embora o interior da edificação não contenha mais características do imóvel original, o 

estabelecimento de prestação de serviços conservou a sua tipologia original. 

Figura 08 

  
Estabelecimento comercial na Rua Alfredo Fernandes 
Foto: Silvana Farias (junho/2006) 

Figura 09 

 
Estabelecimento de prestação de serviços – Avenida 17 de Agosto 
Foto: Silvana Farias (junho/2006) 
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Contudo, ainda que os novos usos tenham trazido comodidades para os moradores, 

muitos deles, como veremos adiante, mostram-se insatisfeitos, entre outras coisas, com os 

problemas relativos ao trânsito e à poluição sonora, desencadeados pelo intenso fluxo de 

veículos. Em outras palavras, benefícios sobre o meio urbano nem sempre são sinônimos de 

melhorias nas vidas dos seus habitantes.  

 

Atualmente, na iminência da finalização das obras de expansão do Plaza Shopping 

Casa Forte (ver Figura 10), a probabilidade do aumento de fluxo local é grande. Após a 

conclusão total das obras, prevista para o segundo trimestre de 2007, o shopping terá duas 

lojas âncora, sessenta novas lojas, outra praça de alimentação, mais vagas de estacionamento, 

além das cinco salas de cinemas, fato que vem causando uma certa excitação nos moradores 

da área. A primeira etapa da expansão, que é a construção do edifício-garagem, deverá ser 

finalizada ainda nesse ano. 

Figura 10 

 
Obras do Plaza Shopping Casa Forte  
Foto: Silvana Farias (agosto/2006) 

 

“Com a expansão, o número de lojas vai saltar de 150 para 210 operações. A área 

bruta locável (ABL) vai passar dos atuais 7,1 mil para 14 mil metros quadrados, enquanto a 

área construída chegará a 51 mil metros quadrados” (Diário de Pernambuco, 03/08/2006). A 

intenção dos empreendedores é atrair os consumidores do entorno do Conjunto Urbano de 

Casa Forte, ou seja, ampliar o raio de abrangência que a centralidade atinge (ver Figura 11). 
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Esse fato, provavelmente, irá agravar os problemas vivenciados na área, como a falta de 

segurança, problemas de trânsito e poluição sonora, em decorrência do possível aumento do 

fluxo de pessoas e veículos. 

Figura 11 

 
Maquete eletrônica do projeto de expansão do Plaza Shopping Casa Forte 
Fonte: Folha de Pernambuco Digital (agosto/2006) 

 
 
Porém, será através do conteúdo das entrevistas realizadas com as pessoas diretamente 

envolvidas nesse processo, ou seja, seus moradores, que verificaremos até que ponto tais 

transformações modificaram suas práticas sócio-espaciais, e até que ponto a mudança dessas 

práticas transformaram lugares, carregados de sentimentos, em espaços de deslocamentos. 

Nesse sentido, faremos essa interpretação no capítulo a seguir. 

 

***** 

 

À guisa de uma conclusão parcial, este capítulo evidenciou os fatos históricos que 

vêm marcando a história da área em estudo. Primeiramente, estudamos o surgimento do 

Recife, com o seu núcleo central que apresentava características que denotavam a sua vocação 

de comércio e prestação de serviços, e, posteriormente, com a expansão da cidade, seus 

centros secundários. Assim, esboçamos os eventos marcantes, em especial o adensamento 

populacional e, por conseguinte, construtivo, facilitado pelo surgimento do BNH.  

 

Em seguida, traçamos um histórico sobre o Conjunto Urbano de Casa Forte, no intuito 

de apreender o processo de construção dos significados inerentes a essa área. Em sua história, 

verificamos também o processo de desenvolvimento que propiciou as implantações do Hiper 

Center Casa Forte, no ano de 1990, e, em seguida, no ano de 1998, do Plaza Shopping Casa 

Forte, estabelecimentos que, funcionando como um complexo comercial, atraíram novos 
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estabelecimentos de comércio e serviços, substituindo o uso habitacional pelo terciário, no seu 

entorno imediato. Esse fato contribuiu sobremaneira na consolidação da centralidade 

atualmente existente nessa área. 

 

Confirmamos, aqui, as modificações espaciais em diversos aspectos, através da 

análise quantitativa dos dados sócio-econômicos e também através das imagens. A intenção 

principal foi evidenciar as transformações ocorridas para, em seguida, no próximo capítulo, 

apreender o significado das mesmas para os sujeitos sociais envolvidos em todo o processo.  

 

Assim, fomos adicionando, aos poucos, os conteúdos de cada capítulo até chegarmos 

aos significados para aqueles que vivenciaram o processo. Em outras palavras, a teoria, 

somada aos procedimentos metodológicos e ao histórico da área, permitiram-nos entender as 

falas e os sentimentos explicitados nas entrevistas dos sujeitos envolvidos, ou seja, as suas 

representações sociais. Através delas, chegaremos à conclusão sobre a nossa hipótese inicial: 

a substituição, no entorno do complexo comercial, de lugares por espaços de deslocamentos. 
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CAPITULO 4: 
VIVENCIANDO OS LUGARES 
 
 

Neste capítulo, buscamos analisar os conteúdos das entrevistas que realizamos. 

Convém relembrar que interpretamos e analisamos as mesmas através do caminho 

metodológico que escolhemos, tendo sempre em vista os objetivos da nossa pesquisa.  

 

O Conjunto Urbano de Casa Forte trouxe, com a sua história, vivências peculiares e 

um certo costume de vida interiorano que sempre o diferenciou dos demais bairros da cidade. 

Por conta disso, seus habitantes – e também seus admiradores – atribuem a esse bairro uma 

qualidade de vida significativa. Ademais, a sua vegetação densa e a arquitetura de seus 

antigos casarios, apesar do intenso processo de adensamento construtivo e de verticalização, 

ainda constituem elementos atrativos.  

 

Para entender essas vivências, buscamos, primeiramente, verificar como se dava a 

relação entre o homem e o seu lugar: seus sentimentos, seus hábitos. Em seguida, tentamos 

apreender, a partir da ótica daqueles que vivenciaram o processo de transformação espacial, 

como as mudanças sócio-espaciais atingiram suas vidas, ou seja, verificar, através das suas 

falas, o que chegou e se tornou prático e o que se foi e deixou saudades. E, mais que isso, 

procuramos constatar como tudo isso alterou a maneira de ver, sentir e usar o espaço para 

aqueles que têm o bairro como seu.   

 

 

4.1  O Conjunto Urbano de Casa Forte: um caso de amor  
 

O compartilhamento do conhecimento para a constituição de uma realidade comum 

demonstra que o mesmo não pode ser definido como uma simples descrição do estado das 

coisas, já que ele é produzido por meio da interação e comunicação entre as pessoas. Desse 

modo, o conhecimento surge no ambiente em que as pessoas se encontram e interagem, onde 

seus interesses, necessidades e desejos encontram expressão, satisfação ou frustração 

(MOSCOVICI, 2005, p. 9).  

 
Em síntese, o conhecimento surge das paixões humanas e, como tal, nunca é desinteressado; 
ao contrário, ele é sempre produto dum grupo específico de pessoas que se encontram em 
circunstâncias específicas, nas quais elas estão engajadas em projetos definidos (BAUER & 
GASKELL, 1999 apud MOSCOVICI, 2005, p. 9) 
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Desde o primeiro contato com a área, e também a cada entrevista com seus habitantes, 

a constituição de uma realidade em comum entre eles traduziu um sentimento mais intenso 

que se fazia revelar, distinguindo o Conjunto Urbano de Casa Forte dos demais bairros do 

Recife. Sabemos que o sentimento de identificação do sujeito com o seu espaço é tão grande, 

o que faz com que ele se refira ao mesmo como sendo parte de si próprio (LEITÃO, 1998, p. 

158). Da mesma forma, podemos ver ali, também, que a relação entre o bairro e seus 

habitantes parece ser mais intensa, e o amor pelo mesmo se mostra, explicitamente, por 

aqueles que o admiram. 

 

Surgido da formação de muitos engenhos que se tornaram bairros, conforme processo 

descrito anteriormente, o Conjunto Urbano de Casa Forte mostra, através da sua história, 

como a área foi adquirindo, ao longo do tempo, um valor histórico e cultural. O significado 

das práticas sócio-espaciais dos seus habitantes pôde, assim, gerar um sentimento de apego, 

identidade e pertencimento àqueles que vivenciaram esse conjunto. 

 

O sentimento de amor revelado pelos três grupos entrevistados – moradores antigos 

(MA), ex-moradores (EM) e moradores recentes (MR) – surgiu ora como herança de família – 

apego a uma história que, mesmo não sendo a sua própria, vivida, era a estimada, “adotada” 

por aqueles cujas biografias não fizeram parte da história do bairro – ora mediante vivências 

próprias. É o que podemos depreender dos depoimentos dos moradores antigos, a seguir: 
  
Pra mim nada como Casa Forte, que mesmo com todo o crescimento, eu ainda considero 
como um dos melhores bairros para se morar. Eu nasci no bairro de Casa Forte. E não 
troco por canto nenhum. Um filho meu também nasceu aqui e a outra chegou com 1 ano e 5 
meses e até os meus netos também moram comigo. O bairro tem a importância de você 
transmitir valores culturais, transmitir hábitos de vida, tanto que meu genro, que não é 
cidadão de Casa Forte, diz que não quer outro bairro, porque ele sabe que, aqui, tem 
qualidade de vida pra ele, pra mulher, pra seus filhos. Outras pessoas chegaram, não no 
meu tempo, mas um pouquinho depois e se mantiveram no bairro. E são pessoas que não 
deixam o bairro por nada. Casa Forte ainda mantém a sua história, mantém muito das suas 
famílias de origem. (Marcelo – MA), (grifo nosso) 
 
O bairro significa muita coisa. Ter criado os filhos num ambiente tranqüilo, de boas relações 
com outras pessoas que também moravam aqui no bairro, de maior congraçamento familiar. 
Aqui, tinha muito isso. Não é como nos outros bairros. Aqui, as pessoas são mais 
acomodadas, até a mocidade é mais calma. Eu sempre morei em casa e os amigos dos meus 
filhos sempre freqüentavam minha casa. Ou seja, a convivência entre eles, aqui, foi ótima. 
(Nailde – MA), (grifo nosso) 
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Segundo Lacerda, o valor histórico torna-se relevante, à medida que desvenda uma 

época e seus modos de vida, representando etapas particularmente importantes da evolução 

das atividades humanas, em que a atribuição do valor é motivada pelas suas preferências. 

Além disso, ele “remete àquilo que foi e não é mais, aquilo que jamais pode ser reproduzido” 

(LACERDA, 2002, p.62).  

 

Junto ao valor histórico, encontramos o valor cultural, que, ainda segundo Lacerda, 

estão intensamente relacionados, visto que é o conhecimento do passado que consente a 

criação de uma identidade comum, seja no presente ou no futuro, considerando o simbolismo 

associado ao objeto valorizado (op. cit., p.62).   

 

Nessa perspectiva, através dos sentimentos explicitados em suas falas, os moradores 

do Conjunto Urbano de Casa Forte revelaram os valores atribuídos por eles mesmos a uma 

história de vida, seja ela relembrada, vivenciada ou assistida por eles. Ao mesmo tempo, eles 

demonstraram uma imensa angústia por não poder preservar tudo aquilo que consideravam 

valiosos para si mesmos. Devido a esse sentimento de amor pelo bairro, muitos mantêm suas 

moradias ali, ainda que precisem conviver com as transformações espaciais. Porém, por conta 

das mudanças mais intensas em certas áreas desse Conjunto, algumas pessoas entrevistadas 

mudaram de endereço, mas não de bairro, fato que, de certa forma, dificultou a nossa 

categorização no grupo de entrevistas. O que notamos foi uma certa resistência, justificada 

pela emoção, em mudar de bairro, conforme podemos sentir através do depoimento de uma 

moradora antiga: 

 
Já faz 27 anos que eu moro aqui. E a gente veio mais por conta da tranqüilidade e, também, 
pela oportunidade do apartamento que surgiu. Eu, particularmente, gosto muito desse bairro. 
Tanto que eu não pretendo sair daqui. Se tivesse que sair daqui, desse apartamento, por ele 
ser muito grande, eu iria continuar nesse mesmo bairro. Casa Forte significa toda uma 
história da minha vida, porque eu vim pra cá com meus filhos pequenininhos. Meu filho 
caçula, que já é médico, nasceu aqui. Então, minha vida foi toda nesse bairro, os meus filhos 
cresceram aqui e é um bairro que eu gosto muito. (Ludy – MA), (grifo nosso) 
 

Para os antigos moradores do Conjunto Urbano de Casa Forte, bairro tradicionalmente 

residencial, a vida cotidiana trazia costumes antigos: o relacionamento entre os vizinhos 

baseava-se nos hábitos de troca de mantimentos, as crianças circulavam despreocupadamente 

de bicicletas e patins, por ruas nem sempre asfaltadas, e os vizinhos participavam, de forma 

mais intensa, na vida uns dos outros. Havia o hábito de colocar as cadeiras nas calçadas, 

fazendo da rua uma extensão das casas. Tarefas simples, tais como ir à padaria, ao 
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mercadinho ou à missa eram sinônimos de encontros informais com vizinhos, significando, 

também, momentos de descontração. O número de moradores da área tinha uma relação 

inversamente proporcional ao grau de entrosamento vivenciado entre eles.  

 

Os relatos dos ex-moradores, a seguir, ressaltam a que estamos nos referindo: 

  
Eu andava de bicicleta, de patins pela rua, coisa que, hoje em dia, não se tem mais condições 
de se fazer. A maioria das minhas amizades eu conheci aqui, em Casa Forte, quando eu era 
pequeno. Antigamente, eu podia andar no meio da rua, era mais calmo, não tinha perigo 
de tanto assalto, porque não era um bairro nobre; então, não tinha muita gente de dinheiro. 
Assalto era muito raro de acontecer. As casas tinham um muro mais baixo, o trânsito era 
melhor. Se bem que eu não dirigia na época, mas eu via de outra maneira. (Augusto – EM), 
(grifo nosso) 
 
Os moradores da Nestor Silva, nós sabíamos quem eram todos. Era um lugar que, quando 
davam dezoito horas, você ouvia os grilos. Você ouvia os grilos, via vaga-lumes e, às vezes, 
encontrava cobras. Era a realidade dos habitantes, porque eram pessoas da classe média alta, 
com suas casas e seus carros, e cada qual no seu cantinho. Era aquele silêncio. Agora, todo 
mundo conhecia todo mundo. Era sossegado assim, nessa época, porque, do outro lado da 
rua, não tínhamos vizinhos, eram apenas os transmissores. Era uma época muito boa, em que 
a gente reunia os meninos e ficava na rua até umas onze horas da noite, jogando bola na rua. 
A gente contando, hoje em dia, as pessoas pensam que é mentira.  (Zuleide – EM), (grifo 
nosso) 
 
 A rua não era calçada, o bairro era mais calmo, não havia tantos prédios. Eu ia para a praça 
com os meninos quando eles eram pequenos, e eles jogavam futebol na rua. Era um bairro 
tranqüilo, com muitas crianças brincando nas ruas. Tinha um clima muito calmo e 
bucólico. Era muito silencioso, gostoso demais para se morar. A gente jogava bola na rua, 
tinha uma vacaria. Mais adiante, na Rua Padre Roma, havia uma casa que tinha uma cruz e a 
gente tinha medo de passar na frente dela, porque tinha aquele boato de que era mal 
assombrado. São essas coisas que desapareceram: esses encantos que a gente tem de infância, 
tudo desaparece. (Margarida – EM), (grifo nosso) 
 
Esses depoimentos vêm confirmar o posicionamento de Leitão (1998, p. 142-145) 

quando declara que as cidades dão às pessoas o sentimento de pertinência, identificam-se com 

a sua gente, que falam delas como se estivessem falando de si próprias. Por isso, igualmente 

às cidades, a perda das características peculiares de um lugar é sentida como perda pessoal. 

Daí, as resistências quanto às transformações sócio-espaciais. É o que nos revelam as falas 

transcritas abaixo:  
 

Pra mim, faz parte da minha história. É a minha vida, eu nasci aqui. Quer dizer, toda a 
minha infância, adolescência eu vivi aqui. E, hoje, estou criando o meu filho. Ele estuda em 
uma boa escola, ele faz inglês aqui mesmo, em Casa Forte. Faz esportes. Ou seja, faz tudo 
aqui no bairro. Eu fui criada aqui e, hoje em dia, a gente cria os filhos. (Maria Eduarda – EM), 
(grifo nosso) 
 
Eu tenho um vínculo muito grande, porque eu nasci aqui, nessa área, e toda a minha vida foi 
aqui. Antes, tinha mais aquela coisa de enaltecer o bairro de Casa Forte; hoje em dia, tem 
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menos. Naquela época, as pessoas moravam antigamente, porque os pais já moravam. Então, 
era assim: todo mundo era muito antigo no bairro. O bairro era da gente. Era uma coisa meio 
vila mesmo. E era muito gostoso. Eu gostava muito de dizer que morava aqui. Tinha aquela 
coisa do orgulho de dizer que morava em Casa Forte. Agora, estou pra me mudar, porque vou 
casar. Só que eu não sinto tanto, porque, hoje, não tem mais essa coisa. Não sei se é porque 
cresceu muito. Não sinto mais essa identificação de dizer que tem um cantinho que se 
parece comigo. (Mamede – EM), (grifo nosso) 

 

Através desses relatos, pudemos perceber, de um lado, o sentimento de amor e a 

identificação com o espaço habitado, e, de outro, a desilusão frente às mudanças sócio-

espaciais. E, acima de tudo, pudemos começar a compreender como se dá um processo de 

transformação do cotidiano daqueles que moram na área que é objeto deste estudo. 

 

Neste sentido, Moscovici afirma que, sob muitos aspectos, o passado é mais real do 

que o presente. Ou seja, as vivências e as idéias do passado não estão mortas, e  sim ativas, 

continuando a interferir, mudar e se infiltrar em nossas experiências e idéias atuais. Assim, a 

força e a clareza características das representações sociais procedem do sucesso com que elas 

controlam a realidade de hoje através da de ontem, e também da continuidade que isso 

pressupõe (MOSCOVICI, 2005, p. 38). 

 

Por um outro ângulo, os valores históricos e culturais, também, são elementos 

atrativos para os moradores recentes que não têm suas raízes familiares nesse conjunto de 

bairros, mas que buscam, nas suas características, memórias de um passado vivido no interior 

do Estado, ou, até mesmo, uma melhor qualidade de vida. É o que retrata o entrevistado a 

seguir: 

 
Temos uma qualidade de vida maior. A arborização, o clima extremamente agradável, a 
cultura do bairro e das pessoas. É um bairro tradicional, a maioria dos moradores é de 
famílias tradicionais da própria região. Então, você sabe com quem você convive. Termina se 
tornando um bairro muito familiar. Saber com quem seus filhos estão é muito importante. 
(Cícero – MR), (grifo nosso) 
 

Nos tempos mais antigos, quando a violência não havia chegado a índices alarmantes, 

capazes de fazer as pessoas se enclausurarem em seus domicílios, havia o hábito espontâneo 

das pessoas se apropriarem de espaços além de suas residências. Numa relação de confiança, 

os indivíduos permitiam que a relação entre eles e seus vizinhos fosse mais próxima, 

consentindo que suas portas ficassem “abertas”, facilitando o ir e vir, o que, por sua vez, 

permitia que os espaços públicos fossem mais vivenciados.   
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Sabemos que “quanto mais portas se abrem para a calçada, tanto mais completamente 

o espaço público é passível de apropriação pela casa” (SANTOS, 1985, p.54). Assim, a 

apropriação dos espaços públicos, em nossa área de estudo, era bastante peculiar, 

viabilizando, inclusive, as relações, que se estendiam a um raio muito mais amplo do que o 

próprio quarteirão. 

 

Essas práticas sociais levam a afirmar que as maneiras pelas quais o espaço é 

apropriado definem a permanência ou mudança do seu significado. Ou seja, se o espaço é 

utilizado pelo sujeito e se o seu uso corresponde às expectativas individuais e/ou coletivas, 

gerando uma identificação desse com o espaço, inicia-se um processo que traz o zelo e os 

possíveis significados, expostos em forma de comportamentos e atitudes daqueles que os 

utilizam (SILVA, 2003, p. 42). 

 

Em nossas entrevistas, presenciamos, através das falas de todos aqueles que deram 

suas contribuições, atitudes de afeto, identificação e zelo com o espaço habitado, 

independentemente do fato de serem moradores antigos, recentes ou ex-moradores. Esse fato 

nos faz acreditar que as práticas sociais, as relações sociais entre os moradores e o sentimento 

associado àquele espaço urbano, naquela época anterior a todo o processo de urbanização que 

trouxe o adensamento construtivo e populacional, definiam a conformação de um lugar.  

 

Comungando com Santos, sabemos que a rua, pelo fato de ser o lugar do ‘outro’, pode 

ter o sentido de conhecimento (se o ‘outro’ é aquele com quem mantemos relações sociais) ou 

de estranhamento (se ele é a novidade e o inesperado). A partir desse contato com o ‘outro’, 

três coisas podem acontecer: a troca, em que reforçamos o contato; o desvio, quando 

procuramos evitá-lo; e o conflito, quando recusamos certas condições de uma possível troca 

(SANTOS, 1985, p.83-84). 

 

Analisando a área de estudo, sabemos que o processo de urbanização, já mencionado, 

trouxe vários ‘outros’ nos cotidianos daqueles que habitavam naquele lugar tão tranqüilo, 

conforme os relatos dos nossos entrevistados. Sendo assim, no próximo tópico, buscaremos 

compreender em que medida essas transformações alteraram suas práticas sociais. A partir de 

então, verificaremos se essas mudanças assinalaram a substituição de lugares, dotados de 

valores e significados, por espaços mais generalizados, incitadores de deslocamento.  
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4.2  Observando as transformações sócio-espaciais 
 

Conforme vimos no Capítulo 3, a partir dos anos 80, intensificou-se o processo de 

urbanização do Conjunto Urbano de Casa Forte. Com o aumento da população, o 

desenvolvimento foi chegando pouco a pouco, até que, no ano de 1990, foi implantado o 

Hiper Center Casa Forte, na área onde anteriormente estava localizado o edifício da Rádio 

Jornal do Commercio (ver Figura 12).  

Figura 12 

 
Fonte: Fundação Joaquim Nabuco 

 

A partir de sua implantação, o comércio foi se intensificando. Novos e diversificados 

estabelecimentos comerciais e, também, a presença de serviços foram sendo inseridos na área, 

o que, por sua vez, geraram um fluxo cada vez maior de pessoas e, também, de veículos, 

oriundos, inclusive, de outras áreas da cidade.  

 

Para os moradores das proximidades do hipermercado, as mudanças decorrentes da 

sua implantação foram muito intensas. Com a saída da Rádio Jornal do Commércio e de seus 

transmissores, o terreno, com a sua edificação, ficou um certo tempo sem utilização, até a 

implantação do Hiper Center Casa Forte. Sua construção, segundo os relatos dos moradores 

que a presenciaram, deu-se de forma bastante agressiva. Primeiramente, com o barulho 

característico de obras de grande porte e, depois da sua inauguração, com a movimentação de 

pessoas e carros.  
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Evidentemente, esse processo afetou, diretamente, os moradores da área, alterando 

seus cotidianos e suas práticas sociais, até então típicos de uma vida interiorana. Além disso, 

o hipermercado e, posteriormente, o desenvolvimento do comércio e dos serviços que se 

instalaram em suas proximidades “expulsaram” o segmento habitacional que predominava 

naquela área, acarretando um sentimento de revolta àqueles que tinham o lugar como seu. 

 

Os depoimentos dos habitantes que vivenciaram esse processo, de perto, traduzem o 

sentimento de impotência diante de uma transformação a qual eles não podiam interromper: 

 
As pessoas, aos poucos, foram vendendo suas casas. E, no começo, era muito ruim. Mas tinha 
sempre a expectativa de achar que o bairro iria crescer, e isso iria ser bom. Mesmo antes do 
Plaza chegar, algumas casas já começaram a ser vendidas. No começo, eu achava que eles 
iriam falir, porque não tinha uma freqüência muito grande. E, à noite, as ruas eram cheias de 
carros e a gente não podia mais jogar bola. Mas, quando veio o Plaza, e, depois, o 
McDonalds, aí, consolidaram tudo aquilo ali. (Mamede – EM), (grifo nosso) 
 
A minha rua e a Leonardo Cavalcanti eram, estritamente, residenciais: onde existiam casas, 
parecia uma vila. E isso também não foi respeitado. Então, o que aconteceu? As pessoas, 
realmente, queriam sair das suas casas ou foram obrigadas a irem embora? Essa é uma 
pergunta que a gente tem que fazer. Você vê, agora na Rua Leonardo Cavalcanti: ali, ela 
tem uma lavanderia, uma igreja. Aí, eu me pergunto se as pessoas não foram obrigadas a 
saírem. Era isso que elas queriam? (Maria Alice – MA), (grifo nosso) 

 

Através da Figura 13, podemos perceber o resultado do processo de mudança de uso: 

nesta quadra, todas as habitações foram substituídas por comércio e serviços. Além disso, a 

verticalização é vista em todas as direções.  

Figura 13 

  
Rua Leonardo Bezerra Cavalcanti 
Foto: Silvana Farias (junho/2006) 
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As transformações que começaram a despontar, advindas da implantação desse 

hipermercado mencionado, foram de várias ordens. Além da mudança de uso, que, pouco a 

pouco, foi expulsando os moradores do conjunto habitacional, localizado na Rua Leonardo 

Bezerra Cavalcanti, este equipamento contribuiu para a implantação, em 1998, do Plaza 

Shopping Casa Forte. Esse estabelecimento, e as mudanças que já estavam acontecendo, 

foram decisivos para a consolidação de uma nova centralidade no Recife, produzindo um 

espaço com características diferentes da sua forma original (ver Figura 14).  

Figura 14 

 
Rua Leonardo Bezerra Cavalcanti 
Foto: Silvana Farias (junho/2006) 

 
Conforme vimos no tópico anterior, Santos afirma que o contato com o ‘outro’ pode 

trazer a troca, o desvio ou o conflito (SANTOS, 1985, p.84). Nesse sentido, a transformação 

urbana, ao acarretar a alteração das práticas sociais dos habitantes do entorno do complexo 

formado pelo hipermercado e o shopping center, transformou a troca, que entre os vizinhos 

era um hábito bastante comum, em desvio ou conflito, explicitados pelos moradores mediante 

um sentimento de repulsa ao novo: seja ele os novos moradores, os novos usos ou as 

edificações verticalizadas. Esse sentimento de oposição, por sua vez, denota um sentimento de 

negação à perda, à medida que o novo significava a eliminação dos valores antigos, 

relacionados aos hábitos sociais, e, até mesmo, aos imóveis que constituíam parte da vida dos 

moradores do bairro. 
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Esse sentimento de negação e repulsa a que nos referimos é sublinhado pelos 

depoimentos dos moradores, em diferentes formas: 

 
O Hiper e o Shopping foram como bombas. A partir do Hiper, houve um crescimento de lojas 
satélites ao redor. Com a abertura do Plaza, mudou tudo, porque houve uma pressão no 
sentido de aumentar serviços públicos por conta do fluxo maior de pessoas. Hoje em dia, 
grande parte do público que está em Casa Forte, naquela região que vai de Parnamirim até 
Casa Forte, não mora lá, estão ali, porque trabalham. Se você chegar na Praça Pessoa de 
Queiroz, que fica na frente do Hiper, por volta das dezessete horas, você vai encontrar uma 
verdadeira favela de carrocinhas de cachorro quente, churrasquinho, bebidas. Porque quem 
freqüenta aquilo ali não são os moradores, não, são os comerciários que trabalham no Hiper e 
no Plaza e ficam ali para lanchar. Os verdadeiros moradores de Casa Forte vão pra dentro do 
Hiper e do Plaza consumir, tomar um café. 
Tudo isso trouxe uma promiscuidade muito grande do bairro. A gente paga um preço muito 
alto por ter um pequeno shopping e um hipermercado grande, que é o fato de que a gente 
tem que conviver com o pessoal que presta serviços, que são muitos. Tem comerciários, tem 
construção civil.  E eles não vêm apenas trabalhar; por trás deles, vem um outro público que 
vende a eles. O problema não é o vendedor do Hiper e nem a balconista da lojinha do Plaza, 
não. O problema é que, por trás da balconista, vem o namorado, o irmão, vem o cara pra 
vender salsichão, cerveja, caldinho, e começam a ‘favelizar’ as praças e as calçadas do 
bairro. Porque a ocupação típica ali do ambulante é uma favela comercial, não tem outro 
nome. De sete horas da manhã, já estão lá. Isso complica a nossa vida, traz problemas de 
segurança, de degradação da qualidade de vida, você perde a privacidade. Na esquina da 
minha rua, já tem um carrinho de vender cachorro quente durante o dia. É um absurdo! 
Demolir construções antigas, tão tradicionais, é um assassinato do bairro. (Marcelo – 
MA), (grifo nosso) 
 
Essa mudança transforma a vida da gente. Você fica agredido. Um bairro que a gente 
conhecia metro por metro dele, conhecia todas as casas, todas as pessoas e aquelas pessoas 
vão embora e chegam pessoas novas. E como o bairro é tido como classe A, algumas dessas 
pessoas não dão um bom dia, um boa tarde, passam por você achando que são os donos da 
rua. Aí, eu digo: ‘Poxa, eu cheguei aqui primeiro!’ Eu me sinto agredida! (Maria Dolores – 
MA), (grifo nosso) 
 
É um povo metido a besta. A gente chega na padaria que freqüentava e não conhece mais 
ninguém. Onde a gente andava, parava em cada porta pra se conversar. Agora, só tem gente 
desconhecida. (Maria José – MA) 
 
Várias casas foram derrubadas. E eu achei isso muito ruim. Eu vi casas, com mais de cem 
anos, sendo derrubadas. A gente vai assimilando devagarzinho, mesmo sem gostar de ver. 
(Luiz – MA), (grifo nosso) 
 
É uma pena, porque é um fato histórico. Casa Forte é um bairro muito antigo. Tem vários 
sobrados de muitos anos, de mais de 100 anos. Estão acabando com tudo. E se não destroem, 
eles simplesmente reformam e constroem um prédio atrás. Um contraste que não tem muito 
a ver. (Augusto – EM), (grifo nosso) 

 

Juntamente com a repulsa ao novo, proveniente das transformações sócio-espaciais, 

todos os moradores entrevistados reclamaram dos problemas acarretados pelo adensamento 

construtivo e populacional verificado na área. Nesse sentido, os problemas mais indicados 
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foram o trânsito (82,35%), a segurança (70,59%), a infra-estrutura (58,82%) e a poluição 

sonora (41,17%). 

 
O processo de urbanização ocorrido na área gerou uma quantidade de fluxo maior, 

tanto de pessoas quanto de veículos. Esse fato fez com que os antigos moradores fossem se 

enclausurando cada vez mais, inibindo-os de continuarem a realizar os antigos hábitos, 

relativos ao uso da rua como forma de entretenimento, visto que as suas áreas habitacionais 

começaram a ser “invadidas” por pessoas estranhas, sejam elas atraídas pelo comércio ou 

novos moradores. Em outras palavras, as práticas sociais dos moradores antigos foram 

alteradas em conseqüência desse processo. 

 

Como mencionado, o trânsito foi o problema mais citado entre os entrevistados, em 

todos os três grupos. Segundo eles, as ruas ficaram mais cheias de veículos e o fluxo destes 

aumentou consideravelmente. Além disso, com a grande quantidade de construções na área, a 

poluição sonora, proveniente dos veículos pesados, vinculados a essas obras (ver Figura 15), 

também perturba os moradores, principalmente os mais antigos, acostumados com o silêncio, 

que, no passado, era típico da área. 

Figura 15 

 
Avenida 17 de Agosto 
Foto: Silvana Farias (junho/2006) 
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A falta de segurança, também, foi apontada como um problema em todos os grupos. 

Em oposição ao que era observado numa vizinhança onde todos se conheciam e, por isso, 

proporcionavam a segurança uns dos outros, os bairros em pauta foram tomados pela presença 

de novos usuários, de uma classe social ainda mais abastada que, pouco a pouco, foi 

ocupando esse Conjunto Urbano. 

 

Convém registrar que o processo de adensamento construtivo e populacional 

significou que uma unidade habitacional foi substituída por inúmeras, em edifícios de muitos 

andares. Não sem razão, os moradores antigos chamaram atenção para a insuficiência de 

infra-estrutura. Por exemplo: a água, que antes abastecia uma quantidade “x” de moradores, 

começou a ficar insuficiente, já que a demanda foi aumentando. Com isso, os edifícios 

maiores começaram a cavar poços artesianos, e os antigos moradores de residências 

unifamiliares começaram a se sentir prejudicados com o problema da existência de água em 

dias alternados. Além do mais, todos os grupos entrevistados citaram problemas com o 

sistema de esgoto, provavelmente saturado com o aumento populacional. 

 

Porém, o processo de transformação que consolidou uma centralidade não significou 

apenas perdas e problemas aos seus moradores. Apesar de se sentirem agredidos pelas perdas 

materiais e simbólicas que acompanharam todo o processo, o desenvolvimento da área, em 

termos de comodidade, foi bem-vindo a todos os entrevistados. A praticidade de ter, próximos 

às suas residências, comércio e serviços variados significou que os moradores não precisariam 

mais se deslocar aos bairros adjacentes para suprir suas necessidades básicas.  

 

Sobre esse assunto, antigas moradoras se pronunciaram: 

 
Estamos com um comércio independente. A parte de clínicas médicas, hospitais, todos esses 
serviços, nós temos agora, junto do shopping. Nós temos mercadinho, revelação de fotos, a 
gente faz tudo isso aqui. Eu achei bom, não adianta negar isso. Senão, iria ficar um bairro 
populoso e a gente teria que se deslocar até Casa Amarela. Eu acho que é conseqüência: as 
pessoas atraíram as lojas e as lojas atraíram as pessoas. (Maria Dolores – MA), (grifo nosso) 
 
No começo, eu fui contra, porque tiraram a tranqüilidade da gente, piorou o trânsito. Mas, 
hoje em dia, tem suas vantagens também, porque você não precisa se locomover para tão 
longe, para ir a shoppings. Tudo o que você precisa tem aqui perto. (Ludy – MA), (grifo 
nosso) 
 

É exatamente essa comodidade, incrustada em um bairro tradicional e arborizado, que 

vem atraindo os moradores recentes. Segundo Baudrillard, os objetos – em nosso caso, o 
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bairro – são portadores de significações sociais ordenadas, e é através deles que indivíduos ou 

grupos procuram o seu lugar em uma determinada situação social. Além disso, o autor diz que 

o objeto antigo possui uma função social distintiva, consagrando, “por meio de um signo 

simbólico, culturalizado e redundante, um êxito social ou uma posição privilegiada. O antigo 

é, entre outras coisas, o êxito social a buscar uma legitimidade, uma hereditariedade, uma 

sanção ‘nobre’” (BAUDRILLARD, 1995, p.26).  

 
Sendo assim, entendemos que os moradores recentes buscavam, além da comodidade 

expressa pela presença do comércio e dos serviços, se inserir em um determinado grupo 

social, o qual diferencia-se dos demais, uma vez que seus membros valorizam a história, a 

natureza, os casarios antigos... É o que transmitem os depoimentos a seguir: 

 
Aqui, temos uma facilidade boa para colégios, supermercados, shopping. É uma série de 
ofertas que o bairro oferece, com uma qualidade de vida melhor. Isso foi mais um atrativo no 
bairro, principalmente, porque o Plaza é um shopping elitizado, mais de passeio. Não é um 
shopping de grandes magazines. E, junto com o Hiper, passaram a facilitar a vida das pessoas 
em uma compra rápida e uma comodidade local. Quando eu fui morar lá, achei o bairro 
maravilhoso por ser arborizado, ter hipermercado, ter shopping, ter tudo. Foi isso que 
me levou a morar lá, além da característica tradicional do bairro. (Sophia – MR), (grifo 
nosso) 
 
Mesmo com todo progresso e com a presença do comércio e dos serviços, o bairro ainda tem 
aquele diferencial dos demais. Talvez pelo clima, pela arborização, pela arquitetura antiga 
misturada com a atual. E acho legal quando conservam a fachada e colocam um comércio. 
Fica uma coisa charmosa e preserva a característica de como era antigamente. O bairro tem 
toda uma história para ser contada. E ainda restam casarões daquela época e pessoas 
que vivenciaram tudo isso, passando por cada transformação do bairro. Tenho um 
carinho muito grande pelos moradores antigos e pelos casarios de Casa Forte. (Mayara – MR), 
(grifo nosso) 

 

Assim, esse processo que, por um lado, expulsou moradores de suas residências, e, 

por outro, alterou as práticas sociais dos habitantes dos bairros em questão, pode ter 

substituído lugares, carregados de simbolismos, por espaços, incitadores de deslocamentos. 

Portanto, os conteúdos das suas falas relativos às suas práticas sociais nos permitirão chegar a 

uma conclusão sobre esse fato. Sendo assim, no próximo tópico, analisaremos como se deram 

estas alterações. 
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4.3  Permanência ou mudança de significados em conformidade com os modos de sentir 

e usar 
 
Quando um povo deliberadamente muda seu ambiente e sente que controla o seu destino, tem 
pouco motivo para sentir saudade [...] Quando, por outro lado, um povo percebe que as 
mudanças estão ocorrendo muito rapidamente, rodando sem controle, a saudade de um 
passado idílico aumenta sensivelmente (TUAN, 1983, p. 216) 
 

Através da história da nossa área de estudo, descrita no Capítulo 3, e também de 

acordo com os relatos dos moradores entrevistados, no item 4.1 deste capítulo, pudemos 

perceber que os bairros de Casa Forte, Parnamirim e Santana que, nos dias de hoje, 

correspondem ao entorno imediato do Complexo Comercial formado pelo Hiper Center Casa 

Forte e Plaza Shopping Casa Forte, conformavam lugares, impregnados de simbolismos e 

sentimentos.  

 

O adensamento construtivo, resultante da promoção imobiliária que ocorreu desde os 

anos 70 e continua ocorrendo até os dias de hoje, substituiu inúmeras residências 

unifamiliares por edifícios de apartamentos. Com isso, uma nova população foi atraída para o 

local e, com ela, um núcleo de comércio e serviços foi se instalando. Para esse processo muito 

contribuiu a presença do hipermercado e do shopping center. O resultado foi uma nova 

centralidade no Recife. 

 

Evidentemente, todos estes fatos causaram uma série de desdobramentos, 

particularmente no que diz respeito às práticas sociais dos moradores que habitavam o seu 

entorno, significando mudanças em suas representações sociais acerca de seus bairros. 

Sabendo-se que as práticas orientam as representações, e que as novas representações, por sua 

vez, dão origem a novas práticas, chegamos ao cerne da nossa hipótese inicial. 

 

Conforme dito anteriormente, foi através dos relatos sobretudo dos antigos moradores, 

que descreveram as suas práticas anteriores como partes de um passado que a vida não traz de 

volta, que pudemos afirmar que a área objeto de estudo conformava um lugar, nos termos 

colocados no Capítulo 1. A rua, como extensão da casa, era um espaço onde os vizinhos se 

encontravam, colocavam cadeiras nas calçadas e se entretinham, uns com os outros. Com o 

passar do tempo, este lugar foi substituído por uma via de passagem, no qual a permanência 

passou a ser evitada, pela falta de segurança decorrente do processo de urbanização que 

atingiu a área.  
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Da mesma forma, a rua como campo de futebol, ou via de patinação e ciclismo 

também foi substituída por vias destinadas aos veículos, cada vez mais presentes no bairro, 

sejam os dos moradores ou usuários do comércio e serviços. Além disso, podemos citar as 

padarias, as vendas, os mercadinhos, que eram lugares onde os moradores se encontravam e 

ao mesmo tempo travavam relações de vizinhança, baseadas na amizade e confiança, 

inclusive com seus proprietários, já que todos se conheciam. Hoje em dia, estes locais estão 

repletos de pessoas desconhecidas, que vão e vêm na correria típica dos bairros populosos. 

 

Também as praças, especialmente a atual Praça Jornal do Commércio, situada na 

frente do Hiper Center Casa Forte, conformava, nos tempos antigos, uma referência para os 

moradores da área. Hoje em dia, é ocupada pelos comerciários, taxistas e camelôs que 

freqüentam a área adjacente a esse equipamento. Essa mudança foi sentida tanto pelos 

moradores antigos como por ex-moradores, conforme os depoimentos a seguir. 

 
A mudança foi da água pro vinho, ou melhor, da água pro óleo. Há muito tempo que não 
utilizamos a praça como um espaço de lazer. A classe média foi expulsa das praças, poucas 
são as praças da cidade que a classe média freqüenta e uma delas ainda é a de Casa Forte. 
Porque existe toda uma força de moradores e paroquianos para preservar, senão já tinha sido 
invadida. Eu acho que nós somos expulsos das nossas praças pelos camelôs, mesmos nos 
bairros residenciais como Casa Forte. E a maior prova disso é na Praça Pessoa de Queiroz 
(ver Figura 16). Ali, realmente é preciso uma mudança. Não dá pra ficar daquele jeito com o 
Plaza lindo e maravilhoso para servir a gente, e o Hiper também, e a gente não pode circular à 
vontade em torno deles. (Marcelo – MA), (grifo nosso) 

Figura 16 

 
Área delimitada por gelos baianos no meio da via  
Foto: Silvana Farias (junho/2006) 
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Essa área, localizada no encontro de duas vias (Rua Leonardo Bezerra Cavalcanti e 

Rua Nestor Silva), todos os dias, a partir das dezessete horas, torna-se um lugar de encontros 

para os trabalhadores dos estabelecimentos próximos, com a presença de carrocinhas de 

churrasquinho, refrigerantes e afins (ver Figura 17). 

Figura 17 

 
Área delimitada por gelos baianos no meio da via 
Foto: Silvana Farias (junho/2006) 
 

 

Na frente da Radio Jornal, tinha aquele parque (ver Figura 18), que hoje em dia ficam aqueles 
churrasquinhos, barraquinhas, parada de ônibus. Aquilo ali era um parque de diversões, que 
eu levava meus meninos pra brincar lá. Não tínhamos esse parque de Santana e Casa Forte era 
só vegetação, não tinha brinquedos. E lá tinha balanço, escorrego e toda tarde a gente saía e ia 
pra lá. E não tinha perigo nenhum. Não era gradeado e as crianças brincavam livremente 
porque nunca passava carro. Quando passava, era com alguém conhecido. E então a gente vê 
uma mudança, uma agressão muito grande. (Maria Dolores – MA), (grifo nosso) 
 
Aquela pracinha era ótima. O Hiper chegou e reformou. E até colocou grades. Mas agora 
tiraram as grades. Era outro clima. A gente gostava muito de pular pra Rádio Jornal, tinham 
uns matos e a gente ficava lá conversando. A gente utilizava mais assim, pra ficar 
conversando besteiras. O clima da praça era totalmente diferente. (Mamede – EM), (grifo 
nosso) 
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Figura 18 

  
Praça Jornal do Commercio 
Foto: Silvana Farias (junho/2006) 

 
 
Ou seja, através dos discursos dos moradores antigos, percebemos que essa praça, 

que no passado era um lugar para os moradores do bairro, tornou-se, nos dias atuais, um 

lugar para os trabalhadores da área (ver Figura 19). 

Figura 19 

 
Praça Jornal do Commércio  
Foto: Silvana Farias (junho/2006) 
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A existência de novos serviços na área – como, por exemplo, a praça de alimentação 

no Plaza Shopping – produziu o surgimento de novas práticas sociais. Essas, por sua vez, 

trouxeram novos elementos das representações sociais, como a comodidade, antes inexistente 

no bairro, visto que a maioria dos seus habitantes se deslocava para utilizar o comércio das 

áreas mais próximas. Deste modo, com os novos estabelecimentos de comércio e serviços 

implantados na área, além do atendimento das suas necessidades básicas, os habitantes destes 

bairros agregaram também as atividades de entretenimento, através dessas novas práticas, 

conforme os relatos a seguir: 

 
Você tem um bairro com uma boa estrutura de serviços, perto da cidade. Tem uma boa 
plataforma de serviços públicos, bons transportes coletivos, o sistema viário é bom, é bem 
cuidado. E a proximidade de serviços, inclusive do Hiper e do Plaza. É prático ir ao Hiper 
comprar alguma coisa, é prático ir ao Plaza ouvir um piano às 17h. Isso é muito prático e 
confortável. (Marcelo – MA), (grifo nosso) 
 
Para entretenimento eu utilizo mais o Plaza mesmo. Para ir tomar um sorvete, para 
conversar com as amigas, a gente marca lá. (Maria Dolores – MA), (grifo nosso) 
 
Antigamente o lazer da gente era caminhar no parque, que era uma terapia, todo mundo se 
cumprimentando. Agora tem o Plaza, que a gente também vai lá, olhar vitrines, conversar 
com uma pessoa. E agora que vão chegar os cinemas vai melhorar mais. (Maria José – MA), 
(grifo nosso) 
 
Eu adoro circular pelo bairro. O comércio também contribui muito para isso. Temos muitas 
opções de compras, diversão, restaurantes e entretenimento no bairro. Além dos bares, 
que são muitos. (Mayara – MR), (grifo nosso) 

 
Os lugares vivenciados anteriormente ficaram, assim, no passado do bairro, deixando 

saudosismo naqueles moradores que vivenciaram momentos que só a memória pode trazer de 

volta. Além da saudade e da nostalgia, a expectativa de que o processo continue, em ritmo 

acelerado, assusta a população da área. Os que persistem morando em suas casas têm medo de 

que as mesmas sejam desvalorizadas, com a crescente quantidade de edifícios de 

apartamentos, fato que já vem acontecendo (ver Figura 20). E os moradores recentes também 

têm medo de que as características que os atraíram à área se tornem cada vez mais escassas, 

transformando um bairro arborizado e tranqüilo em um local repleto de arranha-céus, 

semelhante a outros bairros tipicamente verticais da cidade. 
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Figura 20 

 
Avenida Flor de Santana 
Foto: Silvana Farias (junho/2006) 
 

O bairro ainda é um bairro gostoso de se morar, embora eu sinta demais que ele está 
perdendo a identidade. Pra mim, isso é a coisa pior que existe: ele está ficando quase igual 
a qualquer outro. Até o clima de Casa Forte mudou. Essa construção desordenada, para 
quem tem casa, lógico que muda a climatização. Você já não recebe mais o sol da mesma 
maneira, a ventilação muda. E o que me incomoda é que um dia você passa por uma 
construção e no outro dia ela já está no chão. Não fica história nenhuma, não se guarda 
nada. Outra coisa que eu sinto também é que antigamente existia  uma simbiose entre a terra e  
o rio. Existem muitos bairros em que o rio passa, mas aqui em Casa Forte existia um abraço 
maior. A gente não tomava banho salgado, banho sadio era o de rio. Então isso pra mim é 
triste porque desapareceu. Infelizmente essa beleza e esse abraço desapareceram. (Maria Alice 
– MA), (grifo nosso) 
 
Morar em Casa Forte é como se a gente vivesse no presente com aquelas relíquias dos 
nossos avós, dos nossos pais. Apesar de eu nunca ter morado aqui, mas a coisa do 
‘antigamente’ deixa a gente muito próximo deles. Como toda cidade que está sempre em 
transformação, eu vejo assim: se parasse agora ficaria ótimo. Porque o que eu vejo é que 
com o tempo vão existir mais prédios e não vamos ter a perspectiva de ver o outro lado como 
era antigamente. E essas modificações doem um pouco na gente. Mas eu estaria sendo falso 
porque eu estou morando em cima de uma coisa que já era. Então quer dizer, não me afeta 
tanto. Mas se eu ver me afeta. Então pra mim se parasse agora estaria ótimo. (João Batista – 
MR), (grifo nosso) 
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Neste aspecto, Jovchelovitch afirma que a vida pública fornece as condições 

necessárias para a permanência e a história, pois ela não se restringe aos que vivem, e não 

pertence apenas a uma geração. Sendo assim, a sua imortalidade resulta da sua capacidade de 

produzir, manter e transformar uma história que continua presente nas narrativas humanas. “É 

a arena de encontros da vida pública que garante as condições para descobrir as preocupações 

comuns do presente, projetar o futuro e identificar aquilo que o presente e o futuro devem ao 

passado” (JOVCHELOVITCH, 1999, p. 68) 

 

Porém, apesar de todas as transformações que a área vem passando, o sentimento de 

amor perdura desde os tempos mais antigos, embora tenha sido modificado, principalmente 

em relação a sua intensidade. Uma moradora recente se pronunciou a respeito: 

 
O sentimento que eu tenho é um sentimento de perda, de tristeza. De que cada vez mais a 
gente está perdendo o sentido e desvalorizando o que a gente tem do antigo e do belo, das 
coisas do passado. Acho que a gente pode crescer preservando o que é bonito. Porque quando 
você deixa de ver aquela casa que você via antigamente e passa a ver aquela coisa de 
concreto, aos pouquinhos o seu sentimento vai mudando também. E, de uma certa forma, vai 
até esquecendo por deixar de ver todo dia. Então eu acho que a tendência da gente é viver de 
melancolia, pois não podemos fazer nada. Não podemos resgatar mais. E o pessoal novo, 
que já nasceu com aquilo ali, não tem porque ter saudosismo ou melancolia porque não 
conheceu. Não tem parâmetro com o que relacionar. É uma pena. O progresso é uma coisa 
muito contraditória e que sempre dá essas duas visões: tem que acontecer e o mundo não pode 
parar. Agora eu acho que quem realmente pode ter essas duas visões é quem pode ver o que 
tinha antes. Porque quem já nasceu nessa loucura, só sabe através das fotos mesmo e dos 
relatos da gente. (Taciana – MR), (grifo nosso) 
 
Sabemos que é através da ação dos sujeitos sociais no espaço que é comum a todos 

que as representações sociais são desenvolvidas, já que a esfera pública é o lugar onde um 

grupo de pessoas produz e sustenta saberes sobre si própria (JOVCHELOVITCH, 1999, p. 

71). Sendo assim, são suas vivências, suas experiências e suas idéias – do tempo presente, 

influenciadas pelas do passado – que vão construir o conjunto de significados que constituem 

a realidade da vida cotidiana e o senso comum.  

 

O referencial do Conjunto Urbano de Casa Forte foi, por muito tempo, de um bairro 

tradicional, predominantemente residencial e de estrutura marcadamente horizontal. O 

processo de verticalização e adensamento, explicitado no Capítulo 3 dessa dissertação, surgiu 

como um componente estranho àqueles que vivenciavam naquele ambiente calmo e 

acolhedor. Nesta perspectiva, Schütz observa: 
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Algo que supostamente era familiar e, conseqüentemente, não-problemático, mostra-se como 
não-familiar. Ele tem, por isso, de ser investigado e determinado com respeito à sua natureza; 
ele se torna problemático e, por conseguinte, tem de ser constituído como tema e não deixado 
na indiferença do pano de fundo horizontal concomitante. Ele é suficientemente importante 
para ser imposto como um novo problema, como um novo tema e mesmo substituir o tema 
anterior de seu pensar; de acordo, então, com as circunstâncias, algo poderá perder 
inteiramente seu interesse, ou ao menos ser colocado temporariamente de lado (SCHÜTZ, 
1970 apud MOSCOVICI, 2005, p. 226) 

 
A combinação dos conceitos de espaço e lugar com a teoria das representações sociais 

é de suma importância devido à relação existente entre o espaço, o lugar, a objetivação e a 

ancoragem. Espaços e lugares podem se apresentar de uma forma concreta, à medida que são 

objetivados, mas também podem ser explicados através da ancoragem, isto é, devido aos 

significados que a população atribui a eles. Neste sentido, mudanças nas práticas sociais 

acarretadas por elementos não familiares ao contexto acarretam novos processos de 

objetivação e ancoragem. Tudo isso faz com que as representações preexistentes sejam 

modificadas e as entidades que devem ser representadas adquiram um novo significado. 

 

Sendo assim, sabemos que, uma vez criadas, as representações adquirem uma vida 

própria: circulam, se encontram, se atraem, se repelem... Novos acontecimentos dão origem a 

novas representações, enquanto velhas representações fenecem. Por tudo isso, para que uma 

representação seja compreendida e explicada, é preciso começar o entendimento a partir 

daquela ou daquelas das quais ela se originou. “Isso é assim, não porque ela possui uma 

origem coletiva, ou porque ela se refere a um objeto coletivo, mas porque, como tal, sendo 

compartilhada por todos e reforçada pela tradição, ela constitui uma realidade social sui 

generis” (MOSCOVICI, 2005, p. 41). 

 
***** 

 
Neste capítulo, pudemos realizar a finalização de todo o processo iniciado desde o 

Capítulo 1. Ou seja, a princípio, através da teoria escolhida, definimos quais os conceitos a 

serem utilizados, de acordo com um procedimento específico. Em seguida, empregamos esses 

dois pontos em uma problemática encontrada em um ambiente que foi estudado e analisado 

para termos a ciência das suas peculiaridades. De posse de tudo isso, fomos buscar a 

interpretação dos principais envolvidos em todo o processo. 

 

Através de suas falas, confirmamos os nossos pressupostos. A princípio, suas práticas 

e seus sentimentos demonstravam que as ruas, as praças e os seus bairros, de uma maneira 
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geral, conformavam lugares, carregados de memórias, simbolismos e afetos. Em seguida, todo 

o processo de transformação que incluiu adensamento populacional, construtivo, 

verticalização e mudança de usos, obrigou os moradores daquela área a modificarem seus 

cotidianos, adaptando-se à nova realidade que chegava de forma cada vez mais intensa, 

modificando um cenário que fazia com que toda aquela área se diferenciasse dos demais 

bairros do Recife. 

 

Assim, mudar o cotidiano significou mudar suas práticas sociais, adequando-as aos 

novos elementos que, mesmo significando sinais de progresso e desenvolvimento, além de 

uma certa comodidade aos habitantes da área, davam um novo sentido às suas realidades, 

transformando as suas representações sociais. 

 

Tudo isso gerou, para aqueles que vivenciaram o processo desde o início, sentimentos 

de angústia, repulsa ao novo, e tristeza em presenciar a destruição material de seus elementos 

relevantes. Ao mesmo tempo, essa nova realidade, que juntou o antigo ao moderno e a 

tradição às facilidades de uma vida hodierna, fez com a identidade deste conjunto de bairros 

fosse retocada, como uma área nobre, o que vem atraindo novos moradores que apreciam este 

estilo de vida. 

 

Evidentemente, todas essas transformações substituíram aqueles lugares, vividos e 

sentidos pelos habitantes que tiveram essa chance na realidade passada, por espaços de 

deslocamentos, desprovidos de experiências que despertam sentimentos profundos naqueles 

que os utilizam. Assim, um novo ciclo se inicia: outros sentimentos vêm surgindo e, com eles, 

novas práticas sociais, as quais, por conseguinte, geram novos elementos das representações 

sociais. 

 



 107

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 
Pessoas e grupos criam representações no decurso da comunicação e da cooperação. 
Representações, obviamente, não são criadas por um indivíduo isoladamente. Uma vez 
criadas, contudo, elas adquirem uma vida própria, circulam, se encontram, se atraem e se 
repelem e dão oportunidade ao nascimento de novas representações, enquanto velhas 
representações morrem. Como conseqüência disso, para se compreender e explicar uma 
representação, é necessário começar com aquela, ou aquelas, das quais ela nasceu 
(MOSCOVICI, 2005, p. 41). 

 

Baseamos nosso estudo na Teoria das Representações Sociais, de Moscovici, que nos 

permitiu compreender melhor os significados que estruturam as diferentes realidades sociais. 

Sendo assim, pudemos entender os simbolismos e os sentimentos que o Conjunto Urbano de 

Casa Forte desperta em seus moradores, cujas representações o descrevem sempre com uma 

profunda admiração.  

 

Desse modo, a área analisada que, no passado, constituía um lugar – nos termos 

referidos anteriormente – foi se alterando, paulatinamente. Mesmo assim, ela ainda oferece 

uma melhor qualidade de vida, permanecendo como um espaço diferenciado, quando 

comparado a outras áreas da cidade. Isso acontece, não apenas por seu passado significativo e 

conteúdo histórico, mas também pelos significados atribuídos pelos seus moradores, os quais 

denotam a forte ligação estabelecida entre eles. 

 

De acordo com os relatos de nossas entrevistas, percebemos que, em um passado 

distante, a imagem da vida tipicamente interiorana que distinguia o cotidiano de seus 

moradores, em uma atmosfera tranqüila e acolhedora, sobrevive, hoje em dia, apenas nas 

lembranças daqueles que puderam vivenciar seus lugares. 

 

Por isso, conseguimos entender os sentimentos resultantes de todo o processo de 

transformação sofrido pela área, compreendendo também as atitudes dos seus moradores, bem 

como seus medos e desejos. Um processo que forma e reforma significados continuamente, 

alterando práticas sociais e transformando (ou formando novas) representações, determina o 

tipo de relação que os sujeitos estabelecem com o seu meio, já que ligações muito intensas são 

constituídas entre um e outro. 

 

Partindo das idéias dos três grupos entrevistados, verificamos que as representações 

sociais elaboradas por eles se cruzam em vários itens – provavelmente por possuírem a 
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mesma herança histórica – o que lhes conferem percepções bastante semelhantes. Assim, a 

tradição é o primeiro elemento relacionado ao bairro, fato relevante aos que fizeram parte da 

história do bairro, e também àqueles que assistiram a sua história de longe. 

 

A construção das Representações Sociais dos grupos em questão revelou um intenso 

percurso entre várias esferas afetivas, em que o passado se funde com o presente, 

transformando ou preservando sentimentos.  

 

Entre os demais elementos das representações sociais do grupo estudado, o primeiro 

sentimento ressaltado, ao longo de todas as entrevistas, foi a afetividade. Presente em cada 

gesto, cada palavra, cada suspiro, esse sentimento denotou a importância do lugar, associado 

às origens, às vivências e a um passado repleto de valores que, mesmo diante de todas as 

transformações vivenciadas, persiste no íntimo daqueles que se relacionam de alguma forma 

com o lugar. A afetividade esteve presente em todos os grupos, o que traduziu também uma 

forte identificação dos sujeitos com o meio.  

 

Ao relembrarem, com afetividade, das vivências antigas, o sentimento de saudosismo 

fez-se presente em seus discursos. Não apenas no grupo dos moradores antigos e ex-

moradores, mas também nos moradores recentes que, como admiradores deste conjunto de 

bairros, assistiam a sua história de longe. Nos dois primeiros grupos, o saudosismo se fundia 

com a nostalgia, cada vez que eles mostravam possuir um profundo desejo em reviver um 

tempo perdido, evocado apenas através de suas lembranças. Por isso, a nostalgia existe para 

aqueles que usufruíram um passado que não volta mais, deixando marcas nas histórias de suas 

vidas: os relacionamentos travados com os vizinhos, a forma de usufruir seus lugares, os 

hábitos antigos. Foi a atmosfera desenvolvida por meio desses costumes, que integravam tão 

intensamente os moradores da área, que ajudou a perpetuar esse saudosismo presente nas falas 

dos que viveram essas experiências.  

 

Os costumes antigos, que definiam as relações dos moradores com o lugar e também 

dos moradores entre si, foram sendo substituídos, à medida que o desenvolvimento chegava à 

área. As práticas sócio-espaciais tiveram que ser remodeladas. O aumento do fluxo de 

veículos e de pessoas, o trânsito intenso e a insegurança chegaram como elementos estranhos, 

perturbadores. Além disso, a mudança de uso que foi acontecendo, gradativamente, causou 
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um sentimento de desapontamento e impotência diante dos fatos, pois um elemento fora de 

seus controles modificava intensamente a realidade tão apreciada entre os moradores da área. 

 

Diante disso, as representações entre os que estavam lá e os que chegavam eram 

diferentes. Enquanto o desenvolvimento, que aliava a tradição à modernidade, atraía os 

moradores recentes, os quais buscavam se inserir naquela realidade, que para eles não estava 

associada à nostalgia, os moradores antigos sentiam-se agredidos, pois seus cotidianos vinham 

sendo transformados cada vez mais, e suas práticas antigas tornavam-se cada vez mais difíceis 

de serem preservadas.   

 

Assim, moradores e ex-moradores experimentavam a repulsa ao novo. Sabemos que, 

em várias circunstâncias, no dia-a-dia das pessoas, o novo pode ser, a princípio, rejeitado. 

Sendo assim, é previsível que isso também ocorra em relação aos espaços. Esse sentimento, 

para nossos entrevistados, inicialmente, se dava em relação a tudo o que era, para eles, novo: 

novos moradores, novas práticas, novas edificações, novas representações. Entendemos que 

esse sentimento justificava-se porque, para eles, aceitar o novo significava jogar fora o antigo. 

No entanto, a princípio, essa troca parecia ser ilegítima, pois não era voluntária, e sim 

decorrente de um processo que eles não conseguiam interromper.  

 

Apesar disso, o processo que trouxe o desenvolvimento para a área trouxe também 

praticidade para os seus habitantes. Apesar de se sentirem agredidos pelas perdas materiais e 

simbólicas, o comércio e os serviços inseridos em uma malha urbana que antes era 

predominantemente residencial significou comodidade para todos eles. Nesse sentido, os 

antigos moradores adaptaram seus cotidianos, beneficiando-se da nova característica do local, 

e os moradores recentes viram, nesse aspecto, um diferencial atrativo ao escolherem o lugar 

de suas moradias. 

 

Em relação às perdas materiais referentes à destruição de elementos arquitetônicos 

que caracterizavam o conjunto de bairros, evidenciamos, mais uma vez, diferenças entre os 

grupos. Para os moradores antigos e ex-moradores, essa perda traduz sentimentos de 

insatisfação e descontentamento, pois tais elementos são, para aqueles que vivenciaram, no 

passado do bairro, parte da sua história. Neste sentido, conforme o posicionamento de Leitão 

(1998, p. 158), já mencionado, o sentimento de pertinência ao lugar faz com que o homem 
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sinta suas perdas como perdas pessoais. Sendo assim, como o processo que desencadeia essas 

perdas foge de seus controles, tais sentimentos persistem diante dos fatos. 

 

Já para os moradores recentes, apesar de se sentirem igualmente insatisfeitos perante 

essas perdas – pois estes mesmos elementos têm, para eles, valores históricos e culturais que 

os atraíram para a área –, não experimentam estes sentimentos na mesma intensidade, até 

porque a maioria dos novos edifícios que abrigam essa nova classe de moradores 

provavelmente se instalou em terrenos onde foram demolidos exemplares de relevante valor 

arquitetônico.  

 

Ademais, o sentimento de insegurança também foi presente nos relatos dos três 

grupos. Como vimos anteriormente, o adensamento populacional e construtivo traz consigo 

elementos estranhos à realidade social, e a violência é um deles. Sendo assim, à medida que o 

processo continua, todos os moradores sentem-se inseguros diante da expectativa da sua 

continuidade, em que os assaltos e a violência já existentes podem ser intensificados, fazendo 

com que, cada vez mais, os lugares sejam substituídos por espaços de deslocamentos. 

 

Conforme mencionamos no Capítulo 1, Schutz utiliza o termo ‘senso comum’ para 

discorrer sobre as representações sociais do cotidiano, construídas e interpretadas através do 

dia-a-dia, sendo, por isso, dotadas de significados e portadoras de estruturas relevantes para 

determinados grupos sociais (SCHUTZ, 1973 apud MINAYO, 1999, p. 95). Em nossa 

pesquisa, o senso comum foi encontrado através de vários sentimentos pertinentes aos três 

grupos, como a tradição, a afetividade, o saudosismo, a comodidade e a insegurança.  

 

Outros sentimentos, como a nostalgia, o desapontamento/impotência, a repulsa ao 

novo e a insatisfação/descontentamento estiveram presentes apenas nas representações 

daqueles mais antigos no conjunto urbano, que são os moradores antigos e ex-moradores. Por 

outro lado, não foram verificadas representações exclusivas dos moradores recentes em 

nossas entrevistas, o que nos faz acreditar que os três grupos, apesar da ausência de algumas 

representações em um deles, são bastante homogêneos, por vivenciarem realidades 

semelhantes. 

 

Assim, o dilema que se vivencia entre a preservação do tradicional e a inserção do 

desenvolvimento da modernidade segue angustiando os moradores que vivenciam tais 
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processos em seus bairros. De um lado, empreendimentos como os Shopping Centers 

impulsionam a consolidação de centralidades, incentivando a continuidade do processo de 

adensamento construtivo, à medida que atrai novos estabelecimentos do setor terciário; de 

outro lado, os moradores desejam preservar lugares, com a continuidade de suas práticas 

sociais, carregadas de significações e sentimentos.  

 

Tudo isso nos faz refletir que o sentido dos lugares precisa ser ponderado em qualquer 

tipo de planejamento. Estes, por sua vez, estão intrinsecamente conectados com as ações e 

relações estabelecidas entre eles e o homem, e dependem das representações sociais que 

favorecem as suas apropriações.  

 

Sendo assim, concluímos este trabalho relembrando que é de suma importância a 

existência de uma legislação específica que leve em consideração o planejamento dos 

entornos dos Shopping Centers, a fim de que as transformações e permanências sejam 

consideradas, para que esta decisão seja um ato consciente, de modo que os lugares não sejam 

deixados para trás. 
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MODELOS DAS ENTREVISTAS: 
GRUPO 01: Moradores Antigos (MA) 
 
a) PERFIL DO ENTREVISTADO 

1. Nome 
2. Sexo 
3. Idade 
4. Ocupação 
5. Grau de instrução 
6. Local de moradia 

 
b) TRAJETÓRIA ESPACIAL 

1. Porque você escolheu esta área para morar? 
2. Você gosta desta área para morar? 
3. Como você chegou a esta área? Desde quando? 
 

c) CONHECIMENTO SOBRE A ÁREA 
1. Quando você chegou a esta área como ela era?  
2. Que transformações você percebeu daquela época para cá?  
3. Você atribui alguma mudança à existência do Hiper Center e Shopping Plaza? 
4. Quais os principais problemas existentes no bairro, hoje em dia? Você vê alguma 

perspectiva de mudança? 
 

d) RELAÇÃO COM O BAIRRO 
1. Você utiliza as ruas a pé ou de carro?  
2. Você utiliza ou utilizava, antes das transformações, os espaços públicos do seu 

bairro para entretenimento?  
3. Em que mudou o seu dia-a-dia desde antes do complexo Shopping-Hipermercado 

até os dias de hoje? E essa mudança transformou a sua opinião sobre o seu bairro? 
4. Você acha que essa transformação sócio-espacial modificou o seu dia-a-dia? 
5. Quais os problemas que você observa na transformação do seu bairro? 
6. Quais as vantagens e desvantagens de morar no bairro? 
7. Qual a importância do seu bairro para você e para a sua família? O que ele significa 

para você? 
 

e) POSICIONAMENTO QUANTO ÀS TRANSFORMAÇÕES URBANAS 
1. O que você acha da transformação do seu bairro? 
2. O que você acha da mudança de uso das edificações residenciais para a instalação 

de comércio e serviços em torno do Shopping Plaza e Hiper Center?  
3. E como você vê a demolição de edificações antigas para a construção de novos 

edifícios, estacionamentos ou novas edificações para a instalação de comércio e 
serviços? 

4. O que você acha da permanência das características originais de edificações antigas 
para a adequá-las a novos usos, como lojas comerciais? 

 
f) SIGNIFICADO DOS LUGARES 

1. Que recordações você tem do seu bairro?  
2. As transformações ocorridas na área modificaram seus sentimentos, ou seja, a sua 

maneira de ver e sentir o seu bairro? Ou permanecem os mesmos? 
3. Ainda existe algum lugar que traga de volta os sentimentos e as vivências antigas do 

seu bairro? 
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MODELOS DAS ENTREVISTAS: 
GRUPO 02: Moradores Recentes (MR) 
 
a) PERFIL DO ENTREVISTADO 

1. Nome 
2. Sexo 
3. Idade 
4. Ocupação 
5. Grau de instrução 
6. Local de moradia 

 
b) TRAJETÓRIA ESPACIAL 

1. Porque você escolheu esta área para morar? Quais os atrativos para essa escolha? 
2. Você gosta desta área para morar? 
3. Como você chegou a esta área? Desde quando? 
 

c) CONHECIMENTO SOBRE A ÁREA 
1. Quando você chegou a esta área como ela era?  
2. Que transformações você percebeu daquela época para cá?  
3. Você atribui alguma mudança à existência do Hiper Center e Shopping Plaza? 
4. Quais os principais problemas existentes no bairro, hoje em dia? Você vê alguma 

perspectiva de mudança? 
 

d) RELAÇÃO COM O BAIRRO 
1. Você utiliza as ruas a pé ou de carro?  
2. Você utiliza os espaços públicos do seu bairro para entretenimento?  
3. Em que o complexo Shopping-Hipermercado influencia a sua opinião sobre o seu 

bairro? Você acha que eles modificam o seu dia-a-dia? 
4. Você verifica algum problema no seu bairro? 
5. Quais as vantagens e desvantagens de morar nesse bairro? 
6. Qual a importância do seu bairro para você e para a sua família? O que ele significa 

para você? 
7. Qual o significado das antigas residências e dos antigos moradores para você? 
 

e) POSICIONAMENTO QUANTO ÀS TRANSFORMAÇÕES URBANAS 
1. O que você acha da crescente transformação do seu bairro? 
2. O que você acha da mudança de uso das edificações residenciais para a instalação 

de comércio e serviços em torno do Shopping Plaza e Hiper Center?  
3. E como você vê a demolição de edificações antigas para a construção de novos 

edifícios, estacionamentos ou novas edificações para a instalação de comércio e 
serviços? 

4. O que você acha da permanência das características originais de edificações antigas 
para a adequá-las a novos usos, como lojas comerciais? 

 
f) SIGNIFICADO DOS LUGARES 

1. O antigo bairro de Casa Forte, tradicionalmente residencial, traz algum tipo de 
significado para você? Se sim, como você relaciona o bairro de antes com o de hoje? 

2. As transformações ocorridas na área modificaram seus sentimentos, ou seja, a sua 
maneira de ver e sentir o seu bairro? Ou permanecem os mesmos? 
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MODELOS DAS ENTREVISTAS: 
GRUPO 03: Ex-Moradores (EM) 
 
a) PERFIL DO ENTREVISTADO 

1. Nome 
2. Sexo 
3. Idade 
4. Ocupação 
5. Grau de instrução 
6. Local de moradia 

 
b) TRAJETÓRIA ESPACIAL 

1. Por quanto tempo você morou no bairro? 
2. Quando decidiu mudar? 
3. Que fatores influenciaram para a sua decisão? 
 

c) CONHECIMENTO SOBRE A ÁREA 
1. Quando você chegou a esta área como ela era?  
2. Quando deixou, como ela estava?  
3. Você atribui alguma mudança à existência do Hiper Center e Shopping Plaza? 
4. Quais os principais problemas existentes no bairro, hoje em dia? Você vê alguma 

perspectiva de mudança? 
 

d) RELAÇÃO COM O BAIRRO 
1. Você gostava daquela área para morar?  
2. Você utilizava, antes das transformações, os espaços públicos do seu antigo bairro 

para entretenimento?  
3. Em que mudou o seu dia-a-dia desde antes do complexo Shopping-Hipermercado 

até antes de sua transferência de residência? E essa mudança transformou a sua 
opinião sobre o bairro? 

4. Você acha que essa transformação sócio-espacial modificou o seu dia-a-dia, naquela 
época? 

5. Quais os problemas que você observa na transformação do bairro? 
6. Quais as vantagens e desvantagens de morar lá? 
7. Qual a importância do seu antigo bairro para você e para a sua família? O que ele 

significa para você? 
8. Pensa em algum dia voltar a morar lá naquela área? 
 

e) POSICIONAMENTO QUANTO ÀS TRANSFORMAÇÕES URBANAS 
1. O que você acha da transformação do bairro? 
2. O que você acha da mudança de uso das edificações residenciais para a instalação 

de comércio e serviços em torno do Shopping Plaza e Hiper Center?  
3. E como você vê a demolição de edificações antigas para a construção de novos 

edifícios, estacionamentos ou novas edificações para a instalação de comércio e 
serviços? 

4. O que você acha da permanência das características originais de edificações antigas 
para a adequá-las a novos usos, como lojas comerciais? 

 
f) SIGNIFICADO DOS LUGARES 

1. Que recordações você tem do seu antigo bairro?  
2. As transformações ocorridas na área modificaram seus sentimentos, ou seja, a sua 

maneira de ver e sentir o seu antigo bairro? Ou permanecem os mesmos? 
3. Ainda existe algum lugar que traga de volta os sentimentos e as vivências antigas do 

seu antigo bairro? 


