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RESUMO 

O problema que deu margem a este estudo consiste em discutir as idéias 

que originam o espaço e suas transformações, através da comparação entre a 

estrutura espacial do projeto e a estrutura espacial da situação concreta atual. A 

intenção é avaliar se a proposta do arquiteto, de alguma forma, influencia na 

determinação do espaço que resulta do processo de apropriação.  

O objeto de estudo trata de um conjunto popular que sofreu muitas 

alterações morfológicas desde sua construção pela Companhia de Habitação do 

Piauí-COHAB/PI, na década de 1980. Trata-se do conjunto José Francisco de 

Almeida Neto, mais conhecido como “conjunto Mocambinho”, localizado na zona 

Norte da cidade de Teresina – capital do Piauí – e projetado por Borsói. 

O objetivo da pesquisa é investigar se há possibilidade de o desenho 

urbano atual do Mocambinho apresentar algumas das relações espaciais 

concebidas por Borsói. Acredita-se na possibilidade de que sejam encontrados 

elementos do desenho atual que permitam entender como a concepção inicial do 

arquiteto previu ou contribuiu para que algumas modificações espaciais ocorressem. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

ABSTRACT 

The problem that gave edge to this stud consists of arguing the ideas that 

originate the space and its transformations through the comparison enter the space 

structure of the project and the space structure of the current concrete situation. The 

intention is to evaluate if the proposal of the architect, of some form, influences in the 

determination of the space that results of the appropriation process the study object 

is a popular housing state that suffered many morphologic alterations since its 

construction for the Companhia de Habitação do Piauí - COHAB/PI, in the decade of 

1980.  

Is about the Conjunto Jose Francisco de Almeida Neto, more known as 

"Conjunto Mocambinho", located in the zone north of the city of Teresina - capital of 

the Piauí - and projected for Acácio Gil Borsói.  

The objective of the research is to investigate if it has possibility of the 

current urban drawing of the Mocambinho to present some of the space relations 

conceived by Borsói. If gives credit you the possibility of if finding elements of the 

current drawing that allow understanding as the initial conception of the architect 

foresaw or contributed so that some space modifications occurred.  
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INTRODUÇÃO 

O presente estudo consiste na análise morfológica de um objeto 

arquitetônico de características modernistas. O objetivo é investigar suas 

morfologias projetual e da situação atual. Embora se saiba que a pesquisa está 

inserida em uma área que aborda um aspecto da problemática habitacional muito 

explorado – as transformações espaciais ocorridas nos conjuntos populares – esta 

foi elaborada com intenção de entender as idéias refletidas nos projetos e verificar 

se elas se espelham de alguma forma no contexto urbano atual.  

A intenção ao optar-se por esta linha de pesquisa foi de estimular o 

debate bem como as pesquisas que envolvem decisões de projeto e experiências 

que se manifestam através das morfologias criadas com a participação da 

comunidade que irá habitá-las. Neste sentido, entende-se a morfologia como sendo 

o arranjo dos espaços públicos que envolvem duas áreas do conhecimento: o 

processo de formação da cidade e a reflexão da forma urbana enquanto 

materialização da cidade. Sem o estudo de tais áreas, o arquiteto desenha a cidade 

segundo práticas superficiais. Deste modo, espera-se que esta pesquisa possa dar 

uma contribuição à reflexão e investigação acerca da forma urbana. 

Além da pretensão em ser mais um instrumento a permitir um melhor 

entendimento das imbricações entre teoria e desenho, também vale registrar que 

este foi o primeiro trabalho acadêmico sobre a produção da COHAB/PI. 

Nas instâncias utilizadas para desenvolver este estudo -a concepção do 

arquiteto e a realidade - se discutiu a lógica da morfologia arquitetônica sob dois 

aspectos: o primeiro como espaço planejado e o segundo como espaço apropriado – 

que aqui é entendido como sendo o espaço concebido pelo arquiteto e adaptado 
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para o uso através de um conjunto de ações de transformações espaciais realizadas 

por moradores ou agentes públicos. 

Pode-se afirmar que é comum, nos conjuntos habitacionais populares, 

observar-se uma profusão de transformações que tornam o espaço apropriado muito 

diferente do espaço concebido. Os moradores, pelo que se nota, ao se apropriarem 

do espaço, o interpretam de modo a ressaltar suas individualidades e anseios, 

implementando reformas e transformações espaciais, porque “habitar significa deixar 

rastros”.1 Significa dizer que aspectos culturais e sociais se refletem nas 

transformações espaciais. Entende-se que tais transformações buscam o sucesso 

funcional dos espaços, evitando, dessa forma, a destruição ou falência do sistema 

urbano gerado pelo projeto. 

O estudo também aborda a concepção do projeto. Foram considerados a 

formação do arquiteto, os pressupostos do programa, o parcelamento proposto e a 

técnica construtiva. Pôde-se constatar que o arquiteto tem idéias pré-concebidas de 

como provavelmente será a  convivência social dos futuros usuários; ou seja, 

entende que as pessoas se relacionarão de uma certa forma e que utilizarão o 

sistema de circulação de certa maneira, devido à localização das moradias em 

determinadas vias, da seleção de certos tipos de comércio e serviços e de suas 

localizações. Estas são decisões tomadas na busca de soluções, segundo certas 

condições programáticas que obedecem a um contexto específico. 

Considerando que o arquiteto reduz o leque de possibilidades em tal 

busca e que, ao estabelecer paradigmas para fundamentar a elaboração de 

princípios arquitetônicos, constrói uma representação do espaço, no qual imagina 

que determinadas formas e arquitetura influenciarão o comportamento futuro de 

seus usuários e tendo em vista que, neste estudo, se entende o espaço apropriado 

como sendo a representação renovada da proposta do arquiteto, por conseguinte, o 

problema que deu margem a este estudo consistiu em discutir as idéias que 

originaram o espaço e suas transformações, através da comparação entre a 

estrutura espacial do projeto e a estrutura espacial da situação concreta atual, para 

avaliar se a proposta do arquiteto, de alguma forma, influencia na determinação do 

espaço resultante do processo de apropriação.  

                                                 
1 In: KOTHE, Flávio R. Textos de BENJAMIN, Walter, São Paulo: Ática, 1985. p. 30-43.    

 



 18

O objeto de estudo foi selecionado dentre os conjuntos habitacionais 

construídos pela Companhia de Habitação do Piauí-COHAB/PI que tivessem sofrido 

muitas alterações morfológicas. Escolheu-se o Conjunto Habitacional José Francisco 

de Almeida Neto – mais conhecido como “Mocambinho” – localizado na zona Norte 

da cidade de Teresina-PI - projetado pelo arquiteto Acácio Gil Borsói no início da 

década de 1980, para ser implantado em um bairro popular ocupado basicamente 

por pescadores.  

Esta seleção se deve a algumas particularidades, tais como: a localização 

geográfica, as peculiaridades do relevo que impedem a continuidade do tecido 

urbano e as muitas alterações espaciais, algumas executadas ainda no período de 

execução da obra e a maioria no processo de apropriação. Tais alterações fizeram 

deste conjunto habitacional uma área rica e propícia à análise de suas 

características morfológicas. 

Pode-se constatar que tais alterações se originaram de um conjunto de 

ações promovidas pela COHAB/PI, Prefeitura e moradores, resultando em grande 

impacto na estrutura urbana do conjunto habitacional. Consideram-se que tais 

alterações modificaram a relação entre os espaços edificados e os espaços abertos. 

Conseqüentemente, pode ser observado que há uma variação da relação entre 

malha e movimento e que, desta variação, resultam diferentes aspectos espaciais e 

sociais. Significa dizer que a forma de ocupação do espaço urbano também mudou: 

surgiram outros percursos de veículos e de pedestres, outras localizações de 

atividades, outros padrões de encontros, de segurança e criminalidade. A partir de 

tal constatação, o que se desejou investigar foi se a concepção do arquiteto, de 

alguma maneira, previu ou interferiu na maneira como as pessoas usam o espaço e 

se relacionam atualmente. 

No primeiro momento, que corresponde aos dias atuais, o conjunto foi 

observado enquanto manifestação das intervenções espaciais que foram discutidas 

e interpretadas. No segundo momento, o conjunto foi observado, enquanto espaço 

planejado por Borsói, avaliando-se o uso proposto, segundo o ideário do arquiteto, 

suas decisões de projeto e o contexto no qual elas foram geradas.  

Um outro recorte foi necessário, refere-se à determinação da área de 

estudo. Dentre as áreas livres e públicas do Conjunto Mocambinho, o sistema de 

circulação de veículos e pedestres foi escolhido como foco da análise. Tal seleção 
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se fundamentou no fato de que este sistema é o espaço onde ocorreram as mais 

importantes modificações espaciais sofridas pelo conjunto, de forma que a estrutura 

concebida por Borsói foi alterada radicalmente para que surgissem novos usos, tais 

como: novas localizações para certas atividades tais como comércio e serviço. 

Tendo em vista que se considerou o estudo da estrutura espacial do 

conjunto como sendo necessário, coube uma explicação quanto à sua definição – 

tratam-se de suas características relacionais. Essas relações existentes em uma 

morfologia urbana são definidas pelos arranjos dos espaços abertos, organizados 

pela disposição dos edifícios ou de outras barreiras às permeabilidades das 

pessoas. De acordo com Hillier e seus seguidores, o conjunto de relações entre 

coisas interdependentes em uma estrutura qualquer é uma configuração espacial. A 

configuração é fundamental na distribuição dos movimentos e na localização das 

funções (HILLIER,1984).  

Considerando-se que ocorreram importantes alterações no sistema de 

circulação do conjunto, espaço em que os movimentos são realizados, compreende-

se por que novas potencialidades do espaço urbano surgiram para acomodar 

padrões diferenciados de uso. Se hoje o conjunto apresenta uma outra organização 

espacial do sistema de circulação, significa que existe uma outra morfologia 

(HILLIER et alii, 1993). 

De acordo com Rigatti (1997), esta outra morfologia pode ser 

compreendida de duas formas: a primeira diz respeito a questões como dimensão, 

escala, distâncias e proporções entre os elementos de composição e estilo etc; 

enquanto a segunda abordagem considera o espaço urbano como a projeção de 

sistemas relacionais. A segunda foi escolhida porque se imaginou a possibilidade de 

o desenho urbano atual do conjunto apresentar alguma das relações concebidas por 

Borsói. Ou seja, imaginou-se a possibilidade de o desenho atual sofrer influência dos 

princípios morfológicos adotados pelo arquiteto. Acreditava-se ser possível encontrar 

elementos do desenho atual que permitissem entender de que modo a concepção 

inicial do arquiteto previu ou contribuiu para que algumas modificações ocorressem. 

Tais aspectos foram analisados, através dos procedimentos analíticos da 

sintaxe espacial (HILLIER e HANSON, 1984). Os procedimentos adotados 

permitiram verificar como a nova ordem repercutiu na forma de os espaços 

funcionarem.  
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O modelo de análise da sintaxe se baseia no entendimento de que a 

estrutura espacial constituída de edifícios os espaços livres é o lugar onde se 

estabelecem relações entre dois tipos de usuários: habitantes e visitantes (AMORIM 

e LOUREIRO, 2000, p. 20).  

Os movimentos que as pessoas realizam nos espaços para se 

relacionarem e as possibilidades de contatos visuais com outros espaços quando 

elas estão se movimentando no interior de um certo espaço, são articulações que 

permitem compreender a forma como se organizam as partes desta morfologia. 

Segundo suas características, a organização do arranjo espacial tem duas 

dimensões: uma local e outra global. A primeira refere-se às relações que se 

estabelecem entre os próprios moradores; e a segunda diz respeito às relações que 

se estabelecem entre os moradores e os visitantes. 

Há duas maneiras de analisar-se esta estrutura organizacional. 

1- de forma bidimensional, na qual o sistema de edifícios e espaços 

vazios apresenta uma deformidade causada pelas variações na 

largura dos espaços. Trata-se da representação convexa desta 

estrutura em que todos os pontos do espaço são acessíveis e visíveis 

entre si. Diz respeito às atividades que as pessoas realizam no 

interior dos espaços. Neste caso, a articulação espacial garante uma 

dimensão local que confere individualidade ao assentamento.  

2- de forma unidimensional, em que o sistema apresenta uma 

deformidade pela quebra de linha de visão e acesso. Trata-se de sua 

representação axial, através das linhas de acessibilidade e 

visibilidade que articulam os espaços. Neste caso, a articulação 

espacial implica em uma dimensão global do sistema e avalia sua 

natureza (MARKUS, 1986; AMORIM & LOUREIRO, 2000). 

Considerando que os arranjos espaciais resultam em um sistema de 

percursos a serem percebidos e percorridos pelos usuários, entende-se que o 

conceito de acessibilidade é uma condição inerente a qualquer arranjo espacial. 

Consiste na capacidade que os espaços têm de ser alcançados pelas pessoas, em 

decorrência de seu posicionamento relativo dentro de um sistema de rotas qualquer, 

edifício ou cidade (HILLIER, 1984). 
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As condições de acessibilidade geradas pelo arranjo espacial enfatizam 

duas importantes propriedades da configuração espacial: a distributividade e a 

profundidade em decorrência das gradações de acessibilidade provocadas pelas 

barreiras e passagens. Ambas as propriedades são descritas pela quantidade de 

inflexões que cada espaço apresenta A primeira refere-se à existência de alternativa 

de percursos para que se possa ir de um espaço a outro do sistema. Desta forma, 

tem-se uma diferenciação dos espaços em função da maneira como eles permitem 

ou induzem as mudanças de direção.  

A segunda propriedade – a profundidade – diz respeito ao fato de que, em 

um mapa axial, as possibilidades de percurso ou linhas apresentam diferenças entre 

si que correspondem ao número de intermediações ou “de passos” necessários para 

ir de uma linha a todas as outras do sistema. Vale enfatizar que, quando uma linha 

origina grande quantidade de intermediações, significa que ela se apresenta 

profunda e o sistema é segregado. Do contrário, se a quantidade de intermediações 

é reduzida, significa que a linha é “rasa” e o sistema é integrado; ou seja, longos 

eixos significam espaços integrados, enquanto que muitas inflexões significam 

espaços mais segregados. 

A proposição fundamental do movimento natural (HILLIER at al, 1993) é 

que este movimento, em uma malha urbana, é determinado pela distribuição de uma 

medida configuracional chamada integração. Neste sentido, se procedeu a uma 

análise axial iniciada pela propriedade “integração” dos espaços existentes em 

relação à Avenida Josípio Lustosa. A importância de medir-se esta propriedade faz-

se necessária porque ela define uma medida global do sistema e permite relacionar 

cada espaço com todos os demais (HILLIER, 1984). A medida de integração 

expressa a profundidade de cada espaço do sistema analisado em relação a todos 

os outros. Esta relação demonstra uma condição de simetria e assimetria do sistema 

– que se refere à igualdade de relações existentes, a partir de dois espaços e entre 

ambos e um terceiro. Quando as relações de profundidade são iguais, a partir de 

dois espaços em face de um terceiro, se diz que são simétricas. Se tais relações, a 

partir de cada um dos dois espaços são diferentes, se diz que o sistema é 

assimétrico (HILLIER, 1984). No primeiro caso, Rigatti afirma que “evidências 

empíricas sugerem uma relação entre a propriedade integração tal como definida e 

padrões de movimento” (RIGATTI, 1997, p.180-181). Significa dizer que as áreas 
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mais integradas são consideradas as de maior probabilidade de encontro entre as 

pessoas; portanto, as atividades dependentes da co-presença aí se localizariam, 

enquanto que as de menor integração seriam áreas de uso residencial. 

A Integração define o quanto um espaço se relaciona com outros em 

termos de: 

1.1 Profundidade: Trata-se de “propriedade envolvida na relação de cada 

espaço considerando o sistema espacial como um todo. É associada à 

noção de simetria/assimetria2 e distributividade/não-distributividade3 das 

relações configuracionais” (LOUREIRO, p. 181). Representa a distância 

topológica existente entre dois espaços. É medida pela quantidade de 

outros espaços que existem entre um e outro. Quando não há espaços 

intervenientes entre os dois espaços considerados, significa dizer que 

estes espaços formam um sistema raso. Se, ocorrer o contrário, partindo 

do primeiro espaço, é preciso atravessar outros espaços para alcançar o 

segundo espaço considerado; este é um sistema profundo. Os sistemas 

espaciais se classificam em rasos ou profundos quanto à distância 

topológica. Significa dizer que, quanto maior o número de espaços 

intervenientes, mais profundo e menos integrado será o sistema 

constituído por eles.  

1.2 Adjacência ou permeabilidade: Representa a possibilidade de 

realizar movimento no interior de um espaço e entre este e outros 

espaços. Consiste nas opções de conexão entre os espaços, onde, 

quanto mais opções existirem, mais permeável será o espaço. Está 

associada à noção de simetria das relações configuracionais. 

                                                 
2 Assimetria e simetria estão relacionadas à acessibilidade entre os espaços de um sistema e só 
ocorrem quando há uma relação de permeabilidade entre eles. Se a relação de permeabilidade entre 
os espaços A e B é considerada igual tanto de A para B como de B para A, se diz que a distância 
topológica entre eles também o seja. Neste caso, a relação de permeabilidade entre eles é simétrica. 
Quando, para atingir-se um espaço a partir de outro é necessário atravessar um terceiro, a relação 
entre o primeiro e o terceiro espaço é assimétrica. Neste caso, se diz que o segundo espaço controla 
o primeiro em relação ao terceiro espaço e que os três constituem um sistema espacial mais profundo 
(LOUREIRO, 2003). 
3 A noção de distributividade está relacionada à existência de alternativas de movimentos entre 
espaços de um mesmo sistema. Um sistema é distributivo quando apresenta anéis exteriores. O 
sistema é não-distributivo quando sua estrutura é formada por uma seqüência de espaços ou quando 
apresenta apenas anéis interiores. 
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1.1 distributividade ou maleabilidade: Representa opções de fluxo, nas quais, 

quanto maiores as opções, mais maleável e flexível será o sistema espacial 

considerado. Está associada à noção distributividade das relações 

configuracionais. 

As medidas sintáticas utilizadas na pesquisa foram: integração e 

segregação, núcleo de integração e inteligibilidade. 

1.1. Integração E Segregação  
Segundo Hillier e Hanson (1984), o grau de integração existente entre 

as diversas partes de um assentamento é indicado pela medida denominada Real 

Relativa Assimetria (RRA). Trata-se da maior ou menor distância topológica que se 

estabelece entre os espaços de um assentamento – representam quantas linhas 

axiais, no mínimo, são necessárias percorrer-se para ir de uma certa posição para 

outra dentro do assentamento ou sistema em estudo. 

A propriedade “integração” de um sistema é obtida calculando-se a Real 

Relativa Assimetria (RRA) através da fórmula: 

RRA = RA/ YD4  

em que “RA” é a Relativa Simetria, “Y” é o seu coeficiente de padronização e “D” é a 

quantidade de espaços existente no sistema.  

Um mesmo sistema pode apresentar diferentes medidas de RRA. 

Segundo Hillier (1987, p. 364), cada linha de um sistema vai apresentar um 

determinado RRA e, desta forma, os valores de integração vão ser diferentes para 

diferentes espaços que constituem este sistema. Tais valores também irão 

determinar usos diferentes, que podem ser expressos numericamente. Os mapas 

axiais irão demonstrar isso visualmente; daí sua importância como instrumento de 

análise e a utilização da sintaxe como procedimento metodológico. 

A Relativa Assimetria (RA), apesar de funcionar adequadamente no 

interior de um sistema, não permite a comparação entre sistemas diferentes, por ser 

uma medida muito sensível ao tamanho do sistema considerado. Sistemas com 

                                                 
4 HILLIER & HANSON, 1984, p. 112. 
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muitos espaços não poderiam ser comparados a sistemas com menor número de 

espaços. Para atenuar o efeito do número de espaços existente nos sistemas,  Hillier 

introduziu um coeficiente de padronização dos valores de “RA” em função da 

quantidade destes espaços, conforme Holanda (1988), segundo Hillier (1984). 

Pôde-se observar, posteriormente, que altos valores de RRA podem 

revelar espaços segregados, porque indicam baixa acessibilidade e causam certa 

confusão entre leitores pouco familiarizados com a sintaxe espacial. Para permitir 

melhor entendimento dos resultados obtidos, foi utilizada uma estratégia, ou seja, 

usar o inverso da medida de (1/RRA) para que os pólos integração-segregação 

fossem representados por valores altos e baixos respectivamente (HOLANDA, op. cit.).  

1.2. Núcleo de Integração 

O núcleo de integração consiste no conjunto de linhas mais integradas 

do sistema – 10% em mapas com mais de 100 linhas; 25% em mapas com menos 

de 100 linhas. A medida desta propriedade é força do núcleo (F) que se refere ao 

valor da centralidade sintática do núcleo de integração da área em estudo. É 

calculado através da fórmula: 

F = RRA médio / RRA médio do núcleo 

Holanda (1998), considerando sistemas de tamanhos diferentes, oferece 

uma alternativa de codificação para o percentual de espaço aberto sobre o espaço 

total. Defende que, para sistemas maiores que 100 linhas, o núcleo é constituído por 

10% do número de linhas de maior integração da totalidade do sistema ou 25% no 

caso de sistemas menores que 100 linhas. O autor estabeleceu uma função 

geométrica contínua para definir o número de linhas do núcleo para cada tamanho 

do sistema: 

F (X) = 108.6615*(X**(-0.4486)5

onde F é a valor da centralidade sintática do núcleo e X é o número de linhas do 

sistema.  

                                                 
5  HOLANDA, 2002, p. 104. 
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Além dos dados alfanuméricos sob a forma de linha com parâmetros 

espaciais nomeados em cada uma, existe outra maneira para que sejam obtidas 

informações relacionadas ao núcleo, isto é,  através de dados gráficos na forma de 

mapas de “núcleo”, nos quais linhas são coloridas conforme os seus valores nos 

vários parâmetros – cor preta para a linha mais integrada, cores do espectro 

vermelho para as outras linhas integradas e do azul para as mais segregadas. 

Segundo Holanda (op. cit.), quanto mais quente a cor, mais rasa a linha. Significa 

dizer que o grau de assimetria do núcleo é maior.  

Quanto à sua configuração,6 o núcleo de integração pode-se localizar na 

periferia ou no centro do assentamento, como também combinar as duas 

localizações ou distribuir-se uniformemente por todo o assentamento (Id. ibid.). 

Considerando sua localização na malha do assentamento, é possível quantificar 

alguns dos seus atributos; porém, neste estudo, a análise será visual. Esta última 

maneira permite uma compreensão imediata do padrão espacial da área, embora 

seja uma aproximação grosseira comparada à maneira anterior. 

Rigatti, Loureiro e Amorim (1994) baseados em Hillier (1984) enfatizam a 

importância do núcleo na estrutura de relação entre os lugares, no direcionamento 

de extensão das cidades e na identificação da localização potencial de certas 

atividades. Tais características o tornam adequado a analise pós-ocupação de um 

aglomerado urbano. Constitui importante ferramenta para identificação das 

diferenças morfológicas existentes entre a situação de projeto e a apropriação.  

1.3 Inteligibilidade 
A inteligibilidade expressa o modo como o sistema espacial estudado 

pode ser reconhecido no seu todo, através da leitura de suas partes constituintes. 

Ou seja, infere a maior ou menor capacidade de compreender-se o todo, através das 

propriedades de suas partes. A inteligibilidade representa de que forma a quantidade 

de linhas visíveis, a partir de um espaço, está de acordo com o seu papel na 

estrutura global do sistema. Trata-se, portanto, da correlação estatística entre 

integração (medida global) e conectividade (medida local) que, dependendo do 

maior ou menor grau de conexões de uma linha (propriedade local) com a posição 

que esta assume na globalização do sistema (propriedade global), afeta o padrão de 
                                                 
6 Rigatti aponta várias formas do núcleo, além da roda de bicicleta deformada observada por Hillier e 
Peponis: cobertura, centralizada, periférica, de penetração e linear (RIGATTI, 1995,  p. 21). 
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movimento. Considerando esta correlação, pode-se afirmar que, se o espaço tem 

alta conectividade, significa que a linha axial é extensa e pouco fragmentada, ou 

seja, tem alta integração. Se o espaço tem baixa conectividade, significa que a linha 

axial apresenta muitas intermediações e este espaço é segregado. Esta medida 

permitirá identificar quais as facilidades ou dificuldades encontradas pelas pessoas – 

visitantes e moradores – quando se movimentam no espaço urbano, para que 

possam se situar em determinado espaço do aglomerado como um todo.  

A análise procurou compreender os aspectos morfológicos do sistema de 

circulação por meio do sistema de representação e análise espacial propostos por 

Hillier e Hanson (1984). Os padrões de acessibilidade e profundidade dos 

componentes do sistema espacial constituíram o interesse específico da análise e 

foram representados através do mapa axial que, constituído de linhas que 

representam as possibilidades de movimento no sistema, permitiu a identificação de 

barreiras e permeabilidades, possibilitando observar como o sistema espacial é 

configurado, ou seja, de que forma cada espaço foi articulado para reestruturar o 

todo.  

O procedimento analítico do Conjunto Mocambinho – do projeto e da 

situação  atual – foi executado através de mapas sintáticos, que ofereceram uma 

leitura da configuração do desenho atual do conjunto popular e da proposta de 

Borsói. Também permitiu interpretar certas propriedades a partir do conhecimento 

que já se tinha sobre espaços semelhantes, tais como espaços mais próximos e 

mais distantes, aqueles que estão mais conectados e os menos conectados etc.  

Por outro lado, com o objetivo de compreender o contexto em que o 

projeto foi construído, foram elaboradas várias entrevistas com Acácio Gil Borsói, 

arquiteto projetista do Conjunto Mocambinho. Em tais oportunidades, foram 

discutidos: a concepção de habitação popular vigente; o programa de investimento 

nacional existente nessa área; o modelo de planejamento adotado na época; como 

era o sistema de controle de acesso a moradia na época e quais os requerimentos 

de projeto fornecidos a Borsói (composição familiar, padrões de moradia, faixa de 

renda, terreno, contexto cultural). O conhecimento das idéias, conceitos ou teorias 

que influenciaram ou foram utilizadas pelo arquiteto na elaboração do projeto do 

Mocambinho determinaram a conseqüência do modo particular de Borsói pensar a 

cidade.  
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Do ponto de vista do conteúdo, o trabalho foi constituído de cinco 

capítulos. No Capítulo I, Habitação Social, Uso e Transformações, foi introduzida a 

questão da habitação popular no Piauí ao tempo em que foram tecidas 

considerações acerca das características de atual desenho da produção da 

COHAB/PI utilizando a observação como método de análise. Também apresenta 

uma discussão quanto ao uso, ocupação e transformações espaciais dos conjuntos 

habitacionais populares de Teresina-PI.  

O objetivo deste capítulo foi definir o problema da pesquisa. Para tanto, 

foram introduzidos dois argumentos: o primeiro diz respeito aos grandes conjuntos 

populares construídos pela iniciativa pública, que foram obrigados a criar suas 

próprias condições para interagir com a cidade; o segundo refere-se ao fato de tais 

conjuntos aparentemente denotarem sua ineficiência funcional quando apresentam 

certas características agrupadas.  

Tais argumentos conduziram à discussão dos aspectos formais de 

grandes conjuntos populares, produzidos pela iniciativa pública, em relação aos 

efeitos causados às suas próprias estruturas, por alterações introduzidas durante o 

processo de apropriação. Sob este aspecto, acreditava-se que a análise do desenho 

resultante permitisse constatar a existência de algum tipo de relação entre o que foi 

projetado e aquilo que existe na realidade.  

O Capítulo II, O Conjunto Mocambinho, expõe o estudo de caso – o 

Conjunto José Francisco de Almeida Neto, conhecido como Conjunto Mocambinho. 

Apresenta a forma urbana atual do conjunto, discute a concepção do projeto com 

base em informações obtidas, através de entrevistas com o arquiteto; relaciona as 

alterações espaciais que ocorreram desde sua construção. Apresenta dados de 

projeto e discute alguns pontos básicos de sua concepção relacionados à moradia, 

ao sítio e ao desenho urbano. Também apresenta uma descrição da situação atual  

baseada na observação ao tempo em que discute a concepção do arquiteto acerca 

do parcelamento e uso do solo, da conexão entre o objeto e a cidade e do sistema 

de circulação. O objetivo deste capítulo foi descrever e discutir alguns aspectos 

espaciais subjacentes do plano geral do conjunto habitacional, com o objetivo de 

estabelecer uma ponte para a compreensão de situações espaciais problemáticas 

encontradas na situação atual.  
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O Capítulo III tem por objetivo apresentar o procedimento de análise, 

tendo como foco central às alterações ocorridas na estrutura urbana do conjunto 

habitacional relatadas no capítulo anterior.   

O Capítulo IV apresenta e discute os resultados obtidos na análise do 

Conjunto Mocambinho. Toma como base o conhecimento dos problemas 

relacionados aos efeitos das opções morfológicas sobre as possibilidades de uso do 

espaço existente, e seu objetivo foi apontar as propriedades configuracionais que 

emergiram da aplicação da metodologia descrita no capítulo anterior, interpretando-

as.  

O Capítulo V retoma o argumento apresentado no primeiro e segundo 

capítulo e discute os aspectos positivos e negativos do discurso modernista.  

Por fim, são tecidas as Considerações Finais acerca dos resultados da 

análise sintática do Conjunto Mocambinho, relacionando a implicação das 

proposições morfológicas com o desenho urbano, como também as Referências 

Bibliográficas, que constituíram a base fundamental para que este estudo pudesse 

ser realizado.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I  

1 HABITAÇÃO SOCIAL, USO E TRANSFORMAÇÕES 

O primeiro capítulo deste estudo coloca em discussão a forma urbana 

resultante da produção habitacional do Banco Nacional da Habitação – BNH, para 

discutir sua execução que quase sempre baseada na demanda existente, 

desconsidera sua adequação urbana e o desenvolvimento territorial das cidades. 

O capítulo está dividido em duas seções: a primeira introduz a questão da 

habitação popular no contexto de Teresina-PI, e encontra-se dividida em duas 

subseções: a primeira apresenta uma síntese da produção da COHAB/PI e a 

segunda, utilizando a observação como método de análise, tece considerações 

acerca das características de seu desenho atual. A segunda seção apresenta uma 

discussão quanto ao uso, ocupação e transformações espaciais dos conjuntos 

habitacionais populares de Teresina-PI, e também está dividida em duas subseções: 

a primeira discute que alterações são melhores para a habitabilidade nos conjuntos 

populares e a segunda define o problema da pesquisa.  

 

1.1 A questão da habitação social em Teresina-PI 

O problema da habitação social no Piauí manifesta-se de forma tardia em 

relação ao País. A inexistência de centros urbanos significativos no Piauí até 

meados do século XX justifica-se pela distância geográfica entre o centro produtor e 

o consumidor e sua principal atividade econômica, a pecuária, que não contribuíam 
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para o desenvolvimento  de atividades urbanas. Para alguns autores, a 

insignificância dos centros urbanos no Piauí “explica-se pelo reduzido índice de 

desenvolvimento urbano atribuído às determinações sócio-político e econômico de 

sua constituição.”7 (LIMA, 1996, p.17). 

Convém lembrar que a capital do Estado foi transferida de Oeiras para a 

Chapada do Corisco, por decisão governamental, em 1853. Pretendia-se construir 

um novo pólo comercial, para atingir o mercado do próprio Estado e do Maranhão, 

para, deste modo, soerguer a economia em crise, motivada pela decadência da 

atividade pecuária. 

Teresina, a nova capital, foi construída em 1852. Seu núcleo inicial foi 

planejado pelo Conselheiro Saraiva e apresentava tecido urbano sob a forma de 

tabuleiro de xadrez, conforme se pode observar na Figura 1.3, constituída por 18 

quadras no sentido norte-sul e 11 quadras no sentido leste-oeste. Sua localização 

também pode ser observada no mapa da mesma figura. 

 

 
Figura 1.1 - Mapa do Núcleo original de Teresina (Fonte: PDDU 1983). 

A transferência da capital não surtiu o resultado esperado e o 

desenvolvimento urbano foi insignificante. Só em 1922, a cidade se expandiu e a 

crise habitacional só emerge anos depois. 

O mapa da Figura 1.1 mostra o núcleo inicial de Teresina ampliado. 

Dividido ao meio pela Avenida Frei Serafim tem como limites: a Avenida José dos 

Santos e Silva ao Sul, a linha férrea ao Norte e ao Leste e o rio Parnaíba a Oeste.  

                                                 
7 LIMA, Antônia Jesuíta de. Favela COHEBE: uma história de luta por habitação popular. Teresina: 
EDUFPI, 1996. 
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                 Figura 1.2 - Mapa da Cidade de Teresina em 1922 (Fonte: Publicação intitulada 
                 “Teresina aspectos e características: perfil 1993” da Secretaria de Planejamento do Município). 

Do início do século XX até a década de 1940, ocorreu um tênue 

crescimento das cidades piauienses, provocado pela inserção do Estado no 

comércio mundial, através da atividade extrativista da maniçoba, carnaúba e babaçu. 

Este fato garantiu a circulação e comercialização dos produtos agrícolas, 

fortalecendo a máquina administrativa e trazendo novos moradores à cidade (LIMA, 

1996) – neste momento se apresenta um certo déficit habitacional.  

Teresina até 1940, que já era o maior centro urbano do Piauí, 

apresentava uma população de 34.695 habitantes,8 percentual correspondente a 

27,92% da população urbana do Estado, distribuída em um tecido urbano pouco 

maior do que o inicial. Este crescimento populacional se refletiu espacialmente no 

núcleo central de forma rádio concêntrica e pode ser observado no mapa da Figura 

1.2 representado pela cor azul claro. 

                                                 
8 Fonte IBGE. 
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   Figura 1.3 - O mapa apresenta o crescimento urbano de Teresina no período de sua fundação até  2004. 

 Observam-se  as áreas de atuação da COHAB/PI da década de 1960 a 1985. 

A partir de 1940 se observa a ampliação da área urbana, representada 

em vermelho no mapa da Figura 1.3, provocada pela construção de algumas obras 

de urbanização no início da década, tais como: a ponte metálica sobre o rio 

Parnaíba em 1939, terraplenagem de ruas, pavimentação na avenida e pavilhões 

ligando os bairros: Vermelha, Pacatuba e Cajueiro. Estas obras refletem o 

crescimento de 48% da população urbana9 e representa o crescimento do tecido 

urbano até o rio Poty, seu limite natural a Leste. Observa-se também um 

crescimento na direção norte e sul provocado pela impossibilidade de transpor o rio 

Poty. 

                                                 
9 Fonte: censo demográfico do IBGE de 1950 
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A partir da década de 1950, as cidades do Piauí, principalmente sua 

capital Teresina, em paralelo às transformações políticas e econômicas que ocorrem 

em nível nacional, iniciam um processo de expansão resultante do crescimento dos 

setores de comércio e de serviços. A oferta de empregos e a procura por bons 

serviços trazem mais moradores para a cidade. A população urbana de Teresina, à 

época, aumenta em 91,23%*10 - maior crescimento registrado em sua história.   

Seu núcleo urbano passa a apresentar dois vetores de crescimento. O 

primeiro, ao Sul, decorrente das condições favoráveis do terreno, da construção da 

rodovia federal BR-316 – que liga Teresina a Fortaleza – e da implantação do distrito 

industrial e da estação de energia elétrica da Companhia Hidroelétrica de Boa 

Esperança/COHEBE, posteriormente incorporada à Companhia Hidrelétrica do São 

Francisco/CHESF. O segundo vetor aponta na direção norte. A constituição 

geográfica da cidade naquela área, contida naturalmente pela confluência dos rios 

Parnaíba e Poty determinou que a expansão urbana desta zona ocorresse apenas 

pela ocupação de suas áreas vazias. Este crescimento, representado graficamente 

em azul escuro no mapa da Figura 1.3, é limitado a Leste e a Oeste pela localização 

dos rios Poty e Parnaíba respectivamente, que constituem barreira natural à 

evolução do tecido.  

Ciente da evolução urbana da cidade, tem-se que a zona rural passa por 

problemas, tais como a queda do preço internacional da cera de carnaúba e da 

amêndoa do coco babaçu, que, com isso, diminui a qualidade de vida de sua 

população, que migra para a Capital em busca de oportunidades de emprego, de 

saúde e educação. Foi nesta época, a partir da década de 1960, que eclodiram os 

problemas habitacionais em Teresina, decorrentes do processo de urbanização, 

agravados pelo aumento do fluxo migratório campo-cidade; surgiram assentamentos 

populacionais não planejados, como a favela da COHEBE, localizada na zona Sul 

ao lado da estação de energia elétrica. 

1.1.1 A produção habitacional popular em Teresina 

Em meados da década de 1960, as grandes cidades brasileiras tornaram-

se alvo de investimentos federais e estaduais com o objetivo de solucionar tais 

                                                 
10 Fonte IBGE 
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problemas. Teresina também foi aquinhoada com parte dos recursos em razão dos 

esforços envidados pelo então governador Petrônio Portela e tem início a produção 

pública de habitações de interesse social, através do Instituto de Previdência e 

Aposentadoria dos Servidores Estaduais/IAPEP e da Companhia de Habitação do 

Estado do Piauí COHAB/PI. Este fato contribuiu para o crescimento da área urbana 

de Teresina no período entre 1961 e 1970.  

Nesta época, o IAPEP construiu um conjunto habitacional de edifícios 

com três pavimentos, localizado no bairro Ilhotas, região Centro-Sul da cidade. 

Destinado à classe média, apresentava programa residencial básico, espaços de 

dimensões amplas, fachadas de tijolo aparente e esquadrias em madeira do tipo 

veneziana.  

Depois de construir pequenos conjuntos na zona Sul, como a Tabuleta 

(118 unidades); São Raimundo (49 unidades) e Monte Castelo (302 unidades); as 

atividades da COHAB/PI consolidam-se, em 1967, com a construção da primeira 

etapa do conjunto Habitacional Parque Piauí, durante o governo de Helvídio Nunes, 

com 2.294 unidades habitacionais construídas na zona Sul da cidade, localizadas 

fora do perímetro urbano. Tal localização acabou por acarretar problemas descritos 

por Lima (1996), conforme se pode observar nesta passagem de “Favela COHEBE”: 

[...] Provocou grandes vazios urbanos, cujo desenho foi-se 
compondo de áreas densamente habitadas, na sua maioria por 
migrantes do interior e de vastas propriedades ociosas, que se 
beneficiaram com a extensão da rede de serviços até o conjunto. 
(LIMA, 1996, p. 22).  

A ociosidade de grandes áreas existentes entre o conjunto habitacional e 

a cidade bem como a ausência de uma política municipal de ocupação do uso do 

solo resultaram em conflitos de ocupação que, na década de 1970, manifestaram-se 

sob a forma de ocupações informais (LIMA, 1996), exigindo do governo uma atuação 

mais eficaz. As atividades da COHAB/PI se intensificaram, buscando resolver os 

conflitos e se localizaram nesta área em razão do baixo valor do terreno, da 

existência de alguns benefícios urbanos e do desejo de manter uma proximidade 

com o local da ocupação. Maiores investidas do Governo na construção de grandes 

conjuntos habitacionais caracterizaram a zona Sul da cidade como principal área de 
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expansão, a partir de 1977 (LIMA, 1996), quando foram construídos grandes 

conjuntos habitacionais populares.  

Este fato causou forte impacto no tecido urbano de Teresina, porque 

originou a formação de grandes bairros, permitindo a ampliação da área urbana que 

pode ser observada no mapa da Figura 1.3, representado por manchas amarelas. 

Comparando-se este período, entre 1971 e 1985, com os demais, constata-se que 

esta é a fase de maior crescimento da cidade. Coincidindo com o período de maior 

produção da COHAB/PI. Tal fato comprova seu papel como um dos principais 

agentes responsáveis pelo crescimento da cidade. Nesta época, entre outros, a 

COHAB/PI construiu, na zona Sul, os conjuntos habitacionais Cristo Rei (92 

unidades); São Pedro (175 unidades); Bela Vista (2.054 unidades); Parque Piauí 

(2.794); Saci (2.034 unidades); Angelim (3.084 unidades); Cíntia Portela (176 

unidades); Santa Fé (533 unidades) e Morada Nova (2.172 unidades), que 

representam 13.114 novos domicílios na zona Sul da cidade. 

Na década de 1980, também foram construídos grandes conjuntos 

habitacionais na zona Norte: José Francisco de Almeida Neto (5.130 unidades) e 

São Joaquim (824 unidades). Na década anterior, foram construídos apenas os 

conjuntos União (80 unidades) e Primavera (287 unidades).11 O número de 

habitações produzidas na zona Norte, pela COHAB/PI, equivale a 6.321 novos 

domicílios. Proporcionalmente comparados às outras zonas já citadas, representam 

menos de 50% do número de domicílios acrescidos à cidade. Tal representatividade 

justifica-se pelo fato de que a zona Norte, já parcialmente ocupada, apresenta 

muitas áreas alagadiças e é confinada pelos rios Parnaíba e Poty. Nesta área, a 

interferência da COHAB/PI se deu apenas em relação à ocupação dos vazios 

urbanos. 

A construção de nova ponte sobre o rio Poty, na década de 1980, 

permitindo sua transposição e conexão com a zona Sul da cidade, fez da zona Leste 

outro vetor de crescimento físico para a área urbana de Teresina. A COHAB/PI 

aproveitou o baixo custo dos terrenos aí localizados e passou a construir grandes 

conjuntos na zona Sudeste da cidade. Suas unidades habitacionais somadas 

totalizaram 12.083 novos domicílios. Entre outros, foram construídos os conjuntos 

habitacionais Dirceu Arcoverde (7.294 unidades); João Emílio Falcão Costa (996 
                                                 
11 Id. ibid.. 
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unidades); Catarina (120 unidades); Boa Esperança (204 unidades); Tancredo 

Neves (756 unidades); Verde Que Te Quero Verde (640 unidades) e Renascença 

(2.073 unidades).12  

Em Teresina, como nas demais cidades que se dizem beneficiadas pela 

ação do BNH, a construção de grandes conjuntos habitacionais causou impacto à 

administração pública municipal e à malha urbana, conforme se pode observar nesta 

passagem do trabalho desenvolvido por RIGATTI (1997), sobre o Conjunto 

Habitacional Rubem Berta em Porto Alegre:  

A questão da aplicação da política de habitação social no País, 
fundamentalmente a partir da criação do Banco Nacional da 
Habitação - BNH em 1964, e das Companhias de Habitação – 
COHABs um pouco depois, trouxe como conseqüência à geração de 
um grande número de unidades habitacionais novas, formando 
extensos bairros [...]. (Ibid., p. 3). 

 

1.1.2 Características dos conjuntos habitacionais da COHAB/PI  

A observação empírica dos conjuntos habitacionais produzidos pela 

COHAB/PI em Teresina permite algumas conclusões:  

Os conjuntos habitacionais quase sempre são implantados em zonas 

periféricas, de forma a tornarem-se segregados social e geograficamente. 

Sua implantação sempre priorizou o número de habitações em detrimento 

de sua integração às áreas públicas.  

O excesso de ruas estritamente residenciais mostra um espaço público 

isolado, onde o meio físico torna-se árido sem espaço para a convivência 

coletiva.  

Pode-se constatar que as áreas verdes são fragmentadas e sua 

manutenção por parte do poder público é deficiente. Muitas destas áreas não são 

implantadas em razão das péssimas condições físicas do terreno e acabam sendo 

invadidas ou transformadas em depósito de lixo.  

                                                 
12 Id. ibid. 
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Há um adensamento regulamentado, considerando-se que um maior 

número de habitações obtidas no parcelamento permite diluir os custos de terreno, 

da obra e da implantação de infra-estrutura. Tal afirmação se baseia na observação 

de que os partidos urbanísticos originais
13

 dos conjuntos habitacionais populares 

construídos e que originaram grandes bairros, tais como o Parque Piauí, o Saci, o 

Bela Vista  e  o Itararé, apresentavam taxa percentual de ocupação em torno de 

60% do terreno.14

Há uma ocorrência de lotes que não apresentam transições do espaço 

público para o privado, localizados em vias com potencial aglutinador do fluxo de 

veículos. Em geral, as dimensões de tais vias permitem a implantação do serviço de 

transporte público, e este fato acaba por gerar a transformação destes lotes, cujos 

ocupantes criam outras transições público/privadas entre o lote e a via, ou 

substituem as existentes. Deste modo, o lote passa a apresentar um tipo de relação 

qualquer com a via diferente daquela concebida pelo arquiteto.  

Espaços são acrescentados ou reformados para abrigar atividades 

comerciais; e, em geral, apresentam soluções espaciais que se mostram 

insatisfatórias do ponto de vista do conforto, ou seja, recuos são eliminados, 

insolação e ventilação são prejudicadas; neste caso, as relações do lote com a rua 

também mudam, porque o lote deixa de ser estritamente residencial para abrigar 

mais uma atividade: comércio e serviço. 

A experiência da autora como arquiteta da COHAB mostra que estas 

alterações até se justificam por representarem o desejo pessoal de crescimento 

econômico aliado à intenção de ampliar a integração entre a moradia e a rua e entre 

esta e a cidade; porém, resultam em um processo de urbanização deficiente e uma 

vida urbana sem qualidade. 

Sabe-se que a implantação de tais conjuntos habitacionais na periferia de 

Teresina deu origem à formação de bairros populosos de lotes pequenos15 e 

moradores de baixa renda. Segregados, social e geograficamente, foram obrigados 

a criar suas próprias condições para interagir com a cidade; e hoje estes bairros 

                                                 
13 Fonte: Companhia de Habitação do Piauí. 
14 O parâmetro urbanístico adotado atualmente determina que em zonas residenciais destinadas à 
população de baixa renda (ZR-2) a área edificada apresente taxa de ocupação de no máximo 60%. 
15 Com dimensões em média de 10,00m de frente e 20,00m de fundos, segundo partidos urbanísticos 
da COHAB. 
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constituem pólo de comércio e serviço, constituindo importante mercado de trabalho 

e referência urbana para suas regiões. Um destes, o Conjunto Habitacional Dirceu 

Mendes Arcoverde, de 7.294 unidades habitacionais, foi construído, no início da 

década de 1980, na região do Itararé, zona Sudeste da cidade. Distante do mercado 

de trabalho, dos bens e serviços públicos disponibilizados pela cidade de Teresina, 

exigiu alto investimento do município para que fosse beneficiado urbanisticamente. 

Em decorrência, surgiram grandes vazios entre o conjunto e a cidade, que, 

beneficiados pela rede de serviços e equipamentos do conjunto, foram valorizados 

urbanisticamente. Mas se tal fato por um lado criou condições para a especulação 

imobiliária, por outro, impulsionou o crescimento econômico daquela área da cidade, 

forçou a ampliação do perímetro naquele ponto e constituiu-se em subcentro urbano 

importante.  

 
Figura 1.4 - Fotografia de trecho da Avenida José Francisco de Almeida Neto, principal via do  

Conjunto Itararé (que, construído na década de 1970 com 7.294 unidades habitacionais,  
foi o responsável pela evolução urbana da zona Sudeste da cidade de Teresina). 

Atualmente, esta área, cujo principal acesso pode ser observado na 

Figura 1.4, corresponde à região conhecida como “Grande Itararé”. É constituída de 

dezoito conjuntos habitacionais, construídos pela iniciativa pública – onze deles são 

da COHAB/PI, quatorze loteamentos construídos pela iniciativa privada, vinte e sete 

ocupações subnormais ou “Vilas” e sete bairros: Cumprida, Redonda, Extrema, São 

Raimundo, Todos os Santos, Bom Princípio e Usina Santana.16 Em conformidade 

com os dados do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-
                                                 
16 Fonte: Secretaria Municipal de Assuntos Comunitários – SEMTAC. 
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IBGE, a região apresenta atualmente cerca de 50.000 domicílios – número bem 

maior que os 7.294 domicílios iniciais ocupados por uma população 

preferencialmente de baixa renda. Comerciantes da região, parodiando trecho da 

carta de Pero Vaz de Caminha ao Rei de Portugal, em que descreve as riquezas 

brasileiras recém-descobertas, comentam sobre o potencial econômico do bairro, 

afirmando que “no Itararé é certeza que tudo dá certo”.17 Tal argumento se baseia no 

fato de que a área é densamente povoada e, por esta razão, exige alta demanda por 

serviços e comércio. A perspectiva de bons lucros em relação às atividades de 

comércio e serviços, a conscientização de sua população organizada política e 

socialmente em associações de moradores,  grupos de mães, de jovens, de dança, 

de teatro, de corais, de conselhos escolares e outros despertaram o desejo de 

emancipar administrativamente a região conforme projeto de lei em discussão na 

Câmara de Vereadores da Cidade.18

1.2  Sobre uso, ocupação e transformações nos conjuntos habitacionais 

Parece haver um consenso entre os críticos da política habitacional 

brasileira de que as alterações nas concepções originais dos conjuntos populares 

justificam o fato de que as propostas urbanas e edilícias patrocinadas pelo Banco 

Nacional da Habitação se transformaram em sua maioria num fracasso do ponto de 

vista de satisfação e inserção de seus moradores em relação ao resto da cidade. Os 

autores, em geral, acreditam que a política habitacional brasileira não condiciona o 

planejamento dos conjuntos à estrutura cultural dos futuros moradores (ASSIS, 

1985). Embora não cite exemplos, o autor se refere ao fato de que hábitos culturais 

e peculiaridades geográficas e climáticas parecem não ter sido levados em conta no 

planejamento da habitação social. Segundo este autor, tal fato explica a causa das 

transformações espaciais advindas da apropriação. No entanto, se constata que 

nem sempre esta impressão corresponde à realidade.  

No caso dos conjuntos populares, o parâmetro da crítica do espaço 

planejado, a partir do transformado, tem diversas visões diferentes. Vários estudos 

sobre este assunto estão presentes na literatura e sugerem inúmeras explicações 

sobre as causas das transformações espaciais. Além da desconsideração das 

                                                 
17 Informação obtida em conversa informal com comerciantes da área. 
18 Informação obtida junto à Associação dos Moradores do Itararé. 
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relações socioculturais da clientela (Id. ibid.), algumas abordagens apontam outras 

causas para as alterações espaciais: uso de tecnologia inadequada 

(ARAÚJO,1987); o fato de cada usuário utilizar o espaço de forma diferente 

(MONTEIRO, 1977); a incapacidade de autogestão da própria vida urbana 

(ARAÚJO, 1985); o descaso das autoridades e a inadequação de localização, de 

materiais e de sistemas construtivos (BONDUKI, 1998).   

Dentre as causas mais discutidas, estão os erros de projeto. Entretanto, 

Amorim e Loureiro (1999) afirmam que as alterações espaciais são conseqüências 

naturais, porque os espaços surgem para resolver determinadas necessidades, e, 

quando tais necessidades se alteram, implicam também em mudanças no espaço.  

Assis (op. cit.), ao analisar a produção da Companhia de Habitação de 

Pernambuco, também aponta a normatização do BNH como causa das 

transformações nos conjuntos populares. Defende o argumento de que a busca por 

uma redução de custos gera uma padronização espacial dos conjuntos populares, 

que parece ignorar os hábitos e costumes dos seus moradores. 

Monteiro (1994) analisa a estrutura residencial de diferentes grupos 

sociais, comparando os padrões espaciais das diferentes atividades domésticas. 

Seu objetivo é estabelecer uma conexão entre um sistema de classificação de 

atividades domésticas concernentes aos lugares onde usualmente são 

desenvolvidas e o contexto social em que os espaços foram produzidos. Seu 

argumento é que o padrão habitacional das atividades cotidianas talvez seja 

dependente dos valores individuais, sociais e culturais. A autora acredita que as 

alterações espaciais nos conjuntos populares se explicam porque o espaço 

resultante é um reflexo destes valores. 

Amorim e Loureiro (1999) fazem uma outra abordagem do problema. 

Segundo estes autores, as alterações espaciais são conseqüências naturais da 

relação entre os hábitos de morar, os programas arquitetônicos e os requerimentos 

utilizados pelos arquitetos e empreendedores imobiliários. Os referidos autores 

defendem o argumento de que as relações polares estão presentes na habitação 

isolada e que as alterações ocorrem para compensar espacialmente os anseios e 

necessidades dos moradores. 
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A autora acredita que as alterações também sejam respostas às 

orientações de projeto por parte dos empreendedores imobiliários. Algumas 

exigências do cliente, geralmente baseadas na redução de custos, acabam por 

empobrecer a qualidade estética e espacial das unidades habitacionais que, em 

conseqüência, geram insatisfação no público usuário. Tal afirmação se baseia na 

experiência da autora como chefe do Setor de Atendimento ao Mutuário da 

COHAB/PI, onde coordenava a elaboração de projetos de reforma e ampliação das 

habitações. 

Dentre outros, Rigatti (1977) aborda a questão do erro de projeto. Ao 

analisar morfologicamente o Conjunto Rubem Berta em Porto Alegre no Rio Grande 

do Sul, este autor concluiu que as alterações se explicam como sendo uma reação 

por parte dos usuários contra uma morfologia urbana, que está dissociada da prática 

de suas relações sociais, ou seja, “os sistemas de práticas sociais enraizados são 

descarnados de seus rebatimentos espaciais” (Ibid., p. 3). Na concepção de Rigatti, 

a forma de viver proporcionada pelos conjuntos habitacionais do BNH demonstra 

uma negação da forma tradicional peculiar às características culturais locais da 

população de baixa renda. O autor se refere à desconsideração da realidade local 

na implantação de um arranjo morfológico que, definido a priori como ideal para a 

habitação social, era reproduzido em qualquer ponto do País. Este arranjo deveria 

apresentar ordem geométrica ortogonal, rigorosa separação das funções urbanas, 

independência do sistema edificado em relação ao sistema de percursos e 

hierarquização de fluxos entre outros.  

Enquanto Rigatti (op. cit.) defende que os moradores executam as 

alterações tão somente para rebater espacialmente suas especificidades culturais e 

sociais, os seus anseios e as suas necessidades, outros autores, tais como Milton 

Santos (SANTOS & VOGEL, 1981), consideram este processo de uma forma mais 

ampla, porque nele percebem uma conscientização de cidadania. De acordo com 

eles, as alterações refletem um desejo, uma vontade e uma necessidade que vão do 

nível pessoal ao da coletividade.  

Na opinião de alguns autores (ASSIS, 1985; SANTOS & VOGEL, 1981, 

VALLADARES, 1981), à medida que o tempo passa, as modificações introduzidas 

nas habitações acabam se estendendo ao espaço urbano, interferindo e criando 

novas morfologias mais adequadas aos hábitos culturais dos moradores. É um 
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processo que se inicia com a personalização do módulo habitacional, passa pela 

demarcação da propriedade privada e chega às reivindicações por melhoria da 

qualidade de vida no aspecto comunitário. 

Neste sentido, até se poderia afirmar que os conjuntos do BNH são 

facilitadores do crescimento do homem enquanto cidadão. Esta reflexão conduz a 

uma outra questão: – este aspecto sociológico seria encarado como uma faceta de 

sucesso de tais conjuntos? – Será que existe um aspecto positivo e que, de alguma 

forma, o conjunto habitacional não é de todo um insucesso? 

Contudo, o presente estudo trata a questão do ponto de vista morfológico, 

e, neste caso, são várias as causas de insucesso. Muitos autores (ASSIS; SANTOS; 

e SANTOS & VOGEL, op. cit.) colocam as práticas de desenho utilizadas como 

responsáveis pelo insucesso dos conjuntos populares. Clidenor do Egito Araújo 

(ARAÚJO, 1985), por exemplo, aponta como causa do aparente insucesso o fato de 

que os projetistas viram-se tolhidos pelo rigor e quantidade de regras morfológicas 

impostas e apenas conseguiram proporcionar a função precípua à habitação, qual 

seja, servir de abrigo aos moradores, tendo em vista que “as habitações parecem 

não ter dado certo porque os projetistas não conseguiram integrá-las à economia de 

mercado e torná-las socialmente útil” (ARAÚJO 1987, p. 1).  

Eleusina Freitas associa as praticas de desenho à redução de custos 

exigida pelo BNH (FREITAS, 2000). A autora afirma que as regras impostas para 

construção de conjuntos habitacionais populares geram um tipo de bairro que ela 

conceituou como “o não lugar” – o bairro sem personalidade urbana. Ou seja, seria 

aquele bairro que tem dificuldade em se inserir na paisagem como também de 

interagir com a cidade. 

Alguns estudiosos do comportamento social, que estudam o urbanismo 

como modo de vida, caracterizam este tipo de bairro como sendo um espaço sem 

vida urbana (FEATHESTONE, 1997 e WIRTH, 1963). Ou seja, um lugar sem 

significação para os seus moradores, um “não lugar”, caracterizado apenas como 

local de passagem, ao invés de espaço destinado à produção e reprodução de 

relações sociais.  

Featherstone (1997), sociólogo que entrelaça os aspectos local e global 

da sociedade, afirma que bairros como este não têm uma identidade. São espaços 
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incapazes de gerir fluxos e gerar comunicações. São espaços que em uma relação 

global não conseguem exprimir um aspecto imagético que se some aos aspectos 

social, econômico e político. Entende-se que tais dificuldades são provocadas pelo 

comprometimento da acessibilidade geográfica e social entre a cidade e o bairro. Ou 

porque os bairros não têm um sistema de transporte compatível com o perfil da 

população ou porque sempre se localizam em “zonas de fronteira” – áreas apartadas 

do tecido urbano por barreiras físicas, tais como: vales, rodovias, áreas de cultivo  

rural ou áreas de preservação. 

A causa da decadência dos aglomerados urbanos modernos também 

pode explicar o fracasso dos conjuntos populares. Para Jacobs, as cidades 

americanas do final dos anos 1950 e início dos anos 1960 se caracterizavam pela 

ausência de “animação urbana” (JACOBS, 2000), conceito que, segundo a autora, 

significa a ausência de integração entre os espaços do próprio bairro e o uso que se 

faz deles. A revitalização de áreas degradadas, em sua opinião, depende  do quanto 

os espaços da casa e da vida pública possam ser abastecidos de animação urbana, 

posto que somente desta forma se valorizarão espacialmente e oferecerão 

segurança aos moradores e usuários. Talvez se possa extrapolar esta característica 

das cidades americanas da década de 1950 para os conjuntos habitacionais 

brasileiros e apontá-lo como causa do fracasso dos conjuntos populares 

contemporâneos. 

O que dizer dos conjuntos populares do BNH onde o zoneamento gera 

áreas monofuncionais? Em algumas destas áreas, não existe animação urbana. O 

que dizer das áreas estritamente residenciais localizadas na periferia, onde só 

moram pessoas de baixa renda? Durante o dia, muito provavelmente suas ruas 

estarão parcialmente vazias, porque seus moradores estarão nos locais de trabalho. 

Não haverá animação urbana. E sobre as áreas estritamente comerciais? Cabe 

afirmar que, à noite, os comerciantes e os clientes retornam às suas residências 

deixando-as desertas. 

Quando uma área da cidade carece de vida nas calçadas, os 
moradores desse lugar precisam ampliar sua vida privada se 
quiserem manter com seus vizinhos um contato equivalente. Devem 
decidir-se por alguma forma de compartilhar, pela qual se divida mais 
do que na vida das calçadas, ou então se decidir pela falta de 
contato [...]. (Id. ibid.). 
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Por sua vez, esta afirmação constitui proposta de solução para a 

segregação que resulta da produção habitacional pública brasileira e constitui o 

fundamento para explicar as alterações nas concepções originais dos conjuntos 

habitacionais. A necessidade de tornar os espaços atraentes, diferentemente, tanto 

para os moradores – cuja vida social depende do espaço existente – quanto para os 

estranhos do mesmo grupo social ou de grupos que integrem redes sociais 

independentes do espaço é argumento de Hiller e Hanson (1987). 

Tomando-se por base o que dizem estes autores, as formas de desenho 

utilizadas pelos projetistas deveriam estimular a geração de contatos sociais nos 

conjuntos habitacionais populares produzidos pelo Governo, tais como o objeto 

desta pesquisa. Mas, paradoxalmente, utilizaram paradigmas modernos em 

conjuntos habitacionais da Grã-Bretanha, construídos no pós-guerra, enfatizando 

seu enclausuramento, isolando-os dos fluxos de movimentos de estranhos e 

eliminando a possibilidade de encontros e de integração entre os próprios 

moradores e entre estes e os visitantes ou estranhos à área.   

Neste sentido, provavelmente de modo inconsciente, diversos agentes 

intervêm nestes assentamentos, provocando alterações espaciais com o objetivo de 

corrigir tais práticas de desenho. Procuram edificar ou adequar espaços, de forma a 

permitir o fluxo natural de passagem e propiciar a sensação de possibilidade de 

encontro e movimento na área – ou seja, para “enchê-la de vida”. Os moradores são 

agentes importantes neste processo. Executam grande número de reformas com o 

objetivo de propiciar maior integração entre o espaço que lhes é privado e o público 

ou de ocupar o espaço público de forma a lhes dar razão de ser, segundo suas 

necessidades, embora não exista uma ordem ou um planejamento destas ações 

individuais. Se o espaço existe, deve ter um determinado fim. Há de sempre ter um 

uso. 

1.3.2 Definindo o problema da pesquisa 

Da observação do atual desenho dos conjuntos populares e da reflexão 

sobre a maneira como o resultado da ação dos moradores interfere na concepção 

dos conjuntos habitacionais emerge a questão que constitui o problema principal 

deste estudo: – será que existe algum tipo de relação entre a concepção 
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arquitetônica e as transformações decorrentes da apropriação dos conjuntos 

habitacionais? 

Para responder esta questão, é necessário analisar os espaços 

decorrentes das transformações nesta produção habitacional. Entende-se que é 

importante conhecer seu significado na configuração do próprio conjunto 

habitacional, quais impactos causaram à sua morfologia urbana e quais são as suas 

conseqüências quanto à produção e reprodução das relações sociais. 

 



 

 

 

CAPÍTULO II  

2 O CONJUNTO MOCAMBINHO 

Este capítulo tem por objetivo apresentar o objeto de estudo desta 

pesquisa, escolhido dentre a produção do Banco Nacional de Habitação no  Estado 

do Piauí. Tomar-se-á como objeto de estudo o Conjunto Habitacional José Francisco 

de Almeida Neto, localizado em Teresina Capital do Piauí e conhecido como 

Conjunto “Mocambinho”.19

O capítulo está dividido em cinco seções. A primeira apresenta a 

justificativa para a escolha do objeto. A segunda seção apresenta este objeto, 

informando dados de projeto e discutindo alguns pontos básicos de sua concepção 

original relacionados à moradia, ao sítio e ao desenho urbano. A terceira seção 

compreende uma descrição da situação atual ao tempo em que se discute a 

concepção original do arquiteto acerca do parcelamento e uso do solo, da conexão 

entre o objeto e a cidade e do sistema de circulação. A quarta seção pretende 

estabelecer uma ponte para a compreensão de situações espaciais problemáticas 

encontradas na situação atual, descrevendo-as e discutindo-as. A quinta e última 

seção apresenta alguns aspectos espaciais subjacentes no plano geral do conjunto 

habitacional e explora os problemas decorrentes dos padrões de sociabilidade, com 

o objetivo de definir os instrumentos de análise e sua metodologia. 

                                                 
19 A palavra mocambinho significa pequeno mocambo – casebre. No entanto, o termo pelo qual o 
conjunto é conhecido refere-se à antiga denominação do lugar para a qual não se descobriu a 
origem. 
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2.1 A escolha do objeto de estudo 

A atuação da Companhia de Habitação do Piauí-COHAB/PI foi decisiva 

para o desenvolvimento das cidades piauienses. Embora tenha sido o órgão público 

que mais executou habitações de interesse social no Estado, não há registro de 

estudos sobre sua produção habitacional quanto a concepção, execução e 

apropriação. 

Observando-se esta produção,20 verifica-se que as atividades da 

COHAB/PI em Teresina-PI contribuíram para o adensamento de grandes áreas da 

periferia e para a ampliação da zona urbana, como também resultaram na 

valorização do solo urbano das áreas próximas aos terrenos selecionados para 

implantação dos seus conjuntos habitacionais. A COHAB/PI seleciona tais dos 

terrenos em função de seu valor de mercado. E quanto mais baixo for este valor 

maior a viabilidade em construir o conjunto habitacional, porque o custo do terreno 

entra na composição da prestação das unidades habitacionais (BNH/COS, 1976). 

Significa dizer que, diminuindo o custo do terreno, menor será a prestação da 

moradia e mais pessoas pobres poderão adquiri-la. De certa forma, observa-se que, 

quanto mais afastado do centro urbano, o terreno é menos valorizado 

urbanisticamente; e, em conseqüência, tem menor valor de mercado.21 Tal fato 

explica a localização periférica dos conjuntos habitacionais populares e explica ainda 

a distância existente entre estes conjuntos e o centro urbano, discutida no capítulo 

anterior.  

O vazio urbano decorrente da localização destes conjuntos habitacionais, 

em maioria, se constitui de áreas não ocupadas que se beneficiam dos serviços 

destes empreendimentos, em razão de o Estado precisar ampliar a rede de infra-

estrutura e serviços urbanos, levando-a até os conjuntos habitacionais (LIMA, 1996). 

Ciente da ampliação do tecido urbano de Teresina, conforme exposto no capítulo 

anterior, as atividades da COHAB/PI também contribuíram para o desenvolvimento 

social e econômico da zona urbana onde foram implantadas. 

                                                 
20 Informações obtidas em documentação fornecida pela Diretoria Técnica da COHAB/PI, que 
relaciona a quantidade de habitações produzidas, segundo a data de início e conclusão da obra, sua 
tipologia e localização. 
21 Entende-se como terreno valorizado urbanisticamente toda área servida por  infra-estrutura urbana: 
luz, água, telefone, coleta de lixo, transporte público. 
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A literatura existente sobre avaliação pós-ocupação dos conjuntos 

habitacionais populares produzidos pelas COHABs no Brasil permite constatar que 

os próprios conjuntos e as áreas circunvizinhas, quando valorizadas 

urbanisticamente, sofrem transformações espaciais para acomodar outras atividades 

além da habitação, principalmente comércio e serviço, porque, acredita-se, geram 

renda e circulação de capital em curto prazo (ASSIS, 1985; BOLAFFI, 1996; 

RIGATTI, 1997; BONDUKI, 1998; AMORIM & LOUREIRO, 2001; DEL RIO, 2004). 

Com este objetivo e considerando a importância das atividades da 

COHAB/PI para o crescimento das cidades piauienses, buscou-se encontrar um 

objeto de estudo dentre sua produção habitacional em Teresina-PI.  

Pôde-se observar que, dentre os conjuntos habitacionais produzidos pela 

COHAB/PI em Teresina, vários destes se constituíram em princípio gerador de 

espaços com grande significado para a cidade, entre eles: Dirceu Mendes 

Arcoverde, conhecido como “Itararé”, Parque Piauí, Saci e José Francisco de 

Almeida Neto, conhecido como “Mocambinho”. Todos executados na periferia da 

cidade, em média, há vinte anos, com número superior a 3.000 unidades 

habitacionais, e que se apresentam atualmente com significativas alterações 

espaciais.  

Levantamentos preliminares realizados pela autora junto aos arquivos e 

técnicos da Empresa demonstraram a inexistência de registros da evolução dos três 

primeiros conjuntos habitacionais, citados quanto às suas transformações espaciais. 

Tal constatação aliada à inexistência dos projetos originais e ao desconhecimento 

da autoria dos projetos fizeram com que estes conjuntos fossem descartados como 

objeto de estudo. 

A escolha do objeto de estudo recaiu sobre o Conjunto José Francisco de 

Almeida Neto, conhecido como “Conjunto Mocambinho”, concebido para ser 

implantado em um terreno de 203 hectares e dimensionado para abrigar cerca de 

41.685 mil pessoas em 5.955 unidades habitacionais. Três motivos justificam tal 

escolha, além daquele apontado anteriormente. O primeiro diz respeito à concepção 

inicial do projeto, visto que o arquiteto adotou princípios projetivos que definiram um 

desenho urbano peculiar, de características diferenciadas quando comparado aos 

demais dos conjuntos produzidos pela COHAB/PI. O segundo motivo está 

relacionado ao fato de que o Conjunto Mocambinho constitui parte da obra de 
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Acácio Gil Borsói,22 importante arquiteto modernista, ainda atuante, e com quem a 

autora poderia discutir a concepção inicial do projeto. O terceiro se deve às muitas 

alterações espaciais e sociais ocorridas no conjunto desde a sua execução e cujo 

desenho atual se mostra rico e propício à análise, quando comparado à concepção 

inicial do projeto.  

2.2 O Conjunto Mocambinho: concepção do projeto23

Pôde ser observado, ao longo do estudo, que o Conjunto Mocambinho 

apresenta algumas situações espaciais de uso, decorrentes das alterações 

introduzidas, que, ao serem confrontadas com as diretrizes do projeto, parecem 

contradizer alguns princípios adotados pelo arquiteto.  

As diretrizes adotadas pelo arquiteto baseavam-se na concepção idealista 

do movimento moderno,24 que influenciou a organização espacial/arquitetônica das 

cidades no século XX e que foram colocadas em prática em diversas cidades 

brasileiras, em sua maioria, de forma pontual e limitada e, em outros casos, 

                                                 
22 Acácio Gil Borsói, carioca, nascido em 1925, é egresso da antiga Escola Nacional de Belas Artes, 
onde se diplomou no final de 1949. Ainda como estudante, trabalhou com Affonso Reydi, Alcides da 
Rocha Miranda e Joaquim Cardoso – expressivos vultos da Arquitetura e Engenharia, desenhando o 
projeto do Teatro de Salvador, elaborado pelos dois primeiros e calculado pelo último. Depois de 
formado em Arquitetura e Urbanismo, trabalhou, no Rio de Janeiro, no Patrimônio Histórico e no 
escritório de Arquitetura dos irmãos Roberto. Por indicação do seu professor Lucas Mayerhofer (que, 
para minha satisfação, foi também meu professor de História da Arquitetura Inglesa na FUNARTE), 
transferiu-se para a cidade do Recife no início da década de 1950, para atuar como arquiteto e 
professor – lecionava a disciplina “Pequenas Composições” na Escola de Arquitetura da UFP – onde 
exerceu suas atividades durante 28 anos. Desde esta época, mantém a sede do seu escritório 
localizada na cidade do Recife, e, atualmente, também no Rio de Janeiro, de onde gerencia projetos 
para todo o País. Borsói tem muitos projetos edificados no Estado do Piauí, onde atua desde a 
década de 1970. Dentre eles, talvez, seu projeto mais bonito seja o Palácio da Justiça Estadual. Além 
deste, existem outros projetos na área pública, dos quais: a Assembléia Legislativa do Piauí; o Troca-
troca; a reforma do Palácio do Governo; do Teatro 4 de Setembro; da Praça Pedro II e do Luxor Hotel 
de Parnáiba. Na área privada, tem vários edifícios residenciais. À época do Mocambinho, 
desenvolveu vários outros projetos de conjuntos habitacionais populares no Nordeste do Brasil; entre 
eles, um em Maceió capital do Estado de Alagoas e outro em Natal capital do Rio Grande do Norte, 
similares quanto ao dimensionamento e a morfologia propostas para o objeto da pesquisa, fato este 
que permitirá futuramente confrontar as idéias do arquiteto aplicadas em cidades diferentes e o uso 
que a população faz do espaço que ele projetou em função de hábitos culturais diversos. 
23 Todas as informações referentes ao projeto foram obtidas em pesquisa documental na COHAB/PI, 
na Lei Federal n. 6.766 de 19/12/79 e no Código de Edificações do Município. Os fundamentos 
conceituais da proposta arquitetônica aqui apresentados e discutidos foram informados pelo arquiteto 
em comunicação pessoal à autora.  
24 Movimento que se constituiu em modelo de planejamento. Surgiu na Europa entre 1830 e 1850, 
período em que os processos tecnológicos e econômicos transformaram as infra-estruturas 
existentes, dando origem à cidade industrial (CHOAY, 1998), tornando imprescindível a participação 
do urbanismo como sistema ordenador destes acontecimentos. 
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transpassando grandes áreas de uma cidade ou orientando o planejamento de toda 

ela, como é o caso do plano piloto de Brasília.  

O ideário de Borsói é conseqüência do modernismo funcionalista, corrente 

dentro do movimento que, segundo alguns autores (DIAS, 2000), supunha a 

obrigatoriedade do planejamento regional e intra-urbano, a submissão da 

propriedade privada do solo urbano aos interesses coletivos, a industrialização dos 

componentes e a padronização das construções, a limitação do tamanho e da 

densidade das cidades, a edificação concentrada, porém, adequadamente 

relacionada com amplas áreas de vegetação, o uso intensivo da técnica moderna na 

organização das cidades, o zoneamento funcional, a separação da circulação de 

veículos e pedestres, a eliminação da rua-corredor e uma estética geometrizante. 

Entende-se que a linguagem do arquiteto baseia-se em dois pontos 

aparentemente conflitantes do racionalismo moderno: a valorização urbanística do 

espaço e a valorização do individuo. O primeiro manifesta-se através de um modelo 

de organização espacial tal como defendido por Le Corbusier,25 que se baseava na 

primazia da função “habitar” complementada pela implantação de equipamentos 

sociais e de zonas de recreação, da criação de espaços verdes e separação das 

redes de circulação. O segundo ponto tinha por objetivo inserir um aspecto 

humanista na projetação do conjunto habitacional e, como tal, deveria considerar 

certas atividades e/ou necessidades de seus moradores com o objetivo de promover 

a integração social e o bem-estar entre eles.  

Em relação a este aspecto, Dias (op. cit.) afirma que os modernistas 

funcionalistas tencionavam criar uma cidade melhor para seus habitantes a partir da 

fé na técnica e progresso, buscando de modo obcecado o enquadramento do 

homem a um urbano racionalmente planejado. Paradoxalmente se constata o 

surgimento de outro conflito, com base nesta busca – o próprio homem deixa de ser 

sujeito para ser encarado como objeto. Em nome de um planejamento que busca 

atender tão somente parte de suas necessidades materiais (moradia, transporte 

etc.), há uma negligência em relação às necessidades subjetivas de caráter cultural, 

psicológico e social do indivíduo. 

                                                 
25 Le Corbusier definiu como elementos mínimos de uma cidade moderna: as funções de circular,  
habitar e cultivar o corpo e o espírito (CORBUSIER, 2000). 
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2.2.1 O sítio 

A história registra que, antes de ser incorporada como área urbana, a 

zona Norte da cidade era uma região com estrutura fundiária de fazendas, tornando-

se posteriormente chácaras de produção leiteira. A informação explica a existência 

de muitos lotes urbanos com dimensões maiores que o permitido pela legislação.26 

Seu desenvolvimento foi dificultado, por causa da baixa densidade, da existência de 

áreas sujeitas a inundações periódicas, de barreiras físicas e de restrições 

legislativas referentes à preservação ambiental das margens do rio Poty e das áreas 

próximas às lagoas. 

EMBRAPA

Zona de
Preservação

Ambiental

Zona de
Preservação

Ambiental

Lagoas

Jardim
Botânico

Cemitério

Norte

Perímetro do Mocambinho
Avenida Duque de Caxias
Acesso pela Rua Jerumenha  

 
                                                 

Figura 2.1 - Vista aérea do sítio escolhido para implantação do projeto. 
(Acervo: Laboratório de Aerofotgrametria da UFPI). 

26  Segundo a legislação municipal, em Teresina, um lote urbano nesta região apresenta testada 
mínima de 8,00 e máxima de 12,00 metros com área mínima de 200,00 e máxima de 360,00  metros 
quadrados. 
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Em tal região, a COHAB/PI escolheu o terreno destinado à edificação do 

projeto. Situado na localidade “Mocambinho”,27 bem próximo ao extremo Norte da 

cidade, apresenta topografia relativamente plana, com curvas de nível que variam de 

60 a 70. E dada à proximidade do rio Poty apresenta solo altamente permeável. 

Seus limites são áreas de propriedade da família Tajra Melo e o rio Poty ao Norte, 

áreas de propriedade da família Tajra Melo e áreas da EMBRAPA;28 a Leste, o 

bairro Alto Alegre a Oeste, e os bairros Bom Jesus e Buenos Aires ao Sul. 

Cercado de significativas barreiras como se pode observar na Figura 2.2, 

o terreno escolhido apresentava entorno de tecido muito fragmentado. Ao Sul, entre 

o Mocambinho e o Bairro Buenos Aires, existiam o Jardim Botânico do município, o 

cemitério Santo Antônio e área de propriedade da EMBRAPA. Ao Norte, existem as 

terras da família Tajra e as áreas de preservação ambiental – margens do rio Poty e 

grandes lagoas – que dificultam a ocupação da faixa de terreno existente entre o 

Conjunto Mocambinho e o rio Poty. 

2.2.2  A moradia 

Por sua linguagem, Borsói insere-se no movimento modernista no qual, 

segundo Benévolo (1974), a moradia era tratada de maneira pragmática e consistia 

ao mesmo tempo em uma questão social e de mercado. O direito à moradia 

apresentava dois lados que, quando confrontados, se constituíam em restrição 

projetual: ao tempo em que a habitação representava uma mercadoria, era 

igualmente um bem de consumo de acesso difícil para a população menos 

favorecida economicamente. Os modernistas procuravam solucionar esta questão 

buscando novas formas urbanas.  

Borsói defende que a moradia destinada a esta população deva se 

constituir num instrumento facilitador para que tenham o direito de evoluir social e 

economicamente. Entende que é através do desenho que um arquiteto pode 

                                                 
27 Tanto a população quanto os técnicos da COHAB/PI usam a denominação da localidade para 
referir-se ao conjunto habitacional. Pouco se usa a denominação “Conjunto José Francisco de 
Almeida Neto”. 
28 Empresa Brasil de Pesquisa Agropecuária. 
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assumir este compromisso com o desenvolvimento do indivíduo. Deste modo, criar 

uma forma diferente para expressar esta idéia29 sempre foi sua preocupação.  

Já em 1964, o arquiteto desenvolveu proposta de núcleo habitacional que 

consistia em oferecer condições de o morador sair da pobreza através da auto-

gestão. Tratava-se do projeto “Cajueiro Seco”30 que se tornou modelo em termos de 

comunidade, por oferecer oportunidade de trabalho e renda, através do lote cedido 

ao morador para que construísse sua moradia. Segundo o arquiteto, todos os 

projetos populares que desenvolveu posteriormente foram uma continuidade 

amadurecida desta proposta. Entre eles, o projeto do Conjunto Mocambinho.  

A propósito do Conjunto Mocambinho, o arquiteto afirma que o processo 

de concepção do projeto iniciou com uma análise crítica das diretrizes impostas pelo 

Banco Nacional da Habitação/BNH. A principal delas dizia respeito ao sistema de 

classificação econômica que regulava a projetação, a execução e a comercialização 

da moradia popular, que, na opinião de Borsói, representava uma contradição aos 

princípios humanistas do modernismo, posto que desconsiderava as necessidades 

dos moradores em detrimento de seu poder aquisitivo. Significa dizer que, para os 

agentes promotores da política habitacional brasileira, a família de futuros moradores 

só poderia obter a moradia que pudesse comprar. 

Borsói considerava excessiva a exigência referente ao indicador 

econômico como elemento projetual e que, segundo Bonduki (1998), era sustentado 

por uma racionalidade conveniente em períodos autoritários.31 De fato, as diretrizes 

impostas pelo Banco Nacional da Habitação acabaram por criar um modelo de 

organização espacial, caracterizado por Rigatti (1997) como hegemônico. Tal 

modelo difundia a idéia de que a organização espacial e social em conjuntos 

populares subentendia uma segmentação social e uma rígida hierarquização 

espacial, aspectos conseqüentes do planejamento moderno, discutidos e criticados 

por vários autores (JACOBS, 2000; CASTEX, 1980; HILLIER,1988; DIAS, 2000; DEL 

RIO, 2003). 

                                                 
29 Comunicação pessoal à autora. 
30 Projeto elaborado por Borsói na cidade do Recife/Pe, em 1964, época em que foi diretor da “Liga 
Social contra o Mocambo”, no governo Miguel Arraes. Destinava-se a 800 famílias e se constituiu em 
núcleo de auto-ajuda com o objetivo de criar oportunidades de trabalho. 
31 Referência ao governo federal vigente à época, por causa da postura autoritária característica do 
modelo central desenvolvimentista. 
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O arquiteto entendia que o trabalho do projetista terminaria por refletir as 

condições econômicas dos moradores, que seriam demonstradas nas soluções 

espaciais encontradas, posto que determinavam a proporção da área projetada, 

tamanho dos lotes, traçado das ruas, densidades etc. Para o arquiteto, este modelo 

era limitante porque significava um desprezo às aspirações e aos valores sociais dos 

moradores por implicar em áreas estratificadas socialmente.32

Borsói preferiu considerar certas regras morfológicas e fundamentos 

filosóficos como base de uma proposta que não se referisse a idéia estereotipada de 

moradias ligadas a fatores econômicos quer pela disposição, implantação ou 

setorização espacial. Considerou a possibilidade de o morador manipular o bem 

imóvel para representar novas necessidades e novo padrão socioeconômico, 

levando também em conta a possibilidade de evitar potencial discriminação social 

face às condições econômicas dos moradores. 

Sua premissa consistia no fato de que a habitação deveria permitir uma 

possibilidade de ampliação da área construída para que ela acompanhasse a 

evolução social e econômica de seus moradores.33 Para tanto, analisou as 

diferenças que pensava existir entre um apartamento e uma casa, no que se referia 

à possibilidade de expansão34 e optou por projetar casas isoladas no lote, tirando 

partido de seu conhecimento sobre a aplicação dos materiais e técnicas de 

construção.35  

Sua proposta habitacional consistiu na racionalização dos investimentos 

em infra-estrutura, através da criação de uma linha no centro dos quarteirões, onde 

seriam instalados blocos constituídos de banheiro e cozinha, com redes sanitária e 

hidráulica interligando-os. A criação deste bloco d’água exigiu que a implantação da 

casa fosse centralizada no lote e que os quarteirões fossem bem alinhados, de tal 

maneira que o desenho urbano proposto apresenta uma certa regularidade. 

                                                 
32 Em comunicado pessoal à autora. 
33 Id. ibid. 
34 Considerava que as casas muito mais que os apartamentos permitiam a possibilidade de o morador 
manipular o bem imóvel, para representar seu próprio padrão socioeconômico e revelar suas 
aspirações. 
35 Em comunicado pessoal à autora. 
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Em relação a projetação dos compartimentos, o arquiteto ressalta sua 

opção em diversificar o programa segundo o numero de dormitórios.36 Propôs quatro 

tipos de habitação cujas plantas baixas podem ser observadas na Figura 2.2. 

 

Figura 2.2 - Apresenta as plantas baixas dos tipos residenciais 
conforme projetados por Borsói. 

Suas opções quanto à disposição espacial dos compartimentos, o 

material construtivo e a técnica de execução deram uma conceituação estética 

peculiar à habitação projetada.  

 

                                                 
36 Id. ibid. 
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Figura 2.3 - Fotografia datada de janeiro de 1986 mostra habitações   
projetadas por Borsói, construídas no Conjunto Mocambinho (Fonte: COHAB/PI). 

O fato é que o padrão habitacional do Mocambinho se estabeleceu com 

uma diferenciação em relação à moradia tradicional de COHAB, tornando-se mais 

valorizado do ponto de vista do mercado, tendo em vista que suas condições físicas 

e seu aspecto estético diferente do tradicional atraíram pessoas que, como Borsói 

esperava,37 envidaram esforços no sentido de transparecer melhor poder aquisitivo e 

melhor nível de informação, ampliando e reformando suas habitações, que 

resultaram em casas bem cuidadas com muros altos e portões de garagem; muitas 

com o acréscimo de pontos comerciais, indicando o crescimento social e econômico 

dos seus moradores, conforme se pode observar na Figura 2.4. 

 

                              Figura 2.4 - Fotografia atual de habitação reformada, localizada na  
                    Avenida Jornalista Josípio Lustosa, no Mocambinho (Fonte: acervo da autora). 

                                                 
37 Em depoimento pessoal à autora. 
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Quanto à distribuição espacial da tipologia, o arquiteto afirma que 

procurou evitar uma setorização urbana determinada pela disposição espacial de um 

só tipo de moradia na mesma quadra. Sua proposta consistiu em misturar diferentes 

tipos de habitações, fala também, em comunicação pessoal a autora, sobre sua 

opção se justificar, porque estaria evitando o predomínio de famílias com um mesmo 

padrão econômico, tendo em vista que a concentração de tipos habitacionais 

poderia significar, no futuro, a concentração de ofertas relacionadas a equipamentos 

e serviços urbanos, visto que a concentração de famílias residindo em melhores 

padrões significava a concentração de um melhor poder aquisitivo.38

De certa forma, em concordância com o referido arquiteto, a concentração 

da tipologia poderia trazer algumas conseqüências; isto é, ao representar a garantia 

do pagamento de impostos, poder-se-iam imputar a responsabilidade e o ônus de 

implantação e manutenção de tais serviços a apenas uma determinada parcela de 

moradores; ou, ainda, áreas constituídas apenas de padrões habitacionais menores 

poderiam ser relegadas a um segundo plano, quanto a investimentos públicos e a 

carência de investimentos. Dias (2002, p. 10) relata as conseqüências de tal fato: 

[...] a concentração da carência nos bairros pobres da cidade tornou 
visível a pobreza e as doenças e surgindo como ameaças às classes 
médias e altas, fez com que essas condições fossem definidas como 
um problema. (DIAS apud DAVID CLARK 1985, p. 229). 

Tais problemas conduziriam estas áreas à degradação e exigiria um novo 

ordenamento urbano. Inicialmente as áreas ficariam fragilizadas estruturalmente e, 

posteriormente, se tornariam guetos dentro do conjunto habitacional, apresentando 

todos os inconvenientes definidos como problemas das sociedades pré-modernistas 

e sem planejamento urbano (DIAS, 2000). 

A opção pela diversificação de padrões habitacionais em uma mesma 

quadra acarretou outra tomada de decisão por parte do arquiteto, relacionada à 

homogeneização do nível socioeconômico na quadra ou quarteirão: determinar a 

quantificação de cada tipologia. O arquiteto precisava criar uma “classe média” 

                                                 
38 A preocupação de Borsói em evitar a segregação espacial dos setores habitacionais e sua 
contundente revolta em face de inadequação dos indicadores econômicos requeridos pelo BNH 
remetem ao balanceamento econômico e social proposto para Tapíola por Heikki Von Hertzen, em 
que se evitou o predomínio de famílias com padrão de renda uniforme. 
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dentre os moradores do Conjunto Mocambinho e, com este intuito, privilegiou a 

construção de um maior número de habitações com dois dormitórios.  

Do ponto de vista estético, não se percebe, em projeto, a diferença nas 

quantidades de padrões habitacionais, mas, no que se refere ao poder aquisitivo 

necessário para sua conservação e o custeio dos benefícios urbanos, esta diferença 

ficaria evidente se houvesse a predominância do padrão mais caro ou do mais 

barato. A intenção do arquiteto era que, do ponto de vista de constituição de classe 

social, os moradores do Conjunto Mocambinho fossem visto apenas como um bloco 

de consumidores da mesma  mercadoria – a casa própria produzida pelo BNH e 

vendida apenas àqueles que apresentam renda familiar de três a cinco salários 

mínimos.Ou seja, todos aparentariam a mesma faixa de renda independente de sua 

renda familiar ser três ou cinco salários.   

No entanto, considerando que Lyra (2003)39 defende a tese de que as 

classes sociais não constituem um bloco homogêneo nos aspectos sociais, 

econômicos e financeiros e que existem setores diferentes em cada uma das 

classes sociais, ter-se-á de considerar que os moradores do Mocambinho, embora 

caracterizados como classe ou setor de baixa renda, apresentam variações, face às 

diferenças existentes em relação ao poder aquisitivo e aos valores culturais e morais 

de cada um. Tal constatação permite inferir que, dentre esta população, existem 

alguns que compram casas de três dormitórios – de maior custo do conjunto e que, 

por isto, são incluídos num setor alto da classe social de baixa renda. Já aqueles 

que compram casas de dois dormitórios são incluídos no setor médio; e os que só 

podem comprar casas de um dormitório são incluídos no setor baixo da classe social 

de baixa renda. 

Portanto, entende-se aqui, como classe média, o grupo social constituído 

de moradores do conjunto proposto por Borsói que adquiriram moradias de dois 

                                                 
39 Para Lyra (2003), o conceito para classe média ainda não foi suficientemente estudado, ainda 
assim ele a define como sendo a denominação dos setores sociais em que os trabalhadores não são 
proprietários dos meios de produção mais expressivos, não são empregadores (patrões) de pessoas, 
excluindo-se o trabalho doméstico e os pequenos negócios, e não realizam pessoalmente atividades 
relacionadas à transformação da matéria. Tal descrição coincide com a dos futuros moradores do 
conjunto proposto por Borsói. 
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dormitórios, apresentam faixa de renda entre quatro e seis salários, têm nível médio 

de educação formal e emprego no funcionalismo público.40

Considerando que o arquiteto propôs 2.581 habitações de dois 

dormitórios e que estas correspondem a 43,85% do total concebido para o conjunto 

habitacional, constata-se que o arquiteto estimulou a existência de uma classe 

média dominante dentre a população moradora, embora tenha conseguido, do ponto 

de vista estético, proporcionar uma homogeneização social aparente.  

Tal fato é demonstrado na Tabela 2.1, que expõe a quantidade de 

habitações produzidas, segundo a tipologia proposta e onde se observa que a 

quantidade das habitações com dois dormitórios constituem mais que o dobro de 

cada de um dos outros padrões habitacionais existentes na proposta do arquiteto.   

TABELA 2.1 

Tipologia residencial proposta 
apresenta a tipologia e quantidade dos padrões residenciais   

propostos por Borsói 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA QUANTIDADE % 

Moradia de um quarto 1.574 26,74 

Moradia de dois quartos 2.581 43,85 

Moradia de três quartos 1.730 29,39 

2.3  O desenho urbano 

Do ponto de vista do agrupamento de moradias, o arquiteto aplicou regras 

estabelecidas pelo movimento modernista e analisou os diversos componentes da 

cidade moderna para inserir equipamentos sociais e redes de circulação.41 Tais 

regras, segundo alguns autores (BENÉVOLO, 1993; DIAS apud HARVEY, 1993 

                                                 
40 Informação obtida no Setor de Cadastro da COHAB/PI em comunicado pessoal à autora e em 
consulta a contratos de compra e venda das habitações do Mocambinho, documentos 
disponibilizados pela empresa. 
41 Em comunicado pessoal à autora. 
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p.43), tinham por objetivo construir habitações projetadas para as necessidades dos 

habitantes em nome da defesa de um ambiente urbano mais "satisfatório". 

Consistiam em: inserção de equipamentos básicos de saúde, educação e 

assistência social, hierarquização de vias, separação dos fluxos através da 

implantação de vias diferenciadas morfologicamente, obediência aos parâmetros 

legais, federal e municipal sobre o parcelamento do solo, o reverdecimento da 

paisagem urbana através da implantação de grande área verde central e de vias 

com conceito diferenciado destinadas apenas ao uso do pedestre. 

Além das regras citadas, Borsói utilizou alguns elementos para definir a 

proposta de organização espacial urbana, quais sejam: a descontinuidade existente 

no tecido urbano do entorno, o alinhamento dos  blocos d’água residenciais e o 

desejo de preservar a área dos “malefícios” sociais. O primeiro elemento permitiu 

certa liberdade ao arquiteto, levando-o a  criar um traçado diferente ao da malha 

existente no entorno. O segundo elemento permitiu a construção de um desenho 

regular que resultou na redução de custos referente à implantação da infra-estrutura 

urbana. O terceiro propunha oferecer melhor qualidade de vida através da 

segurança e privacidade. 

2.3.1 Malha urbana  

Observando o desenho proposto por Borsói, que pode ser observado na 

Figura 2.5, pode-se constatar como característica morfológica o fato de o tecido 

apresentar malha regular, com uma certa deformação estabelecida pela rotação de 

alguns trechos para acompanhar os limites do sítio.  

Em termos estruturais, a proposta de Borsói resultou em um sistema 

urbano ortogonal do tipo grelha, de quarteirões regulares, fechados, compridos, 

muito semelhantes e agrupados entre si, que impõem partes diferenciadas que 

parecem desarticuladas, diferentemente do entorno que apresenta um tecido 

sistematicamente interrompido, de tal forma que se estabelece alto grau de 

fragmentação.  
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Figura 2.5 - Apresenta o Partido Urbanístico do Conjunto Mocambinho, reconstruído como o  original, segundo 
informações obtidas de Borsói  em comunicação pessoal à autora, de visitas “in loco” acompanhada do arquiteto, de 
pesquisas feitas em documentos e mapas de propriedade da COHAB e de fotografia aérea da zona Norte de Teresina 

obtida no Laboratório de Aerofotogrametria do Centro de Tecnologia da UFPI. 

A malha proposta por Borsói, conforme se pode observar na Figura 2.5, é 

peculiar porque, embora se apresente regular, sua grelha é secionada ao meio. Há 

uma descontinuidade em torno de um eixo que se estabelece na área central devido 

a existência de uma grande área concebida sem definição formal e que se estende 

no sentido orientado a oeste/leste. É um grande espaço vazio e cego entre trechos 

do assentamento, em que a relação interior das edificações e espaço público é 

inexistente porque não apresenta constituições.42

Tal área constitui uma barreira aos desenvolvimentos lineares que se 

fazem necessários para integrar a região Sul e Norte do conjunto. As vias de 

penetração não cruzam este espaço central, que se constitui em área sem infra-

                                                 
42 Conceito urbano referente às conexões existentes entre o lote edificado e o espaço público. 

  



 62

estutura urbana, tal como: revestimento, iluminação etc., onde se presume que o 

movimento dos pedestres no sentido norte/sul seja inibido e que, de uma certa 

forma, o lado Norte do conjunto, que limita com área praticamente sem ocupação, 

tenda ao isolamento. 

Baseado no conceito “trio morfológico” de Hillier, Holanda (2000)43 estuda 

estes atributos, segundo a possibilidade de integração social que oferecem, e 

classifica-os em padrões denominados “separado”, “isolado” e “espaços cegos”. De 

acordo com este autor, espaços que apresentam tais atributos morfológicos 

implicam em uma estruturação social com mais desigualdade. De certa forma, esta 

opção morfológica do arquiteto parece contrariar o partido adotado quanto a evitar a 

formação de guetos.  

Embora procurasse uma aparente homogeneidade social e econômica,44 

o arquiteto acentuou as similitudes urbanas, e, conforme diversos autores 

(NEWMAN, 1972; HILLIER, 1984; HILLIER, 1993; HOLANDA, 2002), que, ao 

estudar a situação decorrente de leiautes regulares, sugerem uma relação entre 

estrutura espacial e inteligibilidade. Esta característica espacial incorre em 

dificuldade quanto à relação entre a estrutura espacial e a facilidade de 

movimentação das pessoas.  

Neste sentido, considerando que a arquitetura das edificações, concebida 

pelo arquiteto, exigiu regularidade quanto ás dimensões dos quarteirões e ao 

número de lotes, se pode inferir que o sistema espacial resultante trouxe dificuldades 

quanto à inteligibilidade da área em razão do alto grau de similitude entre as partes 

componentes do sistema. Significa dizer que é difícil para as pessoas estranhas ao 

conjunto habitacional circularem no seu interior. Este fato ocorre inclusive entre os 

próprios moradores que afirmam: “é tudo muito igualzinho”.45  

2.3.2  Sistema de circulação 

Borsói propôs um sistema de circulação inserido no contexto modernista, 

por privilegiar o homem como beneficiário principal do projeto em detrimento do 

                                                 
43 Estudo realizado em 1997 e citado em “Pegadas de Classe na Paisagem” (2003). 
44 O arquiteto em comunicação pessoal à autora. 
45 Marcelo Morais, morador do conjunto habitacional desde a inauguração e aluno do curso de 
Arquitetura e Urbanismo da UFPI, em comunicação pessoal à autora. 
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progresso tecnológico. Sua proposta enfatizou a polêmica sobre os fluxos de 

veículos e pedestres, entretanto, mostrou-se contraditória quanto à intenção de usar 

a habitação como instrumento de crescimento social e econômico da população, 

pois parecia demonstrar que os moradores do conjunto não poderiam vir a ter 

automóvel. 

Consistiu em um traçado destinado à circulação de veículos que se 

desenvolve em torno do conjunto como um anel interligado no sentido leste/oeste, 

através de duas vias paralelas separadas por um passeio central. Este anel circunda 

todo o conjunto junto aos seus limites e, por isto, viabiliza as conexões desta área 

com o tecido envolvente. Destinada ao tráfego rápido, é conhecida como “via de 

contorno” e denomina-se Avenida Freitas Neto. 

De caráter secundário na hierarquia do sistema, as duas vias paralelas 

que interligam o anel de contorno têm pavimentação poliédrica e apresentam pista 

única com dimensões de 10,00 metros de largura na caixa de rolamento de veículos 

e 1,50 metros de largura nos passeios laterais. Segundo Borsói,46 estas vias 

deveriam constituir-se no principal acesso entre os setores residenciais no sentido 

leste/oeste ou vice-versa. O arquiteto refere-se a elas como “vias humanizadas” – 

embora não se tenha encontrado nenhum lote que apresentasse frente para ela ou 

registro de qualquer elemento arquitetônico que a caracterizasse como tal. Observa-

se que, de certa forma, a direção determinante criada pela área livre central no 

sentido leste/oeste é enfatizada através da implantação destas duas vias. 

A proposta é completada com vias de penetração com pavimentação 

poliédrica, destinada aos pedestres,47 cujo traçado, além de propiciar a projetação 

de quadras muito compridas, perpendiculares ao eixo leste/oeste, algumas com até 

370,00 metros de extensão, permitiu devassar visualmente o conjunto, segundo um 

eixo orientado norte/sul. De acessibilidade física difícil, considerando que suas 

caixas se apresentavam com dimensões de apenas 4,00m e passeio de 1,50 m, 

criava dificuldades para o fluxo de veículos, principalmente os de maior porte 

destinados a serviços tais como: coleta de lixo, distribuição do gás de cozinha, 

socorros médicos e serviço funerário entre outros.  

                                                 
46 Em comunicação pessoal à autora. 
47 O arquiteto em comunicado pessoal à autora. 
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De acordo com o arquiteto, as vias de penetração deveriam apresentar-se 

como uma larga calçada arborizada, cujo objetivo era o de propiciar um espaço de 

convivência aos moradores e, embora sem função de rua, deveriam apresentar 

dimensões compatíveis com o trafego eventual de veículos. Ainda segundo o 

arquiteto, tais vias deveriam constituir-se em: 

[...] um caminho largo, grande, plantado, onde as crianças pudessem 
jogar seu pião, brincar [...] onde os mais velhos pudessem sentar 
debaixo de uma árvore jogando dominó, baralho ou qualquer coisa 
assim...não tinha meio-fio, tudo seria um grande passeio público.48

Observando-se fotografias datadas da época da conclusão da primeira 

etapa de construção do conjunto, pôde-se verificar que tais vias apresentavam uma 

morfologia diferenciada, quando comparada às existentes nos demais conjuntos 

habitacionais. O formato de ziguezague repetia-se várias vezes na extensão do 

comprimento de uma mesma quadra. O veículo, ao penetrar no conjunto, encontrava 

grande dificuldade de deslocamento, pois deveria fazer pelo menos quatro 

mudanças de direção a cada quadra. Tal fato pode ser observado na Figura 2.6.  

 

 

Figura 2.6 - A fotografia permite observar a morfologia das vias de penetração 
(Acervo Do Arquiteto Paulo Henrique Campos Fernandes). 

Foi necessário pesquisar a concepção original destas vias para entender 

a razão desta particularidade morfológica, constatando-se que foram propostas sob 

forma sinuosa para apresentar condições especiais de uso e de fluxo. Segundo o 

arquiteto,49 tais ruas foram concebidas com função diferente do usual: as ruas não 

                                                 
48 O arquiteto em comunicação verbal à autora. 
49 Id. ibid. 
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precisariam ter apenas função “de rua”, deveriam também ser usadas para outras 

finalidades que não fosse a de permitir o fluxo do automóvel.  

Com base no princípio “a rua para as pessoas ao invés de para os 

automóveis”, segundo o qual seus espaços deveriam ser destinados à recreação e 

encontros sociais, Borsói criou um fluxo diferente que consistia em uma alça ao 

contrário,50 representada em vermelho na Figura 2.7. 

 

 

                      Figura 2.7 - Croqui da orientação do percurso nas vias de penetração. 
                                                 
50 Id. ibid.  
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Em termos práticos, significa dizer que, se um veículo viesse na avenida 

principal, ele estaria em uma certa direção, e, para acessar qualquer via de 

penetração, seu fluxo mudaria de direção e ele precisaria fazer uma volta no sentido 

contrário no interior das vias de penetração. A Figura 2.7 permite observar este 

procedimento através das setas vermelhas.  

Embora o formato em “zig zag” e as dimensões estreitas tenham sido 

recursos adotados pelo arquiteto para garantir o uso da rua por pedestres, a 

comunidade não compreendeu, e, conforme se constata nos jornais da época, 

houve muitas críticas acerca da dificuldade criada pela forma sinuosa das vias.  

2.3.3  Situação atual 

Na primeira parte deste capítulo, foi apresentada a proposta do Conjunto 

Habitacional Mocambinho, conforme concebida pelo arquiteto. A partir de agora, 

com o objetivo de subsidiar a discussão pretendida quanto ao fato de existir, ou não, 

pertinência  entre a concepção arquitetônica e o desenho, a exemplo de Amorim e 

Loureiro (2001), será descrita a atual forma urbana do Conjunto Mocambinho, para 

verificar o que mudou com a introdução das modificações em sua estrutura espacial. 

O Conjunto Mocambinho foi concebido para ser implantado em um 

terreno de 203 hectares e dimensionado para abrigar cerca de 41.685 mil pessoas 

em 5.955 unidades habitacionais, mas apenas 5.139 unidades foram de fato 

construídas. Passou por várias modificações ao longo do tempo, tanto no âmbito das 

habitações51 quanto no espaço urbano, tais como: a ocupação da Vila São Francisco 

e as alterações no sistema de circulação, que foram, de longe, as mais importantes, 

em razão do impacto que causaram à estrutura do sistema de acessibilidade do 

conjunto habitacional. 

                                                 
51 Muitas alterações foram incorporadas ao projeto original quanto ao número de habitações: Borsói 
propôs um total de 5.595 lotes residenciais, porém, no final de 1986, o conjunto apresentava uma 
quantidade bem inferior. Explica-se: na área correspondente à primeira etapa de construção do 
conjunto, concluída em 1983, foram edificados 3.031 domicílios. Na fração do terreno correspondente 
à segunda etapa de construção, concluída em 1984, foram edificados 976 domicílios. Na terceira 
etapa de construção do conjunto, foram acrescidos 1.132 domicílios. Totalizando 5.139 unidades 
construídas no conjunto habitacional ao final de 1986. Dados do IBG referentes a 1991 demonstram 
que outras 882 unidades foram acrescidas no período de 1986 a 1991 sob a forma de 
comercialização dos lotes remanescentes, totalizando neste ano 6.029 unidades edificadas na área 
do Mocambinho. Destas, 1.020 unidades apresentam atividade comercial ou de serviço - muito mais 
que os 70 lotes previstos por Borsói. 
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Hoje, apresenta, segundo dados do ultimo Censo,52 população de 32.984 

habitantes e 7.996 domicílios. Entre estes: 6.468 domicílios residenciais, 741 

domicílios comerciais e 429 domicílios que abrigam atividades residenciais e 

comerciais ao mesmo tempo. 

Sua situação atual, fruto de diversas ações programadas ou aleatórias, é 

demonstrada na Figura 2.8, em que se pode observar a localização de todos os 

equipamentos e principais serviços urbanos, entre outros: hospital, centro de 

comercialização de pequenas empresas, escolas de primeiro e segundo graus, 

delegacia, postos de serviço das empresas de água e luz, creches, principais praças 

e centros de lazer, lojas e principais prestadores de serviço.  

Tais equipamentos e serviços fazem do Conjunto Habitacional 

Mocambinho uma referência no bairro que, além dele, engloba os conjuntos 

populares Santa Sofia e Ribeiro Magalhães bem como as ocupações Vila 

Mocambinho e Vila São Francisco. Atualmente, conta com inúmeras escolas de 

Ensino Fundamental, públicas e privadas. Dentre as públicas, podemos citar a 

Unidade Pequena Rubim; a Unidade Alberto Monteiro; a Unidade Pedro Conde e a 

Unidade Prof. Felismino Freitas; além do “Escolão” – Complexo Escolar 

Mocambinho. Conta ainda com um hospital de base, o Hospital do Mocambinho, 

uma Delegacia Distrital de Segurança Pública – 9º Distrito, um posto da Polícia 

Militar e dois ginásios esportivos: “Pato Preto” e o “João Araújo”.  

                                                 
52 Dados do IBGE referentes ao Censo de 1991. 
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Figura 2.8 - O desenho representa a situação atual do Conjunto Mocambinho e  
indica a localização dos outros aglomerados que constituem o Bairro Mocambinho 

 (levantamento feito pelos arquitetos Wellington Camarço e Fabrício Benevides em julho/ 2002). 

Por conseguinte, apesar da rede urbana existente, os moradores do 

bairro ainda precisam, em sua maioria, deslocar-se para outros bairros à procura de 

mercado de trabalho, instituições educacionais superiores, hospital de referência e 

centros de abastecimento. A leitura dos jornais do município aponta a insegurança 

como fator desabonador ao bairro; aliás, como de resto a toda periferia de qualquer 

cidade de médio e grande porte. 

2.3.4  Quanto ao parcelamento e uso do solo 

O arquiteto parcelou53 o solo urbano com embasamento na legislação 

vigente à época em que consistia na Lei Federal n. 6.766 de 19/12/79 e no Código 

de Edificações do Município. Com o objetivo de analisar o parcelamento proposto 

por Borsói, foi construído um quadro que pode ser observado na Tabela 2.2, em que 

se pode comparar o parcelamento proposto pelo arquiteto com o parcelamento 

atual. 

 
53 Em comunicação pessoal à autora. 
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TABELA 2.2 

Quadro demonstrativo do parcelamento do solo proposto  
pelo arquiteto comparado com o parcelamento atual 

PROPOSTA SITUAÇÃO ATUAL 
PARCELAMENTO DO SOLO 

HA % HA % 

Terreno 203 100 203 100 

Lotes 120.15.56 59,16 130.00.52 64,03 

Ruas 50.09.76 24,68 52.28.90 25,75 

Área Verde 18.93.90 9,33 2.84.20 1,40 

Equipamento 13.81.11 7,20 18.61.87 9,10 

Ao analisar-se a Tabela 2.2, é possível perceber que o projeto de Borsói 

apresentava um parcelamento de uso do solo que se enquadrava no limite do 

mínimo exigido. Desta forma, a legislação permitia a Borsói ocupar a área com lotes 

de até 75% do total do terreno, embora ele tenha ocupado apenas 59,19%. Esta 

taxa percentual em torno de 60% adotada por Borsói foi observada em outros 

conjuntos habitacionais populares54 projetados por outros arquitetos para serem 

construídos em Teresina. Significa dizer que o arquiteto, ao projetar um conjunto 

popular, deveria adensar para otimizar o custo do terreno e assim atender um dos 

pressupostos do BNH que dizia respeito a economizar ao máximo em tudo o que 

fosse possível quanto aos custos de terreno, de execução da obra e de implantação 

de infra-estrutura BNH (FINEP - MCT, 1988; ARAÚJO, 1985). Nesta perspectiva, 

quanto maior o número de lotes maior o número de habitações, e os custos totais do 

investimento seriam mais diluídos, permitindo habitações a preços mais acessivos à 

população de baixa renda.  

Em relação ao sistema de circulação, o  projeto de Borsói apresentava um 

índice de 24,68% pouco acima dos 20% permitidos pela legislação federal. Significa 

que, ultrapassando em  quase 5% o coeficiente de 20%, tal fato parece ser uma 

incongruência em relação à contenção de gastos requerida pelo BNH (BONDUKI, 

                                                 
54 Conclusão obtida a partir da análise dos projetos de outros conjuntos do mesmo porte, do acervo 
da COHAB/PI, tais como: Parque Piauí, Saci, Bela Vista  e  Itararé.  
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1998) já que o sistema viário é uma obra cara de ser executada. Mas, segundo 

Borsói, em  entrevista concedida a autora em abril de 2001, o sistema de circulação 

proposto para o Mocambinho era diferenciado em termos de conceito de uso e de 

material de revestimento, e, por tal razão, Borsói esperava um menor custo para a 

sua implantação, porque exigia um outro tipo de material de revestimento. 

Em relação ao sistema edificado, além das habitações, o projeto previu a 

edificação de uma série de serviços e equipamentos complementares de educação, 

saúde, segurança e abastecimento que apresentavam um índice de ocupação de 

7,2%, superior aos 5% exigidos pela legislação federal. Tal constatação conduz a 

uma observação mais detalhada da proposta de Borsói em relação a estes 

equipamentos. 

Por sua vez, observa-se na Figura 2.9 que os equipamentos institucionais 

projetados por Borsói, tais como creche, escola, praça, centro comercial, mercado e 

hospital, se localizam próximo aos limites do conjunto habitacional. Em memoriais 

descritivos,55 pôde se verificar que tais equipamentos apresentam dimensionamento 

adequado para uma população maior do que aquela projetada.  

De posse destas informações, procura-se responder ao questionamento 

quanto à capacidade dos equipamentos previstos em projeto: – seriam inadequados 

diante da demanda do projeto? Bem, considerando que o dimensionamento e a 

localização periférica destes equipamentos também pressupunham o atendimento 

de uma demanda proveniente do tecido envolvente, pode-se afirmar que o índice 

adotado por Borsói estava correto. 

Porém, em relação aos padrões habitacionais com atividade comercial, 

não se pode afirmar sua correição em relação à localização. A proposta do arquiteto 

pode ser constatada no partido urbanístico original apresentado na Figura 2.5, onde 

estão representados com pequenos pontos amarelos. Ao observá-los, pode-se 

constatar que tais pontos estão concentrados apenas no setor “A56” do conjunto 

habitacional e não foram implantados em outras áreas do conjunto habitacional. 

Explicando a razão de tal concentração, Borsói afirmou: “não lembro, mas acho que 

deveriam existir outros pontos localizados nesta via  porque ela é propicia. Tem uma 

                                                 
55 Documentos de propriedade da COHAB/PI. 
56 O conjunto habitacional Mocambinho foi construído em etapas que foram denominadas de Setor A, 
Setor B, Setor C e Setor E. 
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clientela previsível proveniente das habitações e tem caixa  com dimensões 

compatíveis”.57  

Muito embora se pesquisassem fotografias, mapas, memoriais e projetos 

das etapas posteriores de construção do conjunto, todos de propriedade da 

COHAB/PI, não foram encontrados quaisquer registros de outros pontos comerciais 

além destes. Verificados “in loco”, observou-se que estes estabelecimentos, em sua 

maioria, estão fechados e há poucos, ainda funcionando, embora seus proprietários 

se queixem do pouco movimento.58  

Quanto às áreas verdes, sua presença no bairro é insuficiente de acordo 

com a lei federal do parcelamento do solo. A Tabela da Figura 2.7 permite constatar 

que o percentual de áreas verdes adotados por Borsói, no partido urbanístico 

original, já se mostrava inferior ao determinado pela legislação. Enquanto o índice 

exigido era de 10% do terreno total do empreendimento, o projeto apresentava uma 

deficiência da ordem de 0,67%. Para justificar esta decisão, cabe lembrar o que 

disse o arquiteto em relação à área central do conjunto: “deveria ser um grande 

parque e desta forma complementaria o percentual de áreas verdes fixado pela 

legislação, até o ultrapassaria".59 Entretanto, em pesquisa realizada em documentos, 

mapas e plantas do Mocambinho, que constituem acervo da COHAB, não foram 

encontradas referências a esta área como sendo área verde. Acredita-se que não foi 

utilizada para implantar edificações, por tratar-se de uma depressão natural do 

terreno. Na verdade, era terreno inservível para tal. A consideração “área verde” 

existiu apenas para tentar adequar o parcelamento do projeto às exigências da 

legislação. 

A situação atual do Conjunto, observada na Figura 2.8, demonstra a 

deficiência de áreas verdes naquele espaço. As poucas áreas livres projetadas para 

o conjunto foram ocupadas com a construção de novas edificações de fim 

institucional ou comercial. Algumas por iniciativa particular, com o beneplácito do 

poder público, outras por iniciativa pública. Em ambas situações, COHAB/PI e 

Prefeitura Municipal surgem como atores no processo de ocupação: a primeira por 

ceder tais áreas no todo ou parte delas; e a segunda por viabilizar tais construções, 

                                                 
57 Em comunicação pessoal à autora. 
58 Id. ibid. 
59 Id. ibid. 
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quando não exercia seu papel de fiscal da manutenção do status quo destas áreas 

livres. 

Desta maneira, é possível encontrar edificações erguidas em meio às 

praças, tais como: escola, centro social ou igreja. Também se encontram 

estabelecimentos comerciais instalados em “quiosques construídos em chapa de 

ferro”, que funcionam através de “licenças especiais” concedidas pela Prefeitura 

Municipal. Nestes “trailers” funcionam desde o comércio de revistas e livros, 

lanchonetes e até bares, e, neste caso, os comerciantes até constroem banheiros 

públicos nas praças, conforme se pode observar na fotografia da Figura 2.9. 

 

 

Figura 2.9 - A fotografia mostra uma ocupação irregular em meio à praça localizada  
na entrada  principal do conjunto: um trailer sob telhado de zinco apoiado  

sobre pilaretes de madeira. A seta vermelha aponta os banheiros. 

Em um certo sentido, pode-se constatar que o espaço público passa a ser 

privado, considerando que a população usa a praça com finalidade comercial ou 

institucional, ao invés de local de encontro, de lazer, recreação, ou de higienização 

da área. Segundo alguns autores (NEWMAN, 1872; HILLER, 1993), tais ocorrências 

são geradas por sistemas estruturais fechados que apresentam  malha fragmentada, 

áreas sem definição formal e vias internas sem interface com áreas edificadas. 

Constituem modelo espacial que faz prever um certo isolamento de sua comunidade 

em relação à cidade. 

Outra alteração de uso que se mostra significativa em função de suas 

conseqüências, do ponto de vista morfológico, consistiu na ocupação da área 

marginal aos limites norte/oeste do Mocambinho, onde seria construída a quarta e 

  



 73

última etapa residencial do conjunto. A favela que lá se instalou foi denominada Vila 

São Francisco, e sua localização pode ser observada na Figura 2.9 que apresenta o 

mapa da situação atual do conjunto.  

A Vila São Francisco se consolidou rapidamente de forma espontânea e 

natural, embora controlada por um esquema não planejado. Concebida sob a forma 

de uma grelha, com algumas deformações, apresenta uma organização espacial 

diferente daquela projetada por Borsói, com  algumas diagonais que se constituem 

nos seus quatro corredores de trânsito, muito embora o sistema de circulação 

existente não apresente vias hierarquizadas.  

Ao visitar a área em companhia da autora, Borsói mostrou-se admirado 

em relação ao sistema construtivo utilizado, às dimensões das habitações, à 

aparência organizada do arruamento coincidente com o sistema proposto para o 

Mocambinho e à ocupação do solo que se espelha nos afastamentos e recuos do 

Bairro Alto Alegre e do próprio conjunto. Teceu algumas críticas quanto a 

caracterizar tal agrupamento como sendo favela; ressaltou o fato de que sua 

proximidade com o conjunto é benéfica porque este se constitui modelo de 

organização espacial a ser copiado. Referia-se a uma certa organização percebida 

na ocupação quanto ao parcelamento do solo, dimensões de vias e a existência de 

lotes destinados a equipamentos comunitários tais como creche, associação dos 

moradores e de mães, igrejas, clube etc. Admirado, comentou acerca do que viu: 

Mas isto é a favela? As pessoas parecem ter uma situação financeira 
melhor... é engraçado como as favelas aqui são pobres mas não são 
miseráveis. As casas não dão uma má impressão. Ruim é quando a 
coisa acontece numa área completamente desprovida.60   

2.3.5 Quanto à relação com a área do entorno 

 Passados vinte e três anos da construção do conjunto, ainda não se 

conseguiu mudar o caráter de ocupação da área de entorno, em alguns pontos 

como as margens do rio e lagoas. Pode-se observar que tais pontos permanecem 

até os dias atuais; considerando a continuidade de ocupação das áreas de 

propriedade pública como a EMBRAPA, o cemitério e o jardim botânico; vale 

                                                 
60 Em comunicação pessoal à autora, em fevereiro de 2001. 
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destacar a existência de grandes vazios no tecido envolvente e a descontinuidade 

conseqüente.  
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ura 2.10 - A fotografia aérea, cedida pela Prefeitura Municipal de Teresina,  
e observar a malha urbana atual do Conjunto Mocambinho e do seu entorno. 

afia aérea da Figura 2.9 permite observar a manutenção dos 

ando comparada à fotografia aérea da Figura 2.4. datada de 

ossível constatar o adensamento ocorrido no espaço de tempo 

a construção do Conjunto Mocambinho aos dias atuais, 

s regiões Nordeste e Sudoeste do conjunto que, embora 

de preservação ambiental, foi ocupada pelos agrupamentos 

mbinho e Vila São Francisco, respectivamente. 

ão à conexão entre o Conjunto Mocambinho e a área envolvente, 

que a situação se mantém igual à da época de construção. Os 

e integravam o conjunto à malha ortogonal, regular e levemente 

no e que constituem vias do Bairro Bom Jesus (representado em 
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verde) e do Bairro Buenos Aires (representado em azul) permanecem com as 

mesmas características até os dias atuais. 

Verificando estes eixos na Figura 2.11 que demonstra a situação atual de 

conexão do conjunto com a área, se constata sua localização a Sudoeste e 

Noroeste do conjunto habitacional. A primeira ocorre através da Rua Engenheiro 

Alves Noronha, no sentido conjunto/cidade e da Avenida Jerumenha, no sentido 

cidade/conjunto. Integram o conjunto habitacional ao Bairro Bom Jesus e constituem 

o principal corredor de circulação de fluxos entre o conjunto e a zona Norte e entre 

esta e o centro da cidade. Sua importância está relacionada ao fato de que se 

integram ao conjunto em um ponto onde ele está mais próximo do centro da cidade. 

O segundo eixo referido constitui alternativa de acesso que se faz pelo lado Sudeste 

do conjunto. Permite conectar sua área mais isolada, em relação ao próprio conjunto 

e à cidade, através da Avenida Duque de Caxias. Esta via estrutural integra o 

conjunto ao Bairro Buenos Aires – o subcentro urbano mais próximo. Tal conexão se 

faz tanto no sentido conjunto/cidade quanto no sentido cidade/conjunto. 
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Figura 2.11 - O desenho apresenta os principais eixos de ligação entre o conjunto  
habitacional e a cidade, que existiam à época de sua construção e ainda se mantém. 
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2.3.6  Quanto ao sistema de circulação 

As modificações no sistema de circulação foram, de longe, as mais 

importantes alterações ocorridas no Conjunto Mocambinho, em razão do impacto 

que causaram à sua estrutura. Basicamente se constituiu em retificação das vias de 

penetração e implantação de uma nova via. 

2.3.7 Vias de penetração 

A ocupação do conjunto data de janeiro de 1983, quando iniciaram as 

obras da segunda etapa do conjunto habitacional em estudo. Foi nesta ocasião que 

aconteceu a primeira transformação física no sistema de circulação projetado, 

quando o engenheiro responsável pelas obras, Lourival Sales Parente, achou por 

bem utilizar meios-fios de concreto para demarcar o que ele pensava serem 

“calçadas laterais” das vias de penetração projetadas pelo arquiteto no formato 

ziguezague.61  

 

        Figura 2.12 - A fotografia retrata o formato das vias de penetração retificado. 
  (Acervo COHAB/PI). 

                                                 
61 O arquiteto em comunicação verbal à autora informou que tais vias, no projeto,  não apresentavam 
rebaixamento da caixa central, porque tudo era para ser um passeio público. Tais vias seriam de uso 
para os pedestres e não para os veículos. 
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A fotografia da Figura 2.12 retrata como ficou a aparência da via projetada 

após a primeira modificação introduzida. A “rua” de Borsói perdeu aquela aparência 

original de “passeio público” e assumiu a função tradicional de local adequado à 

circulação do automóvel. Seu desenho em ziguezague passou a ter função de 

redutor de velocidade, consistindo em fazer o percurso do veiculo mudar de direção, 

em um ângulo de 45° várias vezes. Cada quadra residencial apresentava quatro ou 

cinco deles. 

Alvo de crítica por parte dos seus usuários, a rua era defendida como 

sendo uma novidade usada na Europa por seus arquitetos.62 Os defensores do 

projeto justificavam os redutores como sendo um elemento de desenho muito usado 

pelos modernistas nas áreas urbanas residenciais, com o objetivo de proteger os 

pedestres. De qualquer forma, nem os primeiros moradores tiverem chance de 

assimilar a concepção original de Borsói referente a estas vias, tendo em vista que já 

a encontraram descaracterizada: eram estreitas, tortuosas e de difícil circulação.  

Para os moradores, estas vias de penetração não eram interessantes, 

porque constituíam desvantagem do conjunto habitacional, “o desenho das ruas 

dificultava a acessibilidade do carro do lixo, do gás etc. Quando morria uma pessoa, 

as funerárias não queriam nem entrar com o carro para pegar o “defunto”.63  

O desenho das vias se constituía na origem da reduzida penetrabilidade 

no sistema e era alvo de reclamação constante dos moradores, escutada pelo corpo 

técnico da COHAB/PI. Segundo o engenheiro civil José Carlos Pereira Nogueira, do 

ponto de vista técnico, a desvantagem dos redutores de velocidade era que, aliados 

à dimensão da caixa de rolamento, dificultavam a acessibilidade do tráfego veicular 

e exigiam constante manutenção dos meios-fios.64

Dentre as primeiras modificações espaciais realizadas no conjunto, 

enquadra-se a retificação destas vias. Os ziguezagues ou “redutores de velocidade” 

foram eliminados, mas permaneceram inalteradas as dimensões das vias de 

penetração que resultaram em 4,70 metros de largura para a caixa de rolamento, e 

1,50 metros para as calçadas.  

                                                 
62 Declaração informal dos técnicos da COHAB/PI. 
63 Marcello Moraes, morador do conjunto e aluno do Curso de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade Federal do Piauí. 
64 Diretor Técnico da COHAB/PI à época da construção e entrega do conjunto habitacional à 
população. 
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A Fotografia 2.13 permite observar quão estreitas elas se apresentam. 

Entre recuo frontal e área de calçada, são apenas 6,95 metros. Percebe-se que esta 

área é muito mais ampla quando comparada à largura da via de penetração. 

 

Figura 2.13 - A fotografia data da época de conclusão da obra e apresenta  
uma das vias de penetração já retificada (Acervo COHAB/PI). 

Esta é a razão pela qual estas vias hoje se apresentam muito estreitas e 

mal permitem a circulação simultânea de dois veículos de passeios ou a 

ultrapassagem de um veículo de passeio e outro maior como o caminhão de lixo ou 

abastecimento do gás.  

Aliadas à localização periférica e capacidade inadequada dos 

equipamentos sociais, as dimensões reduzidas das vias contribuíram para a 

impenetrabilidade do sistema e corroboraram a intenção aparente do arquiteto de 

isolar o conjunto. 

 

  



 79

 

Figura 2.14 - A fotografia é atual e retrata uma via de penetração. 
 (Acervo: arquiteta Angela Braz). 

2.3.8  Avenida central 

Muitas redefinições de uso ocorreram nas áreas livres do Conjunto 

Mocambinho, tais como: introdução de novos elementos por ampliação de área 

pavimentada e ocupação por acréscimo de lotes. No primeiro caso, enquadra-se a 

Avenida Jornalista Josípio Lustosa, construída na área central. No segundo caso, 

estão os novos lotes que surgiram às margens desta avenida.  

O espaço na área central do conjunto, que se estendia linearmente no 

sentido oeste/leste, não foi convenientemente caracterizado no projeto. Em 

decorrência, apresentava vários problemas relacionados ao uso tais como: acúmulo 

de água, falta de iluminação, ausência de constituições e insegurança. Tanto a 

população quanto a administração municipal perceberam-na como um espaço 

disponível à apropriação. Diferentemente da concepção do arquiteto,65 vislumbraram 

uma utilização para esta área; deste modo, o que seria uma grande área de lazer foi 

transformada pela Prefeitura Municipal de Teresina em uma rua, com a anuência e 

cooperação da COHAB/PI.  

Foi uma intervenção originada pela dificuldade que os moradores da 

região central do conjunto encontravam para chegar até as paradas de ônibus 

localizadas na Avenida Freitas Neto. Como os ônibus só circulavam na periferia do 

conjunto, eles tinham que andar muito. Mas a principal justificativa para a 

                                                 
65 Segundo o arquiteto, esta área entra no cômputo geral como sendo uma área verde destinada ao 
lazer, um parque, uma área de integração social. 
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intervenção foi que a implantação de uma via expressa nesta área, além de resolver 

o problema dos moradores do conjunto, contribuiria para a ocupação das áreas 

vizinhas, considerando que a interligação do entorno, através do Conjunto 

Mocambinho no sentido leste/oeste, permitiria a interligação das habitações do 

Conjunto Santa Sofia e área de lagoas ao Bairro Alto Alegre. Este fato pode ser 

observado no mapa da Figura 2.4 que mostra a implantação do conjunto.  

A obra foi executada pela Prefeitura66 entre 1984 e 1985, e, por precisar 

adequr-se ao espaço disponível entre as cabeças das quadras, a avenida foi 

construída com dimensões reduzidas; ou seja, com caixa de 7,00m, sem canteiro 

central e com passeios laterais de apenas 1,50m de largura. Segundo informações 

dos técnicos da COHAB, apresentou inicialmente sérios problemas de drenagem. 

Fato que veio a ser corroborado posteriormente com a construção de uma galeria 

em toda a sua extensão, conforme a autora pode testemunhar enquanto técnica da 

COHAB/PI. 

Batizada pela população de “avenida central”, por conta de suas 

características de localização, foi a mais importante dentre as várias alterações no 

sistema de circulação planejado por Borsói. Oficialmente registrada como Rua 

Jornalista Josípio Lustosa, apesar de apresentar um padrão de caixa inadequado 

para o fluxo e função atuais, desde sua implantação, assumiu importante papel 

articulador no tráfego do conjunto habitacional e da área vizinha, em razão de sua 

centralidade e de sua forma retilínea. 

   
                    Figura 2.15 - A fotografia retrata a Avenida Jornalista Josípio Lustosa, localizada na área central e permite 

                      observar o fluxo de veículos nos dois sentidos. 

                                                 
66 Comunicação pessoal à autora feita pelo engenheiro civil Jackson Pagels de Sá, técnico da 
Empresa Teresinense de Urbanismo/ETURB, à época gerente do Projeto "Aglomerados Urbanos". 
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Atualmente, esta via exerce enorme atração sobre os moradores do 

bairro. Um fascínio tal que, em entrevistas informais realizadas em diferentes 

ocasiões, levou os moradores a escolherem-na como o elemento urbano mais 

representativo da imagem do bairro, embora não tenha sido essa a intenção, já que 

a avenida foi construída para facilitar e melhor distribuir a oferta de serviços, tais 

como transporte coletivo, coleta e abastecimento.67  

A variedade de atividades econômicas e o fato de abrigar os principais 

serviços e pontos comerciais caracterizaram-na como o local mais movimentado do 

bairro e principal referência da zona Norte da cidade. Suas dimensões e seu volume 

de tráfego são seus maiores problemas atualmente. Além dos veículos à tração 

animal, das bicicletas e dos automotivos de passeio, abriga a circulação de veículos 

de maior porte, como transportes coletivos e caminhões que transportam produtos 

cerâmicos. Encontram-se aí instalados: edifícios educacionais; a Igreja Católica e 

outros centros religiosos; centros esportivos; as únicas duas praças equipadas para 

o lazer e prática de esportes; postos das concessionárias de água e luz; posto da 

polícia militar; posto de telefonia fixa e celular. Alguns deles podem ser observados 

nas fotografias da Figura 2.16. 

     

Figura 2.16 - As fotografias permitem observar alguns dos serviços instalados na Avenida Josípio Lustosa, 
 também conhecida como “Avenida Principal”. 

No que pese suas calçadas estreitas e disponibilidade de poucos espaços 

públicos para o lazer público, nos últimos anos, a Avenida Josípio Lustosa tornou-se 

o local onde acontecem manifestações políticas, esportivas e festivas. É muito 

                                                 
67 Informação obtida através de comunicação pessoal à autora do engenheiro civil Jackson Ronald 
Pagels de Sá, técnico da Empresa Teresinense de Urbanismo-ETURB, à época, gerente do Projeto 
Aglomerados Urbanos-AGLURB. 
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utilizada pela população, tanto para o footing de final de jornada de trabalho quanto 

nos finais de semana, em shows de pagode, rodas de samba e jogos de futebol. 

Sua implantação é a modificação mais significativa em relação às 

propostas do arquiteto quanto à organização espacial do conjunto, porque, ao exigir 

uma conexão às vias de penetração, deu origem à criação de novos lotes cujos usos 

permitiram a interiorização do conjunto. A forma como se deu o processo de 

agregação destes novos lotes pode ser observada no desenho da Figura 2.17. 

40
m

4x10m

1 2 3 4

Avenida

Interligação das vias de penetração
à Avenida Central  

Figura 2.17 - O croqui demonstra a maneira como  
ocorreu a interligação das vias de penetração à Avenida Central.  

Deste processo, resultaram quatro lotes agregados por cada quadra,  
em média com dimensões de 10,00 x 40,00 metros, que foram 

 comercializados pela COHAB/PI. 

    

Figura 2.18 - Na fotografia da esquerda, se vêem a avenida central com revestimento asfáltico e a via de penetração 
com pavimentação poliédrica. A conexão entre as duas se encontra destacada em lilás. Na fotografia da direita, 

percebe-se o trecho arredondado, antigo encabeçamento da quadra, desativado após a conexão da via de penetração 
à avenida. Percebe-se, também, nesta última fotografia,  a sobra de terreno entre a quadra e a avenida, já com uma 

edificação. 
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A curva que as vias de penetração faziam, circundando a cabeça das 

quadras, perdeu o sentido com sua conexão à avenida, e surgiram várias sobras de 

terreno entre esta e os lotes de esquina. Os novos lotes apresentavam vocação 

comercial em razão da diversidade e volume do fluxo de veículos existente na 

avenida. De pronto, estas áreas limítrofes à avenida foram cobiçadas e moradores e 

pessoas estranhas ao Mocambinho procuraram a COHAB/PI, solicitando através de 

requerimentos, que tais áreas lhes fossem cedidas em comodato ou vendidas. A 

demanda fez a COHAB perceber a possibilidade de aferir rendimento com a sua 

comercialização, e então loteou a área, obtendo em média quatro unidades por 

quadra, cada um deles com 10,00m de frente e profundidade que variava de 20,00m 

a 40,00m. 

2.4 Problemas encontrados no plano geral do Conjunto Mocambinho  

Após a análise do projeto original à luz de elementos esclarecedores da 

concepção do arquiteto e após a análise68 da situação atual em relação aos usos 

dos espaços transformados, pôde-se constatar que o conjunto apresenta situações 

espaciais com aspectos positivos e negativos. Entende-se que alguns aspectos 

podem ser explicados através de análise comparativa entre os índices urbanísticos 

adotados pelo arquiteto69 e aqueles determinados pela legislação já demonstrados 

neste capítulo (ver Tabela 2.2).  

A edificação residencial nos lotes, por exemplo, representa ocupação de 

apenas 59,19% do total do terreno, embora a legislação permitisse taxa de 

ocupação de 75%. Este fato constitui um aspecto positivo, porque permitiu a 

ocorrência de ampliação das edificações e viabilizou a concretização do desejo do 

arquiteto quanto à demonstração do crescimento social e econômico do morador, 

proporcional às suas novas necessidades. No entanto, as ampliações em habitações 

localizadas na via implantada – Avenida Josípio Lustosa ou  próximo à Avenida 

Freitas Neto,  incorreram em alteração do uso habitacional para serviços e comércio 

com taxa de ocupação de 100% do lote. Resultaram em condições de forte 

adensamento em alguns setores destes eixos que, aliadas à inadequação das 

                                                 
68Através de entrevistas feitas com os moradores  e de visitas ao local. 
69 Fonte: Memoriais descritivos do projeto original do Conjunto Mocambinho constituem documento do 
acervo da Companhia de Habitação do Piauí. 
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dimensões da caixa de rolamento da via, acarretaram problemas quanto à qualidade 

e manutenção de alguns elementos e serviços urbanos, como, por exemplo, 

pavimentação das vias principais, iluminação pública, segurança nas vias 

residenciais próximas e área verde por habitante. 

Quanto ao uso institucional, o fato de o arquiteto ter adotado um índice de 

7,2%, superior ao exigido,70 não constituiria problema fosse outra a localização dos 

equipamentos coletivos. Ao observar a organização atual do Conjunto Mocambinho, 

verifica-se que os principais equipamentos de saúde, educação e comércio 

projetados estão implantados na zona periférica do conjunto com fachada principal 

para o entorno de baixíssima ocupação. Tal fato permite colocar em discussão a 

capacidade dos equipamentos previstos em projeto: – seriam inadequados diante da 

demanda do projeto? Se considerarmos sua localização periférica e a demanda 

proveniente de uma área de baixa ocupação, pode-se afirmar que sim. Os 

equipamentos e lotes destinados ao comércio e serviço, por exemplo, não têm bom 

desempenho e apresentam alta rotatividade de ocupação.71  

Sua capacidade é adequada e absorve também a demanda do entorno, 

no entanto, esta situação não contribui para integrar o conjunto habitacional à área 

envolvente, porque a localização dos equipamentos evita que os moradores do 

entorno penetrem no interior do conjunto habitacional. Este é um aspecto que 

também se repete no sistema de circulação, quando se considera a relação 

conjunto/cidade. Mesmo sabendo que a intenção do arquiteto provavelmente fosse 

de constituir um núcleo urbano como unidade de vizinhança autônoma, pode-se 

inferir que a disposição espacial dos equipamentos e a morfologia das vias 

propostas parecem demonstrar uma certa tendência espacial ao isolamento.  

Sob este aspecto, quando se analisa o desenho do arquiteto, constata-se 

que o sistema de circulação proposto contribuiu para ressaltar o conjunto 

habitacional em relação ao tecido urbano do entorno, tendo em vista que impôs uma 

malha peculiar de partes diferenciadas que parecem desarticuladas entre si, 

conforme se pode observar no partido urbanístico demonstrado na Figura 2.5 

(partido urbanístico). Convém enfatizar que a forma urbana proposta por Borsói 

                                                 
70 Lei Federal n. 6.755 de 19/12/1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e fixa um 
índice de 5% para uso institucional. 
71 Informações obtidas de moradores em comunicação pessoal à autora. 
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apresenta quarteirões estritamente residenciais longos e estreitos. Há um certo 

excesso de vias de penetração cujas caixas têm dimensões insuficientes para a 

circulação de veículos de maior porte e cujos percursos foram propostos com 

redutores de velocidade.  

Por outro lado, há vias, denominadas pelo arquiteto “vias humanizadas”, 

que têm dimensões compatíveis à função, mas que se apresentam sem movimento 

conforme a autora pôde observar “in loco” em dias e horários diferenciados. A opção 

por estes aspectos morfológicos gerou um tipo de grelha que ofereceu respaldo ao 

arquiteto diante da intenção declarada de dificultar o acesso de estranhos ao 

conjunto: a grelha não apresenta eixos diagonais, portanto, as distâncias se tornam 

maiores entre dois pontos quaisquer. Significa dizer que a conexão cidade/interior do 

conjunto era dificultada. Entende-se que esta tendência ao isolamento espacial é um 

fator negativo, porém a grelha resultante é um aspecto positivo por concretizar um 

partido adotado pelo arquiteto. 

As decisões de projeto quanto ao sistema viário resultaram em outras 

situações morfológicas negativas, tornando-o problemático e sem hierarquização 

dos fluxos. Hoje, suas vias de penetração e as “vias humanizadas” têm dimensões 

incompatíveis para o tipo e quantidade de fluxo existente. A primeira tem caixa com 

dimensões reduzidas e fluxo intenso, enquanto que a última tem caixa com amplas 

dimensões e fluxo reduzido.  

Já a situação de interrupção da grelha, devido à existência da área central 

informalmente indefinida, pode ser vista como um aspecto positivo considerando que 

posteriormente possibilitou a conexão entre as partes do conjunto e o entorno 

adensado, através da implantação da Avenida Josípio Lustosa, que hoje exerce 

importante papel, porque todos os componentes da malha se apresentam 

dependentes em relação a ela. Além de integrar o conjunto ao entorno no lado Leste 

e no Oeste, aglutina todos os desenvolvimentos lineares que se fazem no sentido 

norte/sul ou vice versa.72 Considerando-se que a retificação e integração das vias de 

penetração à avenida ampliaram a circulação de pedestres nesta região e que 

também permitiram a realização de percursos veiculares entre as partes sul e norte 

do conjunto, entende-se que a Avenida Josípio Lustosa é um “eixo produtor e 

aglutinador de movimentos”.  
                                                 
72 Constatação feita “in loco”. 
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Por outro lado, sua implantação permitiu a interiorização do movimento 

natural de pessoas, necessário ao funcionamento das atividades de comercio e 

serviços. Em conseqüência, tais atividades instalaram-se nos lotes agregados 

lindeiros à Avenida Josípio Lustosa e assumiram uma valoração do ponto de vista 

imobiliário. Como em qualquer cidade capitalista, a oferta condicionou a demanda e 

hoje se pode constatar a desvalorização dos lotes periféricos em detrimento da alta 

valorização daqueles situados na área central do Conjunto Mocambinho. Tal 

valorização, por sua vez, condicionou o atual  adensamento desta região central, 

provocando algumas alterações na relação entre espaços público e privado. 

A observação dos lotes desta área central do conjunto evidencia a adoção 

de uma estratégia morfológica para a ampliação do contato com os usuários dos 

estabelecimentos que neles foram edificados: o aumento do número de 

constituições em cada lote e a edificação da área de recuo frontal. A intenção é 

aproximar o estabelecimento comercial do cliente potencial que passa na calçada. 

Tal estratégia, segundo Rigatti (1977), se verifica em qualquer área comercial 

tradicional das cidades: são  reproduzidas tanto nos “shopping-centers quanto nos 

aglomerados populares”. Este fato parece demonstrar uma reação dos usuários à 

forma urbana resultante das idéias modernistas do arquiteto. 

Outra opção do arquiteto que também repercutiu no sistema viário foi a 

decisão de implantar as habitações no centro do lote, face as maiores possibilidades 

de ampliação. Resultou em habitações com apenas uma conexão espaço 

privado/espaço público, através da fachada principal. De modo geral, todas as 

habitações do conjunto apresentam fachada principal voltada para as vias de 

penetração. Esta ocorrência se repete inclusive nas habitações cujos lotes são 

lindeiros a avenidas e pode ser observada na fotografia da Figura 2.19. 
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        Figura 2.19 - A fotografia datada de janeiro de 1986 mostra as habitações com  
       fachada principal para a via de penetração. em primeiro plano, pode ser observada  

         a via humanizada que interliga os setores residenciais. 

Tal fato aliado à necessidade de proteger o pedestre fez com que o 

arquiteto criasse extensos panos cegos na Avenida Freitas Neto (anel de contorno) e 

nas vias interquadras denominadas pelo arquiteto de “vias humanizadas. Tratam-se 

de trechos de ruas cujos lotes não se comunicam com a via pública. Alguns autores 

que estudam a polaridade existente na estrutura urbana tradicional, expressa pela 

dualidade público/privado, estabelecem como “constituição” a interface entre aquilo 

que é público – vias de acesso e o que é privado – o interior do lote (HILLIER, 1993; 

AMORIM e LOUREIRO, 2000 ; 2001). 

Em razão de não gerarem movimento de pessoas, trechos de vias sem 

constituições apresentam-se sem vida urbana e são caracterizados pela dificuldade 

ou impossibilidade de integração social, por insegurança e isolamento (JACOBS, 

1961; HILLIER, 1984; HOLANDA, 2002). Tais características enfatizam o 

enclausuramento e elimina o potencial de encontros e de integração da sociedade 

(HILLIER,1987). De acordo com Hillier (op. cit.), constitui característica de sistemas 

estruturais modernistas e é um aspecto negativo do ponto de vista social.  

Esta é uma ocorrência que se reflete ao longo da Avenida Freitas Neto. 

Contribui para reduzir o fluxo de pedestres entre os diversos setores do conjunto e 

propicia um fluxo veicular apenas de passagem – caracterizado pela velocidade, por 
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constituir-se no fluxo “conjunto/cidade” ou “cidade/conjunto”. Por este motivo, é mais 

intenso nos horários em que as pessoas se dirigem ao trabalho, e quando voltam 

para casa ao final do dia e coincide com o pico do fluxo de pedestre – aqueles que 

fazem uso do transporte coletivo e usam os pontos de ônibus localizados na Avenida 

Freitas Neto. 

Moradores do conjunto declararam, informalmente à autora, que a 

Avenida Freitas Neto é uma área perigosa em determinados momentos, 

principalmente em trechos onde se localizam alguns equipamentos públicos. As 

escolas, por exemplo, têm seu funcionamento comprometido principalmente à noite. 

Tanto os moradores quanto a autora consideram tal fato como um problema quanto 

à qualidade de vida urbana no Conjunto Mocambinho.  

A insegurança nos aglomerados urbanos é um aspecto discutido por 

alguns autores. Janet Jacobs (1987) aborda o assunto de forma ampla quanto à 

tipologia do crime. Ao discutir as cidades modernas americanas, afirma que a má 

qualidade de vida por elas oferecidas decorre da inexistência do “olhar das pessoas” 

nas ruas. Segundo a autora, as conseqüências de tal deficiência são insegurança e 

criminalidade.  

Hillier (1993), ao estudar o movimento de pedestres, também afirma que 

insegurança e criminalidade são diretamente proporcionais à existência do 

movimento natural de pessoas nas ruas. Significa dizer que, quando há muitas 

pessoas circulando nas ruas, maiores são as condições de segurança. Por outro 

lado, se há menor quantidade de pessoas, maiores são os perigos relacionados à 

criminalidade. Tais argumentos podem explicar os problemas de segurança que se 

verificam de forma geral no Conjunto Mocambinho. Aqui cabe um questionamento: – 

será que o comprometimento do desempenho de certos equipamentos públicos está 

relacionado ao desenho urbano no qual tais equipamentos são inseridos?  

2.5 Conclusão  

Os moradores, a COHAB/PI e a Prefeitura Municipal de Teresina foram os 

responsáveis pelas modificações no desenho proposto por Borsói para o Conjunto 

Mocambinho. Tais modificações se referem basicamente a: 
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1 O desenho do sistema viário atual é condicionado pelo sistema 

implantado no projeto.  

2 Há uma reprodução dos modos tradicionais de construção do tecido 

urbano quanto ao sistema viário. 

3 Os espaços públicos foram redesenhados pela alteração de uso e pela 

privatização das áreas livres informalmente definidas no projeto. 

4 A implantação da Avenida Josípio Lustosa originou a agregação de 

novos lotes na área central. 

 5 Novas edificações foram construídas nos lotes agregados. 

6 O adensamento e alterações de uso na área central obedecem a uma 

lógica verificada na cidade tradicional; qual seja, tende à ocupação linear 

das vias de maior movimento por atividades não residenciais. 

7 Utilização dos espaços livres nas vias de penetração para acesso de 

veículos. 

8 Diminuição das áreas livres públicas, através da criação de novos 

equipamentos sociais coletivos. 

Considerando que as principais alterações ocorridas no Conjunto 

Mocambinho estão relacionadas aos elementos espaciais que constituem sua malha 

urbana (ruas, avenidas e praças, ou seja, os locais por onde as pessoas se movem) 

e a algumas variáveis sociais, tais como crescimento socioeconômico e qualidade de 

vida, entende-se que se deva buscar na literatura uma teoria que subsidie uma 

análise morfológica do mencionado conjunto que considere tais aspectos. 

Dentre diversos autores que estudam aglomerados urbanos, a partir 

destes elementos, encontra-se Hillier (HILLIER at alii, 1992). O autor e seus colegas 

estudam o modo pelo qual tais elementos se organizam e se unem para formar 

algum tipo de padrão global de movimentos de pedestre. Segundo Hillier, tal modo 

constitui a configuração espacial da malha urbana. O autor caracteriza o movimento 

das pessoas em termos de fluxo “de” e “para" formas construídas, com diferentes 

graus de atração, e argumenta que a forma como o movimento acontece 

caracterizando a estrutura configuracional da malha urbana, porque uns movimentos 

são mais adequados para determinados usos.  
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Desta forma, evidencia uma propriedade primária da forma da malha 

urbana que consiste em privilegiar certos espaços em relação a outros quanto a 

movimentos no entorno, do entorno para a malha e desta para o entorno. Tal 

assertiva permite inferir, por exemplo, quais são as propriedades da forma urbana 

atual que privilegiam o uso do solo na região central do conjunto em detrimento da 

área periférica, considerando o movimento que ocorre do entorno para o interior da 

malha. Para Hillier (op. cit., 1992), os movimentos dos pedestres constituem questão 

morfológica do urbanismo e de sua lógica funcional. Trata-se de um produto 

funcional da natureza intrínseca da malha urbana, não um aspecto específico dela. 

Como tal, a questão do movimento e do uso em geral não pode ser separada da 

questão da forma urbana. 

Com o objetivo de identificar a forma como os espaços são apropriados 

no uso cotidiano das pessoas, ou seja, de compreender de que maneira morfologia 

e uso estão relacionados, o autor desenvolveu uma ferramenta de análise que 

permite identificar e descrever de forma sistemática uma dimensão física como o 

espaço urbano, edificações complexas ou um padrão de movimentos veiculares ou 

de pedestres. No próximo capítulo, discorrer-se-á sobre este método de análise que 

será utilizado para estudar morfologicamente o Conjunto Mocambinho. 

Das informações obtidas neste capítulo, pode-se constatar que o arquiteto 

tomou como partido arquitetônico a possibilidade de crescimento socioeconômico 

relacionado às edificações e à proteção do morador/pedestre em relação aos 

malefícios da vida moderna: o veículo, a insegurança e a criminalidade. No entanto, 

se observa na situação atual do Conjunto Mocambinho que, embora o arquiteto 

tenha concebido uma malha urbana caracterizada pelo bloqueio ao acesso de 

veículos, as modificações espaciais introduzidas posteriormente permitiram sua 

penetração e procuraram reproduzir o modo tradicional de construção do tecido 

urbano.  

Acredita-se que, observando os movimentos que se estabelecem na 

forma urbana atual do conjunto, é possível considerá-los conseqüência da 

penetração de veículos ao seu interior e, neste caso, provavelmente se possa inferir 

que tal fato tenha alterado alguns aspectos intrínsecos de sua forma, entre os quais:  

⇒Variação da relação entre a malha e o movimento;  
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⇒Mudanças tipológicas;  

⇒Evolução de diferentes densidades de movimento de pedestres e de 

veículos;  

⇒Diferente potencial de localização de atividades de comércio e serviço 

(distribuição de uso do solo). 

A penetração de veículos ao interior do conjunto também aparenta ter 

gerado alterações em alguns aspectos sociais relacionados ao uso de determinadas 

áreas, porque, conforme foi apresentado neste capítulo, é possível reconhecer 

novos padrões de encontros, de segurança e criminalidade.  

Os fatos espaciais e sociais atuais decorrentes desta conseqüência 

espacial parecem demonstrar a existência de uma certa relação entre a concepção 

do arquiteto e o desenho urbano resultante. Verificou-se, por exemplo, que o 

arquiteto adotou o crescimento socioeconômico do morador do conjunto como 

partido arquitetônico e que este partido parece manifestar-se atualmente, apesar das 

alterações espaciais que aparentam ter mudado a concepção espacial do arquiteto, 

antes baseada na dificuldade em permitir o acesso de veículos ao interior do 

conjunto. Observa-se que, em se considerando o veículo como mercadoria e 

instrumento de circulação de riquezas, sua penetração e circulação no interior do 

conjunto podem representar instrumento facilitador do crescimento socioeconômico 

do morador, na medida em que proporcionou um nível melhor de acessibilidade à 

nova localização de comércio e serviço gerada pelas alterações introduzidas no 

sistema viário. Tal fato concreto estabeleceu uma valorização da área central do 

conjunto, proporcionando a seus moradores maiores vantagens econômicas. 

Portanto, cabe questionar: – Será que a geração de tais aspectos pode comprovar a 

existência de uma relação entre a concepção do arquiteto e o desenho urbano 

resultante? 

 

  



 
 
 
 
 
 

CAPITULO III 

3 SOBRE O MÉTODO E O PROCEDIMENTO 

Este capítulo tem por objetivo introduzir a metodologia da sintaxe espacial 

como contraponto ao método de observação utilizado no capítulo anterior e 

apresentar o procedimento analítico utilizado na pesquisa. Encontra-se dividido em 

duas partes: a primeira aborda o trabalho de outros autores e a segunda define o 

procedimento de análise. 

 

1. Método de Análise 
 

Vários autores utilizam a sintaxe espacial para analisar estruturas urbanas 

com abordagem diferente: ou relacionada à distributividade ou à profundidade. 

Amorim, em “Do Bom Jesus ao Pilar, que caminho tomar” (1999), a utiliza para 

identificar as vias e os usos das áreas degradadas do centro urbano do Recife. Seu 

objetivo era compreender as propriedades históricas naturais do sistema, para 

entender como suas atividades se espacializaram durante o processo evolutivo da 

cidade. Utilizou a sintaxe espacial para identificar a possibilidade de gerar mais 

movimento de pessoas, articulando-os com novas localizações e distribuições de 

atividades para promover a reabilitação da área.   

Em “Forma e uso social do espaço urbano: Porto Alegre e Recife”, Rigatti, 

Loureiro e Amorim (1994) utilizam o mapa axial para medir as gradações de 

acessibilidade e analisar sintaticamente as propriedades integração e inteligibilidade 

das centralidades destas duas cidades, a partir de alterações significativas em suas 



 93

estruturas urbanas ao longo da história. O objetivo é evidenciar as individualidades 

urbanas e explicar como diferentes leiautes urbanos contribuem distintamente para a 

concentração e/ou dispersão da centralidade e funções urbanas. Os autores 

comparam as medidas sintáticas obtidas para cada uma das duas cidades e 

concluem que as transformações relacionadas à centralidade espacial ocorreram em 

ambas as cidades no intuito de aumentar a integração. Também concluem que o 

caráter individual de cada uma das cidades provém do fato que as novas 

acessibilidades foram obtidas por diferenciação do núcleo em Porto Alegre e por 

consolidação da matriz no caso do Recife.  

Em “Class footprints in the landscape”, Holanda (1999) utiliza a sintaxe 

espacial para discutir a formação de Brasília, através da descrição de propriedades 

do espaço urbano, definidas por ele e que caracterizam Brasília: espaço separado, 

espaço isolado e espaço fechado. Buscando estabelecer uma relação entre os 

padrões espaciais do lugar, sistemas de encontros interpessoais e traços 

econômicos de sua população. Seu objetivo é explicitar a razão de determinados 

atributos espaciais – os que proporcionam maior ou menor isolamento físico – 

sugerirem formas distintas de solidariedade social com fortes diferenciais no acesso 

ao conhecimento e poder.   

Em “Brasília nasceu excêntrica?”,73 Holanda (op. cit.) explora 

procedimentos analíticos para explicitar a segregação espacial existente no 

processo de ocupação do Distrito Federal. Através da análise de dados dos 

moradores, de seus empregos e dos atributos centralidade da estrutura urbana e 

compacticidade (este último uma medida sintática proposta por ele), demonstra que 

o processo de implantação dos núcleos urbanos do Distrito Federal foi 

segregacionista desde sua origem.  

O mesmo autor, em um outro trabalho, intitulado “Espaço de Exceção” 

(1998), trata da adequabilidade do espaço modernista em relação ao controle 

burocrático da ordem social. Busca entender as implicações práticas e simbólicas da 

forma urbana de Brasília por meio da análise sintática de algumas características 

espaciais modernistas como as escalas: monumental, gregária e residencial. Para 

tanto, Holanda (op. cit.) mapeia espaços abertos e fechados, estabelece índices de 

                                                 
73 O texto consultado foi publicado em português nos “Cadernos eletrônicos da UNB”. Disponível em: 
www.unb.br/fau/pos-graduação/cadernos _eletronicos/excentrica.pdf 
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co-presença e de amostras de arranjos sociais. Também apresenta indicadores 

socioeconômicos para caracterizar por área os principais problemas da cidade. O 

autor termina por demonstrar que Brasília é uma sociedade desigual e é um espaço 

fisicamente isolado, habitado por “especialistas” que se dedicam à dimensão 

superestrutural da ordem social: – ou são ideólogos, ou detêm o poder ou o 

administram.  

Notadamente, na avaliação dos fenômenos de transformações espaciais 

em conjuntos habitacionais populares, têm-se inúmeros exemplos de aplicação da 

sintaxe espacial como técnica de investigação e aplicação do mapa axial, como 

instrumento utilizado para a descrição ou análise de suas áreas. Hillier (1986) revisa 

aspectos analíticos do estudo de King’s Cross – novo tecido urbano circunvizinho de 

Camden e Islington. Seu objetivo era analisar a configuração da área do entorno que 

englobava três conjuntos habitacionais – Maiden Lane State, Elm Village State e 

Bemerlon State – e verificar como ela se relacionava com padrões existentes de 

movimento e uso do espaço. 

Hillier esperava compreender os efeitos de princípios urbanísticos 

modernos na configuração espacial das cidades e suas conseqüências no uso dos 

espaços públicos. Vale destacar que a grande contribuição deste estudo foi revelar 

as razões do insucesso de alguns esquemas urbanos modernos que o autor sugere 

serem fundamentados na idéia de repetição, isolamento e hierarquia. Através da 

análise de aspectos da integração e movimento natural, pôde verificar como a área 

se relacionava com padrões existentes de movimento e uso do espaço. Seu intuito 

era subsidiar o desenho.  

Marques, Loureiro & Monteiro (1998) em “Conjuntos Habitacionais: 

sucessos e falhas da ambição social do movimento moderno” aplicaram a sintaxe 

nos edifícios do Conjunto Habitacional Rio Doce, construído pela COHAB/PE no 

Recife. Explorando aspectos referentes à acessibilidade, analisaram as 

transformações espaciais que geraram novas formas difíceis de serem incluídas nas 

categorias usuais do discurso técnico relativas às unidades familiares ou ao espaço 

urbano. O objetivo era discutir as novas formas sob o  enfoque tipológico.  

Em trabalho intitulado “Proibida a entrada de moradores de outras 

quintas: espacialidades específicas em um conjunto habitacional de classe média 

em Recife” (2001), Amorim e Loureiro (op. cit.) exploram os aspectos subjacentes 
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aos padrões de sociabilidade observados no conjunto. Discutem o resultado da 

análise configuracional da área, analisando acessibilidade e movimentos. Já no 

artigo “Uma figueira pode dar rosas? (2000), os autores analisam as transformações 

tipológicas de um conjunto habitacional popular, construído no Recife, através dos 

novos códigos e usos. Avaliam os efeitos das transformações pela descrição das 

características de acessibilidade e visibilidade. E concluem que a concepção 

espacial é conflitiva com o processo de apropriação.  

Rigatti (1997) também utiliza a sintaxe através de mapas axiais para 

analisar o Conjunto Habitacional Rubem Berta, localizado em Porto Alegre no Rio 

Grande do Sul. O autor comparou aspectos morfológicos da situação atual com os 

de projeto para verificar o tipo de estrutura proposta e o tipo de estrutura que a 

população construiu. Ao analisar as transformações executadas e vivenciadas no 

conjunto, procurou compreender o significado do processo de apropriação como 

base das condições diferenciadas das categorias sociais ali existentes. Para o  

autor, as transformações foram responsáveis por um rearranjo dos padrões de 

acessibilidade que procuravam maior integração do conjunto como um todo. 

Verificando os padrões de movimento através de variáveis espaciais convexas – 

constituições – e axiais – integração, inteligibilidade, uso e densidade do movimento. 

Sob este aspecto, o autor demonstra que as transformações propiciaram a 

espacialização dos hábitos culturais inerentes à sua condição social.  

Tal relação entre movimento e uso do solo (HOLANDA, 1998; HILLIER et 

al, 1993) extrapola os aspectos arquitetônicos, afetam economicamente certas 

atividades e interferem na condição social dos seus usuários. Atividades 

relacionadas ao comércio e prestação de serviços, por exemplo, poderão obter 

sucesso ou fracasso em razão da presença de pessoas. Em última instância, os 

movimentos urbanos, além de contribuir para o sucesso funcional dos espaços, 

acabam por interferir no sucesso financeiro dos prestadores do serviço e 

comerciantes que se estabelecem nestes locais, tendo em vista que acabam por 

influenciar sua condição econômica e caracterização como membro desta ou aquela 

categoria social. 

Considerando a importância atribuída por Hillier aos movimentos dentro 

do sistema urbano, e que os fluxos destes movimentos são definidos pelo arranjo 

espacial, considerando, ainda, que no Conjunto Mocambinho ocorreram importantes 
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modificações, frutos de remodelação das áreas livres para abrigar fluxos de veículos 

além de abrigar outros usos, justifica-se centrar o foco da análise deste trabalho no 

seu conjunto de espaços livres, contínuos e públicos, como também na sua interface 

com as edificações. 

Justifica-se estudar a relação que se estabelece entre a Avenida Josípio 

Lustosa  e os demais espaços do Conjunto Mocambinho por constituir-se na 

principal alteração do plano concebido pelo arquiteto. Considerando que a 

configuração espacial determina os efeitos da localização das atividades no solo e a 

distribuição do movimento de pedestres e veículos numa área urbana, justifica-se 

estudar a configuração do Conjunto Mocambinho para compreender como sua 

estrutura funcionava, segundo a concepção de Borsói, e como ela funciona hoje 

após as alterações. Desta forma, poder-se-á verificar como as propriedades 

configuracionais, espaciais e sociais do sistema formado pelo Conjunto Mocambinho 

se comportam, quando suas propriedades morfológicas locais são afetadas pelas 

alterações espaciais.  

Por permitir a análise do Conjunto Mocambinho, através da 

caracterização de suas áreas diferenciadas em termos de estrutura de integração 

espacial, e também por permitir demonstrar a inteligibilidade do espaço através do 

seu uso cotidiano, justifica-se a aplicação da Sintaxe Espacial como fundamentação 

teórica e método de análise mais adequado ao objetivo desta pesquisa. 

3.1.1 O instrumento 

O mapa axial será o instrumento de representação adequado para 

analisar  e medir tais relações configuracionais e dele serão retiradas informações 

da configuração de toda a área, de modo a quantificar suas propriedades sintáticas. 

Conceitualmente, o mapa axial é a representação gráfica da configuração espacial 

do conjunto habitacional. Constitui-se em um mapa no qual a área urbana analisada 

é descrita através de suas linhas de acessibilidade e visibilidade – denominadas 

linhas axiais, que representam as possibilidades de percurso geradas pelo arranjo 

espacial.   

De acordo com Hillier (1987), o mapa axial constitui-se do menor conjunto 

das maiores linhas que cobrem todo este sistema e que correspondem à 
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continuidade física e visual daqueles que se movimentam no seu interior. O mapa 

demonstra as possibilidades de percurso necessárias para ir de um espaço a outro, 

através de linhas que, interceptadas, reproduzem as mudanças de direção. Ainda 

em conformidade com este autor, o número necessário de mudanças na direção de 

um percurso para ir de um espaço ao outro define as condições de acessibilidade 

deste espaço a todos os outros do sistema, e sua quantificação corresponde à 

medida sintática denominada integração. O autor a definiu como sendo a medida 

mais importante, em razão de seu papel na articulação de idéias culturais e nas 

relações sociais (HILLIER,1984).   

3.2  Procedimento metodológico 

Considerando que o uso do espaço influencia e é influenciado pela 

presença ou ausência de movimentos urbanos – de veículos e de pedestres – e que 

estes, de alguma forma, afetam a distribuição de atividades e os padrões de 

movimentos de pessoas (HILLIER, op. cit.), levando-se em conta que a concepção 

espacial de Borsói, ao ser modificada, teve suas localizações e fluxos alterados, 

cabe inferir-se que tais modificações definiram novas potencialidades do espaço 

urbano como também uma nova organização espacial do Conjunto Mocambinho. Em 

razão de as modificações inseridas no sistema viário terem possibilitado a 

penetração do veículo no interior do conjunto, contrariando a determinação do 

projeto, a pesquisa parte da observação do arranjo espacial atual do sistema de 

circulação do Conjunto Mocambinho.   

Nesta perspectiva, cabe questionar: – Será que o atual arranjo espacial 

do Mocambinho ainda conserva as mesmas propriedades topológicas existentes no 

projeto de Borsói? Caso se obtenha uma resposta afirmativa, ficará evidente a 

existência de alguma relação entre a concepção do arquiteto e o desenho urbano.  

Para atender esta abordagem, apresentar-se-á uma análise sintática 

simples do Conjunto Mocambinho, através do seu mapa axial com o objetivo de 

retirar informações de sua configuração atual, de modo a quantificar suas 

propriedades sintáticas em função das gradações de acessibilidade. Para cumprir o 

objetivo proposto, pretende-se estudar o sistema formado pelo Conjunto 

Mocambinho, seus espaços modificados e os projetados. Este estudo tem intenção 
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de analisar a axialidade74 do Conjunto Mocambinho, considerando apenas suas 

relações internas. Desta forma, os mapas axiais da situação atual e da situação de 

projeto seguem no próximo capítulo, ambos sem as linhas de conexão com a cidade. 

O procedimento inicial consistiu na definição dos momentos de análise – 

projeto de Borsói e a situação atual. Contudo, para descobrir-se alguma pertinência 

entre a concepção do arquiteto e a configuração espacial atual, entende-se como 

necessário o conhecimento da configuração espacial do conjunto, projetado para 

comparar as características estruturais geradas por cada configuração.  

Definido o recorte temporal, houve necessidade de construir-se o partido 

urbanístico concebido pelo arquiteto, considerando-se que o projeto original foi 

deteriorado em um acidente ocorrido no seu escritório. Com base em fotografias 

aéreas da época, de propriedade do Laboratório de Aerofotogrametrias do Curso de 

Agrimensura da Universidade Federal do Piauí e de uma planta de propriedade da 

COHAB/PI,75 que apresentava alterações, a autora reconstruiu o projeto original, 

norteando-o por informações do arquiteto, obtidas em entrevistas pessoais. O 

desenho da atual situação do conjunto foi efetuado a partir de fotografias do satélite 

americano ÍCONE cedidas pela Prefeitura Municipal de Teresina. 

Em seguida, foram desenhados os mapas axiais do projeto e da situação 

atual,  em que se procurou representar a área urbana, através do menor conjunto 

das maiores linhas. Convém observar-se que os mapas se referem às linhas de 

movimento pedonais e veiculares geradas por cada configuração espacial: da 

situação atual e do conjunto concebido. Em cada uma delas, serão retratadas 

características estruturais, tais como: conectividade, integração, segregação e 

núcleo de integração.  

Posteriormente os mapas axiais serão transformados em gráficos, através 

do Programa “Axman”, desenvolvido na University College London. O gráfico axial, a 

partir de um padrão geométrico, colore as vias mais acessíveis ou integradas, em 

tons que vão do vermelho ao laranja e amarelo, declinando até a cor verde e aos 

tons de azul para as vias menos acessíveis ou segregadas. Às linhas do mapa, 

                                                 
74 A axialidade de uma área urbana é uma característica espacial relacionada às medidas sintáticas 
que exprimem as relações de organização global desta área (HILLLIER, 1984). 
75 Projeto urbanístico registrado pela COHAB/PI junto ao Banco Nacional da Habitação-BNH, que 
apresentava modificações nas vias de penetração do conjunto: estavam retificadas e sem a presença 
dos redutores de velocidade. 
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correspondem vértices no gráfico axial e, quando elas se interceptam no mapa, 

significa dizer que os vértices do gráfico que lhe correspondem são adjacentes e que 

representam a acessibilidade destas linhas. Destaque-se que o conceito 

“acessibilidade” é aqui entendido como mudança de direção do movimento realizado 

pelas pessoas no interior dos espaços ou entre espaços diversos do sistema. Afinal, 

linhas com maior quantidade de mudanças de direção significam espaços mais 

permeáveis e, conseqüentemente, mais integrados. Por outro lado, linhas com 

menor número de mudanças de direção significam espaços menos permeáveis e 

com pouca adjacência em relação aos outros espaços do sistema. Representam 

espaços segregados. 

Considerando que se pretende realizar uma análise sintática simples, as 

variáveis consideradas serão duas das três categorias utilizadas por Hillier (1987), 

para discutir o conceito de comunidade virtual: integração e inteligibilidade.76 Serão 

investigadas as condições de acessibilidade do sistema nas situações de projeto e 

atual, para verificar de que maneira as opções de fluxo e de atividades existentes na 

região central do Conjunto Mocambinho como também a distância que se estabelece 

entre os espaços localizados nesta região e os demais se refletem, no tecido que 

constitui o conjunto como um todo, se é que refletem.  

Também serão consideradas outras dimensões urbanas tais como o  uso 

do solo nas situações de projeto e atual para verificar, por exemplo, a relação 

padrão de movimento e distribuição de atividades. 

Como último procedimento, julga-se importante discutir o perfil 

socioeconômico do usuário dos espaços modificados do Conjunto Mocambinho, 

para verificar como se refletem, atualmente, alguns dos princípios morfológicos 

adotados como partido pelo arquiteto. Para tanto, foram utilizados dados que não 

são de natureza espacial, tais como população residente, renda familiar; dados 

socioeconômicos, coletados em documentação de propriedade da COHAB/PI, que 

constituem processos de compra e venda dos lotes agregados, após a implantação 

da Avenida Josípio Lustosa. Vale destacar que tais dados não serão suficientes para 

construir um perfil socioeconômico dos moradores do Conjunto Mocambinho; por 

isso, espera-se que bastem, para que se possa estabelecer uma relação com 

                                                 
76 A terceira categoria refere-se à correlação entre  valores de integração e níveis de co-presença nas 
linhas axiais. Trata-se da predictibilidade (HILLLIER, 1987). 
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aspectos morfológicos atuais do conjunto, tais como: movimentos urbanos e 

localizações de atividades.  

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 

 4  DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA ANÁLISE SINTÁTICA DO 
CONJUNTO MOCAMBINHO 

O Capítulo IV trata dos resultados obtidos para o Conjunto Mocambinho, a 

partir do método e do procedimento de análise estabelecidos no capítulo anterior. 

Apresenta e discute os resultados com base no conhecimento dos problemas 

relacionados à estrutura do Conjunto Mocambinho e aponta as propriedades 

configuracionais que emergiram da aplicação da metodologia, também descrita no 

capítulo anterior, interpretando-as. 

O presente capítulo é constituído em duas partes: – a primeira trata da 

análise morfológica; a segunda aborda os dados socioeconômicos. A primeira parte 

aponta os resultados e nela estão demonstrados os mapas sintáticos que permitiram 

a análise sintática simples da situação atual do Conjunto Mocambinho e de seu 

projeto quanto a:  

a) Verificação da integração local; 

b) Verificação da conectividade, da integração e da relação entre elas 

(inteligibilidade);  

c) Verificação das condições do núcleo de integração.   

A primeira parte se subdivide em duas seções: a primeira apresenta os 

resultados da análise feita para a situação atual; e a segunda apresenta uma 

discussão para os resultados da análise do projeto. A segunda parte do capítulo 
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apresenta os dados não espaciais e procura estabelecer uma relação entre estes 

dados e os resultados obtidos na análise sintática, como forma de demonstração dos 

efeitos das mudanças sintáticas.  

4.1  Análise sintática do Conjunto Mocambinho 

No capítulo II, foram apresentados os atributos espaciais do Conjunto 

Mocambinho, deste modo, pôde-se chegar à conclusão de que o projeto apresenta 

alguns atributos físicos típicos de assentamentos modernistas, tais como: grande 

espaço aberto na região central do conjunto e grande quantidade de espaços 

“cegos” – sem comunicação espaço público/privado utilizado diariamente pelos 

moradores de forma intensa, como área de passagem, malha urbana regular, mas 

de difícil entendimento quanto à orientação espacial, conforme poder-se-á 

comprovar, uso do solo predominantemente residencial, ocupado por moradores de 

baixa renda, embora com algumas edificações comerciais e institucionais. Os limites 

do mapa do projeto coincidem com os limites do conjunto habitacional constituído 

pelo anel viário, avenida de contorno ou Avenida Freitas Neto. 

O sistema espacial atual tem os mesmos traços modernistas do sistema 

original, embora as alterações espaciais tenham dado a alguns trechos do conjunto 

a aparência de uma cidade vernacular, tal como áreas mais densas, intensamente 

utilizadas pelas pessoas, em razão da variedade de usos em um mesmo trecho 

urbano. Neste sentido, está se transformando em importante subcentro urbano na 

região Norte da cidade. Seu mapa tem como limites a Avenida Freitas Neto e as 

ruas que constituem o perímetro oeste e norte da Vila São Francisco - ocupação 

informal de parte da área do conjunto.  

Quanto às barreiras, nos dois casos, foram levadas em consideração 

todas as edificações, ruas e praças do conjunto habitacional, sendo que, na situação 

atual, também foram consideradas as edificações e espaços livres e contínuos da 

Vila São Francisco. A análise das particularidades locais identificou propriedades em 

cada uma das situações de análise, possibilitando a mensuração do espaço físico. 

Na Avenida Jornalista Josípio Lustosa – mais importante alteração executada no 

sistema original – também foram realizadas coletas de dados, através de pesquisas 

em contratos de compra e venda firmados entre a COHAB/PI e os novos moradores. 
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Mensuração e dados coletados permitiram interpretar os resultados de forma 

comparativa, motivo pelo qual se fizeram algumas referências a outros estudos de 

casos encontrados na literatura, em discussão que se estabelece mais adiante. 

A natureza socioespacial do Conjunto Mocambinho foi analisada, 

considerando-se dois níveis analíticos, padrão espacial e vida espacial. Seu objetivo 

foi demonstrar se existe alguma influência da concepção do arquiteto na situação 

espacial atual. Para tanto, os mapas do Mocambinho foram analisados 

sintaticamente, primeiro o projeto e depois a situação atual, de acordo com a 

seguinte ordem: verificar as relações existentes entre os padrões espaciais e o modo 

de utilização dos espaços abertos. Por último, procurou-se estabelecer uma relação 

entre os dados não espaciais referentes aos moradores dos novos lotes e os 

resultados sintáticos para demonstrar os efeitos causados pelas mudanças 

sintáticas. 

A caracterização dos padrões espaciais, quanto à acessibilidade, permitiu 

individualizar o assentamento quanto aos atributos físicos em cada situação de 

análise de forma quantitativa e que, anteriormente, no capítulo dois, havia sido feita 

de forma empírica. Por conseguinte, apresenta-se, a seguir, a Tabela 4.1, obtida a 

partir de levantamentos da autora, que traz uma síntese dos resultados sintáticos do 

Conjunto Mocambinho nas duas situações. Convém dar destaque também ao fato 

de que, nos comentários sobre as medidas sintáticas que se seguem à Tabela 4.1, 

eventualmente se faz referência às vias e avenidas do Conjunto Mocambinho, cujas 

localizações podem ser observadas no mapa do Anexo 1. 

TABELA 4.1 

Síntese dos resultados obtidos na análise sintática do  
Conjunto Mocambinho nas duas situações: atual e projeto 

Valores Médios Projeto Pedestre Projeto Veículo Atual Pedestre Atual  Veículo

Total de Linhas Axiais 140 1.468 158 186 
 CONN 4,843 2,221 5,443 4,903 
 DEPTH 2,343 9,334 2,411 2,570 
 G INT 1,916 0,610 1,886 1,756 
 L INT R3 2,484 1,161 2,542 2,445 
 L INT R5 1,986 1,042 2,010 1,911 
Inteligibilidade 0,396 0,275 0,347 0,358 
Sinergia 0,965 0,585 0,939 0,919 
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A verificação das características de axialidade do Conjunto Mocambinho 

permitiu  a análise de sua organização global, devendo-se às condições relacionais 

entre os espaços livres, contínuos e públicos, que permitiram quantificar as medidas 

sintáticas. Dentre as principais estão: axialidade da trama, integração e núcleo de 

integração, força do núcleo de integração e inteligibilidade. A este estudo interessou 

apenas integração, inteligibilidade e núcleo de integração, por tratar-se de uma 

análise sintática simples. Tanto o sistema original quanto o sistema atual tiveram 

suas medidas verificadas em função da seguinte ordem: conectividade, integração, 

inteligibilidade  e núcleo de integração.  

4.1.1 Análise sintática do projeto 

4.1.1.1 Pedestre 

a) INTEGRAÇÃO 

A medida de integração expressa a profundidade de cada espaço do 

sistema analisado em relação a todos os outros. Esta relação demonstra uma 

condição de simetria e assimetria do sistema – que se refere à igualdade de 

relações existentes, a partir de dois espaços e entre ambos e um terceiro. Quando 

as relações de profundidade são iguais, a partir de dois espaços em face de um 

terceiro, se diz que são simétricas. Se tais relações, a partir de cada um dos dois 

espaços são diferentes, se diz que o sistema é assimétrico (HILLIER, 1984). No 

primeiro caso, Rigatti afirma que “evidências empíricas sugerem uma relação entre a 

propriedade integração tal como definida e padrões de movimento” (RIGATTI, 1997, 

p.180-181). Significa dizer que as áreas mais integradas são consideradas as de 

maior probabilidade de encontro entre as pessoas; portanto, as atividades 

dependentes da co-presença aí se localizariam, enquanto que as de menor 

integração seriam áreas de uso residencial. 

O mapa da Figura 4.1 demonstra que a área mais integrada do Conjunto 

Mocambinho, quanto ao movimento de pedestre, corresponde à sua área central 

próxima do seu centro geométrico. 
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          Figura 4.1 - Mapa axial de integração do sistema projeto/ pedestre. 

A Figura 4.1 permite observar que a área mais integrada deste sistema se 

estende na direção oeste rumo à área já habitada do Bairro Alto Alegre. Tal área em 

projeto é formalmente indefinida. Embora possua alto valor de integração, esta área 

apresenta uma particularidade: excetuando uma unidade escolar, todos os demais 

espaços são cegos. Tal condição indica que a área é muito utilizada como 

passagem entre as quadras residenciais. Aquelas quadras mais próximas a esta 

área central apresentam-se rasas ou simétricas, considerando a distância topológica 

que se observa entre tais espaços. Sua medida de integração varia de 1,25 a  3,87 e 

a média é de 1,916, que se considera alta, quando comparada à média encontrada 

por Holanda, 1.53, quando estudou Brasília (HOLANDA, 1998).   

O mapa da Figura 4.2 representa a profundidade das vias mais 

segregadas do sistema projeto / pedestre. Sua linha mais integrada está 

representada na cor vermelha: trata-se de um pequeno trecho defronte a uma 

unidade escolar, situada no local em que o conjunto se conecta ao Bairro Buenos 

Aires (Ver Figura 4.2).  
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   Figura 4.2 - Mapa axial de segregação do sistema projeto/ pedestre. 

b) NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO (10%) 

Conforme foi explicado no Capítulo III, a análise do núcleo de integração 

será apenas visual. A distribuição da integração no sistema projeto/pedestre é visível 

na Figura 4.3, em que se pôde observar que as linhas representadas em preto são 

as mais integradas do sistema. Demonstram um núcleo de penetração no qual a 

integração espacial concentra-se em raio e aros, sem que haja um núcleo sintático 

mais expressivo. O núcleo neste sistema consiste na área localizada entre os eixos 

que conectam o Mocambinho com a cidade – a Rua Jerumenha e a Avenida Duque 

de Caxias. Maiores detalhes quanto à localização poderão ser observados na Figura 

2.10 (ver também mapa do Anexo 1).  

 
 Figura 4.3 -  Mapa axial do núcleo de integração do sistema projeto / pedestre. 
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A observação da Figura 4.3 permitiu evidenciar os seguintes aspectos:  

a) O núcleo neste sistema tem eixos que se estendem por entre quadras 

estritamente residenciais, demonstrando a interiorização dos espaços 

mais acessíveis em detrimento de interligação do conjunto à malha 

existente no entorno.  

b) A mais significativa concentração de eixos de maior integração se dá 

quase no centro geométrico da composição, no interior do conjunto, e 

corresponde a área informalmente definida que, segundo Borsói, deveria 

ser parque ou área verde. 

c) O núcleo demonstra, por sua localização, que o sistema de 

acessibilidade é independente da distribuição das funções urbanas. Os 

eixos de maior integração são destituídos de transições público/privado. 

Observou-se que esta área é destituída de quaisquer atividades 

comerciais e que as atividades residenciais aí existentes não mantêm 

uma relação de acessibilidade com este espaço. 

4.1.1.2  Veículo 

a) INTEGRAÇÃO 

O mapa da Figura 4.4 demonstra que a área mais integrada do Conjunto 

Mocambinho, quanto ao movimento de veículos, corresponde à sua área periférica, 

próxima ao seu limite Sul e vizinha do Bairro Buenos Aires, mais adensado e através 

do qual se fazia um contato mais imediato com o centro da cidade. Tendo em vista 

que as quadras próximas a esta área mais integrada não apresentavam 

constituições, com exceção daquelas onde se localizavam os equipamentos 

comunitários, é correto inferir que tal integração se dava em função do fluxo de 

veículos que entravam e saíam do conjunto habitacional. Sua medida de integração 

varia de 0,335 a 0,904 e a média é 0,610. Tal média é muito baixa, quando 

comparada à média defendida por Hillier et al (1987), ou seja, 1.07. Indica um 

conjunto bem menos integrado.   
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Figura 4. 4 - Mapa axial de integração do sistema  projeto / veículo. 
médio de profundidade no sistema projeto/veículo é de 9,334, 

 observar na Tabela 2.1. Indica que este sistema é bastante 

 relações que se estabelecem entre moradores e estranhos, fato 

onsiderar-se que as linhas axiais mais segregadas estão na 

to – entre os pontos onde o conjunto se conecta ao tecido do 

a 4.5. Conclui-se que este é um sistema de pouca integração. 

 

           
Figura 4.5- Mapa axial de segregação do sistema projeto / veículo. 

EO DE INTEGRAÇÃO (10%) 

 de integração do sistema projeto/veículo pode ser observado na 

 seus eixos axiais mais integrados estão representados na cor 
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preta. Trata-se de um núcleo periférico, no qual os setores são mais importantes do 

que um centro sintático, fato que acarreta uma maior fragmentação espacial da 

integração. Apresenta valor de integração média de 1,042 conforme demonstrado na 

tabela 4.6. Trata-se da área localizada na periferia do conjunto habitacional e seu 

eixo de maior integração coincide com a Avenida Freitas Neto que contorna todo o 

conjunto. Tais características demonstram três aspectos: 

a) Pouca possibilidade de penetração; 

b) Indicam uma certa privacidade das quadras residenciais;  

c) Dificultam a possibilidade do conjunto habitacional interagir com o 

entorno.  

 

4.1.2 Conclusão a

a) QUAN

O valor m

integração quando

Conjunto Rubem B

realizada por Déc

possibilidade de ef

                                  
77 Na situação projeto. 

 

   Figura 4.6 - Mapa axial do núcleo de integração do sistema projeto/ 
veículo. 
cerca do sistema projeto 

TO À CONECTIVIDADE 

édio de conectividade do sistema projeto / pedestre indica baixa 

 comparada à de outros sistemas, como, por exemplo, o do 

erta77 em Porto Alegre, Rio Grande do Sul – objeto de análise 

io Rigatti (1997). Significa que, para os pedestres, há pouca 

etuar conexões, físicas e visuais, a partir de certos espaços que, 
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no mapa, estão representados nas cores: vermelha, laranja e amarelo. O primeiro, 

de maior integração, refere-se ao trecho da área central formalmente indefinida, 

próximo à praça onde estão localizados os equipamentos sociais e entre os pontos 

de conexão do bairro à cidade. Considerando a inexistência de constituições nesta 

área, a co-presença caracteriza-a apenas como área de passagem entre as quadras 

residenciais. O segundo, de integração um pouco menor que o primeiro trecho, 

consiste nas vias coloridas em laranja, localizadas no Centro-Sul do conjunto (Figura 

4.1): trecho da rua interquadras residenciais e trecho da Avenida Freitas Neto (Ver 

Anexo 178). O terceiro, entre todos o de mais baixa integração, consiste nas vias 

representadas na cor amarelo, localizadas entre as quadras residenciais e no 

pequeno trecho da Avenida Jornalista Josípio Lustosa, conforme se pode observar 

na Figura 4.7.  

  
Figura 4.7 - Mapa axial conectividade sistema  

projeto / pedestre. 

O valor médio de conectividade do sistema projeto / veículo é de 2,221, 

que, comparado ao sistema do Conjunto Rubem Berta, indica baixa integração. 

Significa dizer que o conjunto é refratário a estranhos, posto que dificulta a 

acessibilidade ao seu interior. 

                                                 
78 Todas as ruas e avenidas mencionadas neste estudo poderão ser observadas no mapa inserido 
como Anexo 1. 
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Figura 4.8 - Mapa axial de conectividade do sistema projeto /veículo. 
a da relativa assimetria real-RRA – que avalia o nível de 

regação de cada espaço do Mocambinho em relação a todos os 

m valor médio mais baixo para o projeto de Borsói. No projeto, a 

ferente ao sistema formado pelas linhas axiais do movimento de 

que o de veículos. Isto significa que, do ponto de vista do 

 o Conjunto Mocambinho é um sistema mais profundo, portanto, 

do do que o sistema formado pelas linhas que representam o 

stres. Seus valores médios de integração são: 1,916 0,610 1,886 

 projeto/pedestre e sistema projeto/veículo, respectivamente. 

ro caso as possibilidades de gerar encontros são ampliadas, no 

ta a dificuldade quanto à penetração de veículos para a área 

 

 de vista do sistema veicular, Borsói concebeu um projeto muito 

lmente na sua região central. Sua área mais integrada constitui o 

ida Freitas Neto, de contorno, no trecho onde o conjunto se 

 na via que interliga os setores residenciais no seu lado norte 

smo sistema, as linhas axiais que representam os espaços mais 

entram nas periferias do conjunto, tanto no extremo leste quanto 

Esta última área é menos segregada que a região leste do 

ente em razão da proximidade com o Bairro Alto Alegre, já 

 da implantação do projeto. E também porque, do ponto de vista 
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sintático, este conjunto de espaços é relativamente mais integrado, tem melhores 

condições de acessibilidade e maior potencial de encontros.  

É interessante observar que as vias de penetração do sistema projeto são 

alguns dos eixos mais integrados (laranjas), o que de alguma maneira estabelece 

uma associação com as formas de relação entre domínio público e privado, posto 

que todos os lotes aí localizados apresentam transições público/privado que são as 

entradas das habitações voltadas para estas vias. No entanto, nos setores 

residenciais localizados nas periferias Leste e Oeste do conjunto acontece um 

processo mais forte de segregação.  

Quanto ao núcleo de integração, verifica-se que são diferentes na forma e 

na localização. Enquanto o núcleo do sistema projeto/pedestre é do tipo “de 

penetração” com a forma de raios e aros, o núcleo do sistema projeto/veículo é do 

tipo “periférico” em que se valorizam os setores em detrimento de um centro 

sintático.  

O valor médio da inteligibilidade no sistema projeto/pedestre é de 0,396, 

considerado menor quando comparado ao da morfologia aberta do Conjunto Rubem 

Berta (RIGATTI, 1997). Já o valor médio da inteligibilidade do sistema projeto/veículo 

é de 0,275, considerado baixo quando comparado ao de outros sistemas como o 

Projeto Rubem Berta (Id. ibid.). Tal resultado implica em uma relação local/global 

deficiente. Significa dizer que todos os movimentos são possíveis de serem 

realizados na área central do conjunto, entretanto, as condições de orientação são 

mínimas. 

4.1.3 Análise sintática da situação atual 

4.1.3.1 Pedestre 

a) INTEGRAÇÃO 

Na situação atual, o movimento de pedestre se concentra na área central 

do conjunto. Sua área mais integrada corresponde à Avenida Jornalista Josípio 

Lustosa, implantada posteriormente, no trecho próximo à praça que concentra maior 

número de estabelecimentos sociais, tais como: centro esportivo, escolas, creches, 

delegacia – e de estabelecimentos de serviço, tais como: bancários, telefonia, 
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abastecimento de água e luz, abastecimento (mercado e feira) etc. A implantação da 

Avenida Jornalista Josípio Lustosa contribuiu para intensificar a co-presença e 

determinou novos usos do solo, principalmente relacionados às atividades de 

comércio e serviço (HILLIER et al, 1993). Sua medida de integração varia de 0,335 a  

0,904 e a média é 1,886 Tal média é alta quando comparada à média defendida por 

Hillier et al (1987), 1.07, e indica um conjunto bastante integrado.   

 

 

Quanto 

observa-se na figu

pedestre correspon

 

    Figura 4.9 - Mapa axial de integração do sistema  atual/ pedestre. 
 

Figura 4.10 - Mapa axial de segregação do sistema  atual/pedestre. 
às condições de profundidade do sistema atual/pedestre, 

ra 4.10 que as áreas de maior segregação do sistema atual 

dem à área da ocupação Vila São Francisco, na qual a malha 



 114

apresenta desenho mais próximo ao de uma cidade tradicional. As áreas próximas a 

ela também são um pouco menos segregadas. O valor médio de profundidade no 

sistema atual/pedestre é de 2,411, conforme se pode observar na Tabela 2.1.  

b) NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO (10%) 

O sistema atual/pedestres apresenta núcleo de integração cujo valor de 

integração média é 2,010, conforme pode ser observado na Tabela 4.1. Tratam-se 

de eixos que aparentam irrigar a parte central do conjunto. Observa-se que o núcleo, 

neste sistema, se estende em todas as direções, por entre as quadras estritamente 

residenciais, demonstrando maior conectividade da área em relação ao movimento 

de pedestre. Apresenta uma forma do tipo raio e aros e pode ser classificado como 

sendo de penetração. O que se percebe é que não há um núcleo sintático mais 

expressivo. 

 
Figura 4.11 - Mapa axial do núcleo de integração do sistema atual / pedestre 

 

 

Suas linhas de maior integração são:  

a) Poucas vias de penetração cuja localização permite uma conexão às 

vias principais do entorno.  

b) Ambas as vias interquadras de orientação leste/oeste.  

c) Trecho da Avenida Freitas Neto entre as conexões com a cidade (Ver 

Anexo 1).  
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d) Principalmente todo o trecho da Avenida Jornalista Josípio Lustosa - 

eixo de maior integração localiza-se na região central do conjunto. 

4.1.2  Veículo 

4.1.3.2 Veículo 

a) INTEGRAÇÃO 

O mapa axial de integração do sistema atual/veículo, demonstrado na 

Figura 4.10, permite observar que a área mais integrada localiza-se na Avenida 

Jornalista Josípio Lustosa, no trecho entre a praça da escola “CAIC” e a praça onde 

se localiza a delegacia. Neste trecho, há uma concentração de estabelecimentos 

sociais e de comércio e serviço, específicos para a atividade habitacional. O valor 

médio da integração neste sistema, resultante do movimento veicular, é de 1,756 – 

trata-se de uma média é alta, quando comparada à média defendida por Hillier et al 

(1987), 1.07, e indica um conjunto bem integrado.   

 

                                                     Figura 4.12 - Mapa axial de integração do sistema atual/veículo. 
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                                               Figura 4.13 - Mapa axial de segregação do sistema atual/veículo. 

O valor médio de profundidade no sistema atual/veículo é de 2,570, 

conforme se pode ver na Tabela 2.1. Observa-se, na figura 4.13, que as áreas de 

maior segregação do sistema atual pedestre corresponde à área da ocupação Vila 

São Francisco. As áreas próximas a ela são menos segregadas.  

b) NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO (10%) 

O sistema atual/veículos apresenta um núcleo cujo valor de integração 

média é 1,911, demonstrado na Tabela 4.1. Classifica-se como sendo de 

penetração, posto que se percebe que a integração espacial se concentra na forma 

de raio e aros sem que se identifique um núcleo sintático mais expressivo. 

 
Figura 4.14 - Mapa axial do núcleo de integração do sistema atual/veículo. 
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Consiste na concentração de eixos axiais na parte central Sul do 

conjunto, que parecem irrigar esta área na direção da periferia do conjunto. Suas 

linhas de maior integração são (Ver Figura 2.10 e Anexo 1 para maiores detalhes 

quanto à localização):  

a) Poucas vias de penetração cuja localização permite uma conexão às 

vias principais do entorno.  

b) A via interquadra de orientação leste/oeste localizada na região ao Sul 

do conjunto.  

c) Trecho da Avenida Freitas Neto entre as conexões com a cidade. 

d) Todo o trecho da Avenida Jornalista Josípio Lustosa - eixo de maior 

integração localiza-se na região central do conjunto.  

4.1.4 Conclusão acerca do sistema atual 

a) CONECTIVIDADE  

 

              Figura 4.15 - Mapa axial de conectividade do sistema atual/ de pedestre. 

O valor médio de conectividade no sistema atual / pedestre é de 5,443, 

que, comparado a de outros sistemas, indica baixa integração. Há poucas 

possibilidades de que sejam efetuadas conexões físicas e visuais, a partir de um 

determinado espaço, principalmente no trecho da Avenida Jornalista Josípio 
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Lustosa, que, no mapa da figura 4.15, aparece em vermelho. Neste mesmo mapa, 

as vias localizadas entre as quadras e trechos da Avenida Freitas Neto aparecem 

em laranja, demonstrando que estas áreas também são pouco integradas. 

Esta propriedade aparenta ter peso em relação ao uso do solo. 

Observação local permitiu constatar ser este trecho o mais adensado, com maior 

número de constituições e diversidade de atividades. Percebe-se, na Figura 4.14, 

que a área mais integrada é o trecho da Avenida Jornalista Josípio Lustosa, 

representado no mapa pela cor vermelha, e as vias interquadras que aparecem 

representadas na cor amarela. Estas últimas oferecem menos probabilidade de 

conexões, quando comparadas ao trecho da Avenida Jornalista Josípio Lustosa, 

localizado entre a praça da escola “CAIC” e da praça da delegacia (Ver Anexo 1).  

 

         Figura 4.16 - Mapa axial de conectividade do sistema atual / veículo. 

Em ambos os sistemas, pode-se observar que a Avenida Jornalista 

Josípio Lustosa é o espaço mais integrado entre todos, no trecho correspondente a 

área entre as vias que conectam o Mocambinho à Cidade: Rua Jerumenha e 

Avenida Engenheiro Alves Noronha, conforme pode ser visto na Figura 2.5 e no 

mapa do Anexo 1. Observe-se que este trecho parte da confluência entre a Avenida 

Jornalista Josípio Lustosa e a Praça do Escolão (CAIC). Tal praça representa uma 

espécie de hall de entrada do conjunto, posto que é nesta área que desemboca a 

Rua Jerumenha, principal via de acesso para aqueles que se dirigem da cidade ao 
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conjunto  habitacional. Os outros espaços mais integrados se distribuem ao longo 

das vias de penetração, nas proximidades da praça, permitindo a articulação 

espacial desta área, fato que a torna mais valorizada do ponto de vista imobiliário.  

Em ambos os sistemas – atual/pedestre e atual/veículo – o núcleo de 

integração se concentra na parte Centro-Sul do conjunto, apresentando-se como 

sendo de penetração, onde a integração espacial se concentra em raios e aro, sem 

identificar um núcleo sintático mais expressivo. Em ambos os sistemas, a linha axial 

mais integrada corresponde à Avenida Jornalista Josípio Lustosa. Quanto à 

segregação, excetuando a área ocupada pela Vila São Francisco, o sistema 

atual/pedestre apresenta-se muito segregado. Seus espaços mais segregados 

localizam-se nas extremidades: Noroeste e Sudeste do Mocambinho.  

Quanto à inteligibilidade, o valor médio no sistema atual/pedestre é de 

0,347 e no sistema atual/veículo é de 0,358. Tal resultado implica em uma relação 

local/global deficiente. Em outras palavras, todos os movimentos são possíveis de 

serem realizados na área central do conjunto, mas as condições de orientação são 

mínimas. 

4.2 Discussão  

4.2.1 Comparação dos sistemas projeto e atual  

4.2.1.1 Quanto à conectividade 

Embora se constate que a melhor condição de conectividade no sistema 

projeto/ pedestre ocorre em uma área sem atividade – que corresponde ao centro 

geométrico do conjunto – constata-se também que esta é a área mais profunda ou 

segregada deste sistema. Comparando os dois sistemas, o de veículo é mais 

integrado na situação atual. Comparando os dois sistemas, verifica-se a ocorrência 

das mesmas condições de conexão. Significa que, neste caso, as propriedades 

topológicas são as mesmas nas duas situações.  
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4.2.1.2 Quanto à integração 

As áreas de maior integração local do sistema pedestre coincidem nas 

duas situações: projeto e atual. Porém, no sistema atual, os eixos de maior 

integração cruzam espaços constituídos – Transição público/privado. Na situação de 

projeto, ocorria o contrário: os espaços eram sem constituições ou transições – 

espaços público/privado – excetuando-se os poucos equipamentos conforme 

descritos no Capítulo II.  

Na situação atual, os eixos axiais de maior integração concentram grande 

parte das atividades não residenciais com fortes características de comércio e 

serviço, o que difere da solução encontrada por Borsói, porque, segundo Rigatti, 

“oferece ao conjunto os mesmos valores sintáticos e de uso verificáveis em tecidos 

urbanos tradicionais” (RIGATTI, 1997, p. 223). 

Ainda do ponto de vista de acessibilidade, pode-se concluir que os 

setores mais integrados são os setores: residencial localizado entre a Praça do 

Escolão e a Praça da Igreja Católica; e o setor comercial, instalado na Avenida 

Jornalista Josípio Lustosa (verificar a localização destes espaços no mapa da Figura 

2.10 ou no Anexo 1. Significa que tais equipamentos estão situados em uma área 

que, por receber muitas linhas axiais: a) apresenta maior potencial de encontros e 

maior possibilidade de escolha de percursos; b) têm maior possibilidade de 

visibilidade, de acessibilidade e de uso do solo com atividades que necessitam da 

co-presença. 

Os mapas axiais dos sistemas projeto/pedestre e atual/pedestre 

apresentam-se de forma similar. Enquanto o primeiro sistema apresenta baixa 

conectividade, o sistema atual/pedestre apresenta-se menos segregado. Embora, 

em ambos os casos, se observem que os equipamentos implantados por Borsói se 

localizam em áreas muito segregadas.  

A medida da relativa assimetria real apresenta um valor médio mais 

elevado para a situação atual. Ambos os sistemas, na situação atual, apresentam 

um valor médio de integração maior do que o do projeto e bem próximo um do outro. 

Isto significa que ambos apresentam uma integração entre as partes em níveis 

similares. Na situação atual, o valor de RRA das vias de penetração indica a geração 

de uma morfologia que permite um campo maior para a apropriação espacial.  
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As linhas mais integradas são, por ordem de importância: a) o trecho 

central da Avenida Jornalista Josípio Lustosa, b) as vias de penetração que fazem 

as interligações entre os setores residenciais norte e sul, no trecho citado no item 

anterior; c) as vias humanizadas que fazem a interligação dos setores residenciais 

no sentido leste/oeste. A abertura do centro do conjunto para o fluxo de estranhos 

possibilitou a ocupação daquela área, antes utilizada precariamente, segundo 

depoimento dos moradores.  

O processo de transformação do projeto para a situação atual possibilitou 

uma aproximação do sistema veicular para o sistema de pedestres, ou seja, as 

linhas mais integradas nos dois sistemas coincidem, algo que não acontecia no 

projeto. Neste sentido, pode-se inferir que o sistema atual é proveniente de 

alterações morfológicas introduzidas com o objetivo de equilibrar os níveis de 

organização local e global. 

Do ponto de vista da integração local, as áreas mais segregadas, antes 

localizadas na região geometricamente central do Mocambinho, agora se localizam 

nos extremos Sudoeste, em um trecho onde não tem tráfego de veículos coletivos; e 

no extremo Leste do conjunto. Ambas são áreas estritamente residenciais e que 

apresentam forte congruência entre uso e grau de integração. Estes argumentos 

permitem concluir que a localização dos lotes de uso misto, proposta pelo arquiteto, 

é caracterizada como uma opção morfológica inadequada, porque estão inseridos 

nas áreas mais segregadas do sistema. Tal conclusão refere-se à situação projeto, 

mas também se aplica à situação atual, onde percebemos a permanência destes 

lotes apenas nas proximidades das praças do escolão CAIC e da Igreja Católica/ 

Complexo Escolar Municipal Pequena Rubim.  

Provavelmente, com base nesta conclusão, se possa dizer que o fato de 

Borsói ter localizado os equipamentos comunitários na Avenida Freitas Neto (de 

contorno) não tenha sido uma boa idéia. O argumento sobre o qual serviu de base 

para concluir sobre o fracasso dos equipamentos consiste nas informações obtidas 

da análise das condições de acessibilidade dos vários setores residenciais aos 

equipamentos na situação de projeto. Concluiu-se que os equipamentos, em sua 

maioria, estão segregados em relação ao conjunto como um todo. A situação 

apresenta-se, atualmente, como mais difícil para os equipamentos, cuja situação 

topológica não permitiu alterações, no sentido de inserir constituições voltadas para 
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os eixos de maior integração, tais como a Avenida Jornalista Josípio Lustosa e a 

Avenida Freitas Neto, no trecho entre os pontos onde o Mocambinho se conecta à 

cidade. Este é o caso do Mercado público, da feira e dos complexos escolares 

Pequena Rubim e Francisco Alberto Monteiro – este último, já fechado.  

Ao observar-se a localização de tais equipamentos, percebe-se que eles 

estão em uma área que recebe poucas linhas axiais, o que representa poucos 

percursos ou pouca possibilidade de movimentação. Isto faz destes espaços os mais 

segregados, porque, do ponto de vista de integração global, eles têm maior 

profundidade – as pessoas precisam dar mais passos a partir destes espaços para 

alcançar os espaços mais integrados.  

Um outro ponto importante considerado nesta conclusão diz respeito às 

barreiras físicas e às ocupações espontâneas, que se localizam nas divisas do 

terreno do Mocambinho e contribuem axialmente para que os espaços mais 

segregados se localizem na extremidade Noroeste e na Sudeste do Mocambinho, 

justamente onde se localizam respectivamente o antigo mercado e atual centro de 

produção de pequenas empresas, no primeiro caso; e o hospital, no segundo. Daí a 

explicação para o insucesso de qualquer empreendimento que se tente implantar na 

edificação do mercado público e do centro comercial ou na área de feira. 

Atualmente, é geral a reclamação de que não "tem movimento" por parte dos 

empreendedores que lá se instalaram. 

4.2.1.3 Diferenças entre os núcleos 

O exame do núcleo de integração teve como ponto de partida a 

distribuição dos espaços de maior integração e de maior segregação nos sistemas 

espaciais estudados. Sua análise permite verificar o que parece constituir as 

evidências do tipo de estrutura urbana que resultou das transformações. 

O núcleo de integração dos sistemas projeto/pedestre, atual/pedestre e 

atual/veículo tem localização e forma bastante similares. Embora na situação atual o 

núcleo de integração do sistema veicular se encontre um pouco deslocado ao Sul 

em relação ao núcleo de integração para movimento de pedestre, eles também são 

similares. Ambos, no entanto, são bem diferentes do núcleo de integração do 

sistema projeto/veículo cuja localização é periférica.  
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Na situação atual, o núcleo de integração gerado pelo movimento veicular 

se concentra na região central do conjunto e estende-se no sentido Oeste em 

direção ao Bairro Alto Alegre. Também abrange a Avenida Freitas Neto (de 

contorno) no seu lado Sul, entre os pontos onde o conjunto se conecta à cidade. O 

núcleo gerado pelo movimento pedonal também se concentra nas mesmas áreas, 

mas aparenta estender-se em todas as direções. Em ambos os sistemas, a Avenida 

Jornalista Josípio Lustosa aparece como mais integrada com uma grande 

concentração de atividades comerciais e de serviço – conforme foi observado no 

Capítulo II – acarretando um intenso movimento de pessoas. Também se constata 

que próximo ao principal eixo de acesso ao conjunto localizado no seu limite Sul – a 

Rua Jerumenha – localiza-se o que parece ser o ponto de partida para que eixos de 

integração se distribuam por toda a área central do conjunto, permitindo que todos 

os espaços se articulem entre si.  

Observando-se o Mocambinho localmente ou isolando-o do resto do 

contexto, nota-se que a sua configuração espacial relativa ao movimento veicular 

mudou totalmente. O núcleo se deslocou da periferia, da avenida de contorno, para 

o centro geométrico do conjunto. Atualmente, se situa na Avenida Jornalista Josípio 

Lustosa, onde se concentram as atividades de serviço e comércio, fundamentais 

para conferir o caráter urbano à área.  

O deslocamento do núcleo é conseqüência lógica, pois, do ponto de vista 

morfológico, esta área tem a função estratégica de interligação dos bairros Alto 

Alegre e Buenos Aires. Significa dizer que, no caso do projeto, as vias de 

penetração apresentavam-se profundas, segregando o sistema axial para os 

veículos e proporcionando o domínio da organização local em relação à global, 

conforme se pode observar nos mapas e resultados descritos no capítulo anterior. 

Isto representa a predominância do controle do morador frente ao estranho. Na 

situação atual, o valor de RRA destes eixos indica a geração de uma morfologia que 

permite um campo maior para a apropriação espacial. Daí inferir-se que a 

implantação da avenida e das atividades de comércio e serviço nesta área 

representam um melhor uso social do espaço e isto significa a existência de um 

certo equilíbrio entre as modalidades de organização espacial (RIGATTI, 1995). 

Das análises feitas em relação ao núcleo de integração, o que se pode 

inferir é que:  
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a) A localização do núcleo do sistema projeto/veiculo alterou-se na 

medida em que as alterações espaciais procuravam articular os espaços 

periféricos com os da região central do conjunto. 

b) A forma do núcleo propicia a distribuição dos espaços mais integrados, 

garantindo a possibilidade de penetração de estranhos nas áreas 

puramente residenciais.   

c) O maior eixo de integração no projeto estabelece a idéia de um anel 

viário de ligação entre as diversas partes do conjunto, mas as 

transformações contribuíram para tornar esta idéia uma abstração.  

d) Os eixos mais integrados no projeto são trechos de vias sem 

constituições, enquanto que na situação atual o eixo de maior integração, 

a Avenida Jornalista Josípio Lustosa, concentra a maioria das atividades 

não residenciais com fortes características de comércio e serviço, o que 

dá ao conjunto valores sintáticos e de uso encontrados em tecidos 

urbanos tradicionais. Desta observação, pode-se inferir que há na 

situação atual uma grande congruência entre grau de integração e uso do 

solo urbano. 

4.2.1.4  Diferenças do padrão de inteligibilidade 

Os baixos valores de inteligibilidade no sistema de projeto e o aumento do 

valor no sistema atual/veículos, com a implantação da Avenida Jornalista Josípio 

Lustosa, demonstram que a estrutura espacial atual é melhor do que a original, 

tendo em vista que ela é muito mais integrada. Os valores médios de inteligibilidade 

do sistema são respectivamente: 0,396, 0,275, 0,347, 0,358 para os sistemas 

projeto/pedestre, projeto/veículo, atual/pedestre e atual/veículo. Os valores de 

inteligibilidade são muitos baixos, porém melhoram consideravelmente – em 76,81% 

– quando a avenida foi construída, o que sugere sua posição como linha mais 

integrada do sistema atual, posto que, provavelmente, é o eixo que apresenta maior 

fluxo veicular (HOLANDA, 1998).  

De resto, os valores médios baixos sugerem que o Conjunto Mocambinho, 

em todas as situações de análise, é muito pouco inteligível, exceto em sua via mais 

integrada – a Avenida Jornalista Josípio Lustosa – onde se percebe localmente um 
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certo número de cruzamentos. Tal particularidade proporciona uma certa dificuldade 

de informação sobre a posição global dos espaços; e esta é a explicação para a 

reclamação da maioria dos visitantes de que é difícil locomover-se de forma 

orientada no Conjunto Mocambinho, pois, aparentemente, é tudo muito parecido. 

Esta afirmação se baseia na constatação de que, apesar das alterações 

morfológicas, continua a existir uma correlação positiva muito fraca entre integração 

global e conectividade.  

4.2.2  Fatores socioeconômicos como forma de demonstração dos efeitos das 
mudanças sintáticas 

A análise da organização local de um sistema está relacionada ao espaço 

convexo como referência e permite a descrição de diversas características físicas 

que distinguem um espaço do outro e representam diferentes condições de 

apropriação. Dentre as principais condições, interessa a este estudo o número de 

constituições que existe atualmente na Avenida Jornalista Josípio Lustosa,79 tendo 

em vista que define o grau de alimentação dos espaços públicos ali existentes, 

através das transições público/privado (RIGATTI, 1997). Significa dizer que quanto 

maior o número de constituições maior será a probabilidade de encontros entre as 

pessoas. 

A área central do Conjunto Mocambinho, que, em projeto, consistia em 

grande espaço cego, se transformou, conforme análise empírica relatada no capítulo 

dois, na Avenida Jornalista Josípio Lustosa. A geração de uma nova centralidade 

aliada à oferta de novos lotes possibilitou a agregação de fluxos de veículos e de 

pedestres no interior do conjunto: a Avenida Jornalista Josípio Lustosa, atualmente, 

constitui sua área mais integrada, posto que apresenta maior conectividade e melhor 

posição relativa.  

Sua implantação e a agregação dos novos lotes são alterações que 

permitem concluir, quanto à mudança do Mocambinho de conjunto popular 

aparentemente segregado geograficamente, que este passou a centro urbano de 

referência na zona Norte de Teresina. Considera-se que a implantação da Avenida 

                                                 
79 As outras condições são: área média, área média por constituição, perímetro de espaço convexo 
por constituição, percentual de espaços públicos em relação à superfície total do assentamento, 
dentre outras. 
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Jornalista Josípio Lustosa propiciou a integração do Conjunto Mocambinho com as 

áreas adensadas do entorno, a partir do fato de que possibilitou a oferta de 

atividades não residenciais, de origem privada, localizadas no interior do conjunto, 

cujas capacidades de atendimento e localização permitiram uma integração do 

Mocambinho ao entorno.  

A oferta dos novos lotes representa o acréscimo de 397 constituições80 ao 

projeto de Borsói, conforme se pode observar no mapa da Figura 2.8. No projeto de 

Borsói, havia uma previsão de 5.595 constituições de atividade habitacional. Porém, 

como não se têm estes valores para a situação atual, os dados referentes ao 

número de constituições não foram incluídos na Tabela 2.1 referente à síntese dos 

resultados da análise sintática.  

Contudo, a comparação do mapa da Figura 2.5, que apresenta o uso do 

solo proposto por Borsoi e o mapa da Figura 2.8 que apresenta o uso do solo na 

situação atual,  permitiu a construção da Tabela 4.2, que demonstra o fato de que as 

modificações espaciais ocorridas estão relacionadas à distribuição de novos usos e 

à localização dos novos pontos comerciais e de serviços.  

A Tabela 4.2 permite observar a preponderância de atividades de 

comércio e de serviço decorrentes da co-presença gerada. Representam 66% do 

total.  

TABELA 4.2  

Constituições acrescidas  
Quantidade de constituições existentes na Avenida  

Jornalista Josípio Lustosa 

USOS SITUAÇÃO ATUAL 

Residencial  112 

Comercial / Serviços 262 

Institucional            Público  11 

    Privado 12 

Total 397 

 

                                                 
80 Transição espaço público para o privado e vice-versa. 
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Considerando que as informações da Tabela 4.2 se referem apenas ao 

espaço da avenida onde antes, em projeto, se tinha uma área informalmente 

definida, era de esperar-se um aumento no número de constituições. Neste caso, 

precisa-se enfatizar a mudança de uso e a permanência ou não dos pontos 

propostos por Borsói – razão pela qual será dada maior ênfase ao uso do solo. 

4.2.2.1  Caracterização da população 

Observa-se que, atualmente, a valorização urbana da área central do 

Conjunto Mocambinho decorre da vocação econômica dos lotes agregados, de sua 

localização e centralidade que lhes conferem vantagens de acessibilidade. Tal 

constatação permite questionar quanto às conseqüências das alterações espaciais 

no perfil socioeconômico dos moradores do conjunto. 

Segundo informações obtidas na COHAB/PI, os moradores do Conjunto 

Mocambinho são pessoas de renda entre cinco e seis salários mínimos. No entanto, 

se constata a existência de uma diferenciação econômica entre a renda dos 

moradores e dos novos proprietários dos lotes agregados. Esta constatação decorre 

do levantamento de alguns dados socioeconômicos realizados em conjunto com o 

levantamento dos dados físicos dos  lotes agregados. Embora se tenha consciência 

de que sejam insuficientes para aprofundar este estudo quanto à problemática 

socioeconômica do Mocambinho, considera-se este dado esclarecedor do perfil 

socioeconômico destes novos usuários.  

4.2.2.2  Constituições 

Com a implantação da Avenida Jornalista Josípio Lustosa, concluída em 

1985, foram criados 123 lotes agregados, conforme processo descrito no Capítulo II 

e demonstrado no croqui da Figura 2.16. A estas 123 unidades comercializadas pela 

COHAB/PI, atualmente correspondem 397 constituições, que são função do tipo de 

edificação proposta ao longo da via e do interesse de seus proprietários em investir 

na interface com o espaço público. Hoje, a Avenida Jornalista Josípio Lustosa nos 

oferece uma média de 3,22 constituições por lote, média bastante alta, levando-se 

em consideração que muitos destes lotes são de uso residencial.  
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Do total de lotes agregados, foi retirada uma amostra dentre a 

documentação da COHAB/PI81 que corresponde a 95,70% do total. O objetivo era 

investigar a origem dos novos proprietários, sua faixa de renda, nível de 

escolaridade e principalmente sua expectativa quanto à ocupação do lote agregado. 

O interesse consistia no uso do solo potencialmente  proposto para os novos lotes 

da avenida, que poderiam ser identificados pela simples definição dos tipos de lote e 

através de dados82 tratados estatisticamente. A Tabela 4.3 diz respeito à origem dos 

proprietários dos lotes agregados.  

       TABELA  4.3 

               Origem dos Proprietários dos Lotes Agregados 

ORIGEM DOS PROPRIETÁRIOS QUANTIDADE DE 
LOTES 

% 

Do próprio conjunto 123 86,01 

Da zona Norte 15 10,48 

Da zona Sul 6 4,19 

Da zona Central Zero - 

Da zona Leste 2 1,39 

 

Quanto à origem dos novos moradores, a amostra analisada corresponde 

a 87,73% dos proprietários dos lotes agregados – foram verificados 146 contratos de 

compra e venda entre os novos moradores e a COHAB/PI. Destes, 86,01% são 

originários do próprio conjunto habitacional; 10,48% vêm da zona Norte da Cidade; 

4,19% são oriundos da zona Sul e apenas 2% vieram da zona Leste, que é ocupada 

tradicionalmente por pessoas de excelente situação financeira.  

Dentre as informações fornecidas pelos moradores nos documentos que 

deram origem ao processo de compra e venda dos novos lotes, existia uma 

referente à expectativa de uso. Portanto, a COHAB/PI criou uma certa expectativa 

quanto às atividades que seriam implantadas na Avenida Jornalista Josípio Lustosa. 

                                                 
81 Processos de compra e venda dos lotes agregados, documentação disponível na Assessoria 
Jurídica da COHAB/PI.  
82 Informações dos contratos de compra e venda dos lotes agregados. 
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Os dados da Tabela 4.4 revelam a  tal expectativa em face das constituições 

realmente acrescidas a partir da edificação destes 156 novos lotes.  

   TABELA  4.4 

               Quantidade de constituições acrescidas de fato comparadas  
à projeção da COHAB/PI 

ATIVIDADES CONSTITUIÇÕES 
ACRESCIDAS 

EXPECTATIVA 
DA COHAB 

% 

   Residencial            112             52 33,33 

   Comercio/serviços            273             89         57,05 

   Lazer            Zero                1   0,64 

   Institucional                  11              14    8,97 

A totalidade de constituições e as atividades existentes foram levantadas 

pela autora. Observa-se, na Tabela 4.4, que, para todas as atividades, a realidade 

superou as expectativas da COHAB/PI e podem significar o fator de atração que a 

avenida gerou, principalmente para a população do próprio conjunto habitacional.  

Informações obtidas junto a Fundação CEPRO (Centro de Pesquisas 

Econômicas do Piauí)83 revelam que o Bairro Mocambinho apresenta Renda Média 

do chefe de domicílio correspondente a R$ 428,80.84 Esta renda pesquisada junto 

aos proprietários dos lotes agregados localizados na Avenida Central produziu a 

Tabela 4.5.  

TABELA  4.5 

 Renda média dos proprietários dos lotes agregados 

FAIXA SALARIAL (EM SALÁRIOS 
MÍNIMOS) 

PORCENTAGEM/ PROPRIETÁRIO 

                De zero a 3 20,68 

                De 3 a 5 35,97 

                De 5 a 10 34,45 

               Acima de 10 8,60 

                                                 
83 Em pesquisa de orçamento familiar 2000/2002, realizada pela Fundação CEPRO (Centro de 
Pesquisas Econômicas do Piauí), na cidade de Teresina no Piauí. 
84 Valor atualizado até abril/2004. 
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Os novos moradores da Avenida Jornalista Josípio Lustosa foram 

entrevistados pela autora para a construção das Tabelas 4. 5 e 4. 6. A partir de 

informações obtidas nos contratos de compra e venda, estes moradores foram 

identificados e entrevistados. A amostra analisada refere-se apenas às perguntas 

que foram respondidas. Quando o entrevistado não quis responder a alguma 

pergunta, ele não fez parte do universo referente àquela pergunta e seu objeto de 

interesse. Os dados foram coletados em outubro de 2003 pela autora.  

A Tabela 4.5 corresponde a respostas de apenas 58 novos moradores. 

Dentro do universo analisado – moradores da avenida – 35,58% do total tem renda 

entre 3 a 5 salários, compatível com a renda média do Bairro Mocambinho divulgada 

pela Fundação CEPRO.85  

Dentre os novos moradores, 20,68% têm renda entre zero e três salários 

mínimos.  Como 20,68% correspondem a menos de um quarto do total do universo 

“moradores da avenida”, significa dizer que a renda média entre os novos moradores 

é diferente da renda média do bairro: ao observar-se o resultado revelado na Tabela 

4.5, pode-se constatar que 35,97 % têm renda entre R$ 660,00 e R$ 1.100,00, isto 

é, entre três e cinco salários mínimos vigentes; outros 34,45 % têm renda entre cinco 

e dez salários; e 8,60% apresentaram renda acima de dez salários. Portanto, vale 

afirmar que os novos moradores da Avenida Jornalista Josípio Lustosa têm renda 

acima da média local que é de R$ 428,80. 

Conforme se pôde observar na Tabela 4.3, a maioria destes proprietários 

são provenientes do próprio conjunto habitacional, portanto, é de se presumir que 

eles enquanto moradores tinham uma renda média de R$ 428,80, mas a partir do 

investimento no lote agregado, localizado na Avenida Central, passaram a integrar 

um grupo com situação financeira privilegiada em relação aos demais moradores 

das outras áreas do conjunto. Por isso, pode-se inferir que a nova localização 

produziu sucesso financeiro. Tal constatação conduz à reflexão quanto à influência 

que a localização das atividades exerce sobre o seu nível de desempenho funcional 

dos objetos arquitetônicos. E, neste caso, cabe questionar quais os atributos 

espaciais que fazem o sucesso de uma certa localização em relação a determinadas 

atividades. 

                                                 
85 Dados da Fundação CERPRO estão fundamentados no IBGE. 
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Quando se pesquisou os dados referentes aos proprietários dos lotes 

agregados, surgiu um interesse quanto à localização de suas moradias em época 

anterior à mudança para a Avenida Jornalista Josípio Lustosa. O interesse era 

constatar se havia lote comercial proposto por Borsói nas proximidades de suas 

moradias. Com base nesta curiosidade, a Tabela 2.6 foi construída, no interior do 

conjunto, com a constatação de que mais da metade das constituições acrescidas 

apresentavam atividades de comércio e serviço (ver Tabela 4.2).  

Da observação da Tabela 4.6, pôde-se concluir que a maioria dos 

proprietários dos lotes agregados, ou seja, 66,66 % têm endereço residencial de 

origem localizado em quadra situada no interior do conjunto habitacional e que esta 

não apresentava ponto comercial projetado. Esta constatação, aliada às 

expectativas de uso dos novos lotes, estaria relacionada a uma opção errada do 

arquiteto quanto à localização das atividades de comércio e serviço. Porém, o mais 

importante foi constatar que, dos proprietários entrevistados, 99,99% moravam em 

unidades exclusivamente habitacionais. Apenas dois dos proprietários eram 

comerciantes. Tal fato remete ao desejo do arquiteto de que sua proposta pudesse 

contribuir de alguma forma para o crescimento social e econômico dos moradores.  

 

TABELA 4.6 

     Relação da moradia de origem dos proprietários dos lotes agregados  
    com a localização dos pontos comerciais projetados 

 
LOCALIZAÇÃO DA MORADIA DE ORIGEM 

x 
LOCALIZAÇÃO DE PONTO COMERCIAL86

 
QUANTIDADE  

DE MORADORES 

 
%% 

    Residiam em quadra com ponto comercial 41 33,33 

    Residiam no próprio ponto comercial 2 1,62 

    Residiam em quadra sem ponto comercial 82 66,66 

 

                                                 
86 Constitui padrão habitacional que apresenta um compartimento agregado destinado a atividades de 
comércio ou serviço. 
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4.3 Conclusão do capítulo 

A comparação do resultado referente à medida de assimetria relativa real 

indica um sistema mais integrado na situação atual do que no projeto. Do ponto de 

vista de integração, cada um dos sistemas tem áreas completamente diferentes de 

integração e de segregação. Comparando-se as análises de integração dos 

sistemas formados pelas axiais de veículos na situação de projeto e na situação 

atual, pôde-se inferir que as alterações morfológicas foram introduzidas para tornar o 

interior do conjunto mais integrado. Significa dizer que as alterações espaciais 

introduzidas reduziram a importância do controle local conferida aos moradores e 

promoveram o equilíbrio dos níveis de organização local e global dos tipos de 

controle estabelecidos nas relações entre estranhos e moradores. 

Na situação atual, a via mais integrada passa a ser a Avenida Jornalista 

Josípio Lustosa, localizada no interior do Mocambinho. Tal fenômeno pode ser 

explicado, tendo em vista que resulta do deslocamento da área mais integrada. 

Antes, esta área se localizava na região entre as quadras residenciais, em torno do 

centro geométrico do conjunto. Do ponto de vista global, o conjunto se mostra mais 

integrado na situação atual, pois aí se percebe uma distribuição de linhas laranjas – 

aqui por nós denominada de integração média, em uma área bem mais ampla que 

no projeto. Significa dizer que estes espaços são rasos, fáceis de serem alcançados. 

Demonstram as boas condições de penetrabilidade do sistema atual e explica o 

aumento da presença de pessoas bem como a alteração de uso: nesta área 

surgiram atividades de comércio e serviço, atividades que, para funcionar, precisam 

gerar movimento.  

Em relação à integração gerada pelo movimento de veículos, comparando 

os dois sistemas, observa-se que houve um deslocamento dos trechos mais 

integrados:  

⇒A Avenida Freitas Neto (de contorno) de mais integrada em projeto 

passou a mais segregada na situação atual.  

⇒As vias de penetração passaram a ser homogeneamente mais 

integradas. Enquanto no projeto os eixos integrados correspondentes às 

vias de penetração estavam localizados próximo à Avenida Freitas Neto. 
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Na situação atual, esta área foi ampliada na direção da Avenida Josípio 

Lustosa localizada na área central do conjunto.  

Sob este aspecto, conclui-se que a razão para tal deslocamento se deve 

às intervenções que as vias de penetração sofreram, tais como a eliminação dos 

redutores de velocidade e como a retificação. 

Do ponto de vista do movimento de pedestres, tanto o projeto como o 

sistema atual têm áreas similares de integração e de segregação. Comparando-se 

as análises de integração dos sistemas formados pelas axiais de pedestres na 

situação de projeto e na situação atual, percebe-se que a área mais integrada do 

sistema em ambos os casos consiste na região central do Mocambinho entre seus 

limites norte/sul. Ressaltando-se que, na situação de projeto, o eixo localizado na 

região central do conjunto é mais longo e demonstra um trecho intensamente 

integrado. Tal integração se mostra mais branda nas vias de penetração, a partir das 

áreas centrais do conjunto e em direção aos seus limites externos norte e sul.  

Significa dizer que, do ponto de vista do movimento de pedestres, as 

propriedades configuracionais de integração e segregação concebidas pelo arquiteto 

mantêm-se apesar das modificações espaciais inseridas. É importante ressaltar que, 

de uma certa forma, a segregação representada pelas linhas verdes no sistema 

atual parece ter sido distribuída de forma mais homogênea por todo o Mocambinho.  

A análise comparativa dos núcleos de integração nos sistemas estudados 

permite observar que eles não coincidem. O núcleo do projeto foi deslocado para o 

centro geométrico do desenho atual. Significa dizer que os espaços de maior 

integração se deslocaram da periferia do projeto para o interior do conjunto na 

situação atual e que as áreas mais segregadas que se localizavam na região central 

do conjunto deslocaram-se para a região Leste e Sudoeste do conjunto que, 

caracterizadas como área essencialmente residencial, apresentam forte congruência 

entre uso e grau de integração. Sua existência decorre das características do 

conjunto, no que se refere às suas relações com o entorno, considerando que as 

conexões do conjunto habitacional com o exterior são poucas. Constata-se que a 

localização dos espaços mais segregados do conjunto está relacionada à baixa 

densidade do entorno, às barreiras físicas e às ocupações espontâneas que se 

localizam nas divisas do terreno do Mocambinho a Noroeste e Sudeste.  
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De tais constatações, pode-se inferir que o deslocamento do núcleo de 

integração provocou uma inversão: onde em projeto era área mais integrada, hoje se 

trata de área mais segregada. Trata-se da área que no Capítulo II se caracteriza 

como local em que os equipamentos educacionais estão abandonados e há falta de 

segurança.  

A identificação do núcleo de integração permite constatar que as barreiras 

físicas e as ocupações espontâneas que se localizam nas divisas do Mocambinho 

contribuem para que os espaços mais segregados se localizem nas suas 

proximidades a Leste e Oeste, exatamente onde se localizam, respectivamente, o 

hospital e o centro comercial – edificação que já abrigou vários empreendimentos 

que não obtiveram sucesso funcional, posto que seu histórico retrata diversos tipos 

de ocupação do objeto arquitetônico: de mercado público, feira-livre a centro 

comercial. Tal constatação veio confirmar o que comerciantes ali instalados 

afirmaram em entrevista informal à autora: “o movimento dos clientes é muito fraco”. 

O tipo de núcleo encontrado em cada situação de análise poderia ser 

classificado como periférico na situação de projeto e de penetração na situação 

atual. No primeiro caso, evidencia-se uma situação particular de ocupação, onde os 

setores são mais importantes do que o próprio núcleo sintático e há uma maior 

fragmentação espacial da integração. Neste sistema, o núcleo consiste de um 

grande eixo de circulação – a Avenida Freitas Neto (de contorno), que quase não 

apresenta constituições, pois o arquiteto trata-a como elemento de "ligação", serve 

apenas de passagem para o fluxo rápido de veículos. 

No segundo caso, o núcleo apresenta a integração concentrada em raios 

e aros, sem que se identifique um núcleo sintático mais expressivo.  

A comparação entre as formas do núcleo nas duas situações de análise 

evidencia uma ocupação habitacional compacta cujos percursos são retos e curvos 

no projeto e sempre retos na situação atual. Em relação às dimensões 

(comprimento/largura), tais percursos se apresentam longos e contínuos em projeto 

e na situação atual são curtos e fragmentados.  

É importante enfatizar a concentração das áreas mais segregadas da 

situação atual nas extremidades Leste e Oeste do conjunto, que ocorrem em função 

das características do conjunto no que se refere às suas relações com o entorno. As 
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ligações do conjunto com o exterior são apenas três: Rua Jerumenha, Avenida 

Engenheiro Antonio Noronha e Avenida Duque de Caxias, conforme descrito no 

Capítulo II e demonstrado na Figura 2.10 – também podem ser observadas no mapa 

do Anexo 1. Este tipo de estrutura reforça os eixos de ligação através dos quais a 

área se relaciona com o restante da cidade.  

Quanto à inteligibilidade, os baixos valores no sistema de projeto e o 

aumento do valor no sistema atual/veículos com a implantação da Avenida Jornalista 

Josípio Lustosa demonstram que a estrutura espacial atual é melhor do que a 

original, posto que ela é muito mais integrada.  

De toda a discussão levada a efeito, é importante ressaltar que as 

diferenças apresentadas entre projeto e situação atual têm profunda relação com o 

tipo específico de práticas sociais espacializadas que podem ser inferidas no caso 

da situação atual e que não se manifestavam no projeto. Fica bastante claro pelas 

características sintáticas avaliadas que uma das razões das transformações terem 

ocorrido foi a preocupação dos moradores em interagir internamente através de um 

aumento das possibilidades de articulação entre os espaços do próprio conjunto. 

Esta é uma característica marcante da forma de apropriação do espaço urbano do 

Mocambinho a partir das modificações de sua estrutura física. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO V 

VIRANDO PELO AVESSO87

5.1 Retomando o argumento 

São muitas as solicitações dirigidas por diversos agentes ao poder 

público baseadas no desejo de alterar a concepção dos conjuntos habitacionais 

populares88, tais como: integração maior com as vias públicas, através de maior 

número de entradas e saídas do lote, implantação de melhorias na área pública, 

execução de reformas domésticas, doações ou comodatos de terrenos 

desocupados com o objetivo de usá-los para fins sociais e institucionais. Também 

são inúmeras as solicitações para retificação ou implantação de vias e construção 

de praças ou de centros esportivos89.  

Nesta perspectiva, pode-se constatar que, mesmo dispondo de poucos 

recursos, os moradores desses conjuntos adequam sua moradia às suas 

necessidades. Em Teresina, se observa a construção de um “puxadinho”90 como 

alteração espacial de maior ocorrência nos conjuntos populares. Neste espaço, os 

                                                 
87 Este título foi sugerido pela professora Circe Maria Gama Monteiro, co-orientadora deste 
trabalho, numa reunião de discussão sobre o objeto de estudo, a propósito do que aconteceu com 
o projeto de Borsói. 
88 Constatado pela autora enquanto técnica da COHAB/PI. 
89 Fonte: documentação da COHAB/PI. 
90 Nome pelo qual a edícula é vulgarmente conhecida no Piauí. Refere-se à construção localizada 
na parte posterior do lote junto ao seu limite. 
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moradores passam a desempenhar grande número de suas atividades tais como: 

cozinhar, comer, receber visitas e realizar tarefas que permitam renda auxiliar: 

costurar, bordar, reparar objetos entre outras.91

Este fato é explorado genericamente por Assis (op.cit.), quando afirma 

que a primeira alteração da habitação destina-se a inclusão de um novo espaço 

ou adequação de um espaço existente para exprimir o sentimento do novo 

morador de que a casa própria está associada ao crescimento econômico da 

família. Segundo este autor, ainda sobre a ocupação dos conjuntos habitacionais, 

a nova moradia é associada ao desempenho de uma atividade profissional por 

iniciativa dos próprios moradores. Ao se apropriarem do espaço que lhes é 

oferecido, os moradores introduzem modificações de modo a permitir o exercício 

de atividades econômicas do setor terciário. Surgem mercearias, açougues, salão 

de beleza, locadoras etc. tais alterações poderiam representar espacialmente a 

busca empreendida pelos moradores no sentido de obter satisfação própria e de 

inserir-se na sociedade?  

Exemplos de alterações espaciais foram constatados pela autora, 

quando de sua passagem como funcionária do Setor de Atendimento ao Mutuário 

da COHAB/PI.92 A fotografia da Figura 5.1 mostra uma habitação modificada 

localizada na Avenida Central do Conjunto Habitacional Mocambinho. O primeiro 

pavimento serve como moradia. Todo o pavimento térreo destina-se às atividades 

comerciais e constitui-se de cinco lojas de aluguel.  

Da experiência como funcionária da COHAB/PI, em relação às 

alterações espaciais da habitação, a autora considera que em geral o proprietário 

da habitação vislumbra a possibilidade de usá-la para atividades econômicas em 

função do movimento oferecido pelo tráfego intenso de sua localização. Neste 

sentido, promove alteração espacial que favoreça tal objetivo. Amplia o espaço 

construído até resultar na ocupação integral do lote.  

                                                 
91 Constatado pela autora enquanto técnica da COHAB/PI. 
92 Neste setor, havia, entre outras, a função de orientar o morador do conjunto habitacional quanto 
à execução das alterações espaciais por ele desejadas, elaborando pequenos projetos. 
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Figura 5.1 - A fotografia permite observar o resultado da habitação modificada: 

 lote com ocupação de 100%. 

Desta alteração, depreende-se uma otimização no aproveitamento do 

terreno. Nos conjuntos populares de Teresina, é comum, neste tipo de alteração, o 

morador construir um segundo pavimento, destinando-o à moradia da família e 

disponibilizando o térreo à atividade comercial. Este tipo de adequação pode ser 

observado na Figura 5.1.  

A autora também constatou que, de outra forma, habitações localizadas 

em via de tráfego mais moderado são modificadas tanto na parte anterior como na 

parte posterior do lote. No primeiro caso, destina-se a abrigar atividades 

comerciais informais e não raramente serve para demarcar a entrada de uma 

segunda moradia no mesmo lote. No segundo caso, as modificações são 

executadas para adequar a edificação ao funcionamento como moradia de aluguel 

ou para abrigar um filho que constituiu família ou um parente que veio do interior.  

Utilizando-se a observação como metodologia de análise foi possível se 

chegar às constatações referidas e donde se pode concluir que o fluxo de veículo 

e a hierarquização das vias internas do conjunto contribuem para a 
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descaracterização arquitetônica das habitações, acarretando dois fatos concretos: 

o primeiro refere-se à otimização do terreno e valorização imobiliária decorrente. O 

segundo refere-se às construções e adaptações que geram novas fontes de 

renda. Ambos contribuem para o adensamento da área e o crescimento 

econômico de sua população.93 No entanto, conforme demonstradas 

anteriormente, tais descaracterizações são frutos de melhorias das condições 

financeiras da família. Aqui, cabe uma discussão sobre o que seria melhor em 

termos de habitabilidade: –conservação das características arquitetônicas e 

urbanísticas ou melhoria das condições sociais? – É possível encontrar situações 

intermediárias?  

Quando a área se valoriza urbanisticamente, aparentemente seu 

usuário se beneficia através da especulação imobiliária e da ampliação da área 

construída. Na razão inversa de tal adensamento, parece haver um certo prejuízo 

à área em termos de conforto, e tal fato parece demonstrar a decadência da 

urbanização proposta pelo BNH (ASSIS, op. cit.) porque surgem problemas na 

manutenção do espaço público, no fornecimento de serviços públicos e há 

diminuição das condições de higiene, de ventilação, de iluminação e até de 

segurança. Tais conseqüências dão credibilidade às críticas quanto à 

inadequação desta produção habitacional. 

A experiência94 da autora na Companhia de Habitação do Piauí-

COHAB/PI permitiu constatar outros fatos que também parecem justificar tal 

inadequação e constituir base para as alterações espaciais que ocorrem:  

⇒O processo de seleção dos moradores não considerava origem e local 

de trabalho.  

                                                 
93 A afirmação poderá ser comprovada no Capítulo IV, quando o perfil econômico da população 
residente no objeto de estudo será analisado. 
94 Como arquiteta responsável pelo antigo Setor de Atendimento aos Mutuários da Companhia de 
Habitação do Piauí-COHAB/PI, onde elaborava projetos e orientava tecnicamente a execução das 
alterações solicitadas pelos moradores. 
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⇒ O fato de que a tipologia e urbanização oferecidas, em alguns casos, 

eram resultado de uma proposta muito abrangente que desconsiderava 

as especificidades locais como padrões estéticos e hábitos culturais. 

Na prática, pôde-se verificar empiricamente que as alterações são 

necessárias para compatibilizar o espaço oferecido, o uso que se espera deste 

espaço e as necessidades do usuário quanto ao grau de satisfação própria e de 

interação social.  

Da discussão que se estabeleceu neste capítulo, depreende-se o que 

segue. 

⇒As atividades da COHAB/PI não estiveram relacionadas com nenhuma 

forma de planejamento da cidade.  

⇒As atividades da COHAB/PI influenciaram o desenvolvimento de 

Teresina; 

⇒Os conjuntos habitacionais da COHAB/PI em função do uso sofreram 

alterações espaciais, de uso do solo, de densidade, de perfil 

socioeconômico etc.). 

⇒As relações espaciais na produção resultante e entre esta e a cidade, 

de alguma forma, também foram alteradas. 

 

A apresentação de tais conclusões sobre Teresina se fazem necessário 

para a discussão final dos resultados obtidos, apresentados no Capítulo 4. 

Também vale  por retomar a questão inicial que norteou o presente trabalho até 

aqui e que foi formulada para identificar quais as propriedades espaciais do 

Conjunto Mocambinho e como as mudanças espaciais proporcionaram melhores 

oportunidades para a geração de movimento e atividades dependentes dele.   

Por força das mudanças realizadas por moradores, COHAB/PI e 

Prefeitura Municipal, a remodelação das áreas livres do Conjunto Mocambinho  

para abrigar fluxos de veículos, além de abrigar outros usos no seu conjunto de 
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espaços livres, contínuos e públicos e na sua interface com as edificações, fez 

com que atualmente as atividades propostas pelo arquiteto se encontrem 

interiorizadas e quase todos os equipamentos sociais estejam localizados na área 

central do conjunto.  

Desta maneira, se o interesse da pesquisa era o de buscar explicações 

para os novos usos, seu foco foi dirigido para identificar o tipo de relações que a 

configuração espacial proposta para o conjunto deveria suportar e quais as 

relações que suporta atualmente. O objetivo era avaliar se a proposta do arquiteto, 

de alguma forma, influenciou na inversão da localização de atividades e na 

geração dos novos fluxos de movimento.  

A compreensão de como a estrutura espacial do conjunto habitacional 

funcionava, segundo a concepção de Borsói, e como ela funciona hoje após as 

alterações, permitiu verificar como as propriedades configuracionais, espaciais e 

sociais do sistema formado pelo Conjunto Mocambinho se comportam quando 

suas propriedades morfológicas locais são afetadas pelas alterações espaciais.  

A análise sintática, além de permitir a caracterização das áreas 

diferenciadas do Conjunto Mocambinho em termos de estrutura de integração 

espacial, demonstrou a reduzida condição de inteligibilidade do espaço através do 

seu uso cotidiano. Os resultados obtidos na análise sugerem a idéia de que as 

alterações espaciais terminaram por subverter a ordem proposta para o 

mencionado conjunto, visto que, projetado dentro dos princípios do modernismo, 

apresentava características como: isolamento, repetição e hierarquia (HILLIER, 

1988). 

Sob este aspecto, tais características físicas do ambiente construído 

são vistas na literatura como prováveis responsáveis por problemas correntes em 

assentamentos urbanos modernos e que precisam ser resolvidos, tais como: 

arquitetura decadente, criminalidade, prostituição, desestruturação familiar, 

organização de gangs, drogas etc. 

Afinal, contornar os problemas urbanos é a base constitutiva do modelo 

de assentamento urbano formulado por Hillier (1988). Segundo o autor, a 
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característica de isolamento dos conjuntos modernistas acabam desaparecendo, 

porque se envolvem em um processo espontâneo que gera uma forma urbana 

muito mais rica do que a inicialmente proposta. Esta forma subjacente aproxima-

se do tipo de organização espacial da cidade tradicional que contém 

diferenciações: deformações na grelha, edifícios diferenciados e comunicação 

visual – do contrário, como as pessoas poderiam fazer para orientar-se e localizar-

se nos conjuntos habitacionais modernos? 

 

  



 

 

 

 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se verificar que a concepção urbanística e arquitetônica do 

Conjunto Mocambinho resultou da preocupação do arquiteto com suas 

conseqüências no uso futuro das edificações. Ele entendia, por exemplo, que a casa 

deveria acompanhar o crescimento social e econômico de seus moradores, através 

da possibilidade de ampliação da residência. Sua intenção era refletir no espaço 

uma possibilidade de flexibilização na representação da situação socioeconômica 

dos moradores. Ou seja, os aspectos formal e funcional do conjunto habitacional 

deveriam acompanhar o crescimento econômico dos moradores, proporcionando-

lhes condições de utilizar a própria moradia para evoluir socialmente.  

Considerando o Conjunto Mocambinho tal como se apresenta hoje, pode-

se constatar que ele reflete uma situação espacial diferente da concepção 

arquitetônica original. O próprio arquiteto afirmou1 que esperava tal mudança, ao 

considerar o processo dinâmico de apropriação do conjunto pelos moradores 

dependente do surgimento constante de novas necessidades espaciais 

naturalmente decorrentes na vida de cada um. Também considerava que a 

habitação deveria corresponder aos anseios e expectativas de vida do morador. 

Para tanto, adotou certos princípios compositivos, com importantes conseqüências 

para a estrutura morfológica do conjunto em estudo, tais como:  

a) A implantação da habitação no centro do lote, permitindo a liberdade 

de ampliação em todas as direções. 

                                                 
1 Em comunicação verbal à autora, fevereiro/2002, em Teresina/PI. 
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b) A utilização de elementos pré-fabricados e técnicas construtivos que 

diferenciassem esteticamente a moradia proposta do padrão popular 

encontrado na cidade. Considerava que, além de representar redução 

de custos, proporcionaria um certo grau de satisfação ao morador, 

quanto a adquirir sua casa própria, porque este estaria representando 

sua evolução social e econômica2 (SANTOS e VOGEL, 1981). 

c) A introdução do conceito de segurança e privacidade através de 

redutores de velocidade e vias com largura de caixa reduzida. O 

movimento dos pedestres seria protegido em detrimento do fluxo de 

veículo que seria dificultado. Tal dificuldade também evitaria a 

penetração de estranhos no conjunto, embora se entenda que tal 

conseqüência não implique em efeito positivo quanto à inserção do 

tecido planejado à cidade, porque estaria dificultando as formas do 

morador interagir com a cidade e vice-versa. 

Convém enfatizar que estes princípios compositivos parecem demonstrar 

que Borsói tinha seus próprios códigos espaciais. Um deles, por exemplo, estaria 

relacionado ao fato de que classes sociais têm diferentes necessidades espaciais. 

Hillier e Hanson (1987), a propósito desta relação que se estabelece entre classes 

sociais e necessidades espaciais, afirmam que ela está relacionada a determinados 

princípios morfológicos. Significa dizer que as propriedades estruturais de um 

determinado espaço utilizado por determinada categoria social têm certa demanda 

morfológica.  

A relação entre a forma projetada por Borsói e o argumento de Hillier está 

baseada no fato de o arquiteto ter previsto a realização de certas atividades em 

determinados espaços. Desta forma, torna-se evidente que o arquiteto imaginou 

quem ocuparia tais espaços, como tais pessoas se relacionariam e como se 

deslocariam para realizá-las, considerando que certas atividades inerentes à 

subsistência da moradia estão relacionadas à circulação de pessoas. Pode-se inferir, 

a partir desta constatação, que as decisões de projeto incorreram em uma 

                                                 
2 Id. ibid. Com base em sua experiência em “Cajueiro Seco” no Recife, o arquiteto observou que o 
cuidado com a habitação, como, por exemplo, jardins e cortinas na janela, demonstrava o grau de 
felicidade do morador. 
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determinada organização espacial que também gerou uma certa expectativa quanto 

à forma como se daria à interface entre os moradores e os estranhos.  

Segundo Aguiar (2004), a possibilidade de utilizar o espaço, de uma certa 

maneira, constitui uma dimensão de projeto aparentemente invisível que, 

considerada pelo arquiteto para criar, através do desenho, implica na ocorrência de 

certas propriedades estruturais.  

Neste caso, considerando que o arquiteto concebeu uma determinada 

organização ou estrutura espacial para o conjunto habitacional, esperando que seus 

espaços fossem utilizados de alguma forma, é correto inferir que alterações no 

arranjo espacial, também concebido, resultassem em alterações no modo como as 

pessoas usam os espaços e como elas se relacionarão. 

As alterações no desenho urbano do Conjunto Mocambinho consistiram 

em: (a) retificação das vias de penetração; b) na implantação de uma avenida na 

área central e a sua conexão às vias de penetração; c) na criação de lotes 

comerciais; fruto das sobras de terrenos nas cabeças de quadras.  

Apesar de tais alterações espaciais, não houve alterações de uso. Pôde-

se constatar que: 

⇒As edificações adaptaram-se ao novo contexto – os lotes originais 

lindeiros à nova avenida tiveram suas fachadas alteradas para 

beneficiarem-se das vantagens locacionais oferecidas pela avenida 

central.  

⇒As atividades de comércio e serviço, implantadas por Borsói, nos limites 

exteriores do Conjunto Mocambinho, hoje estão instaladas em sua grande 

maioria no seu interior – à Avenida Jornalista Josípio Lustosa. 

Pode-se também afirmar que o arquiteto Acácio Gil Borsói, de uma certa 

forma, introduziu elementos no espaço planejado que permitiram algumas limitações 

para as transformações que ocorreram no processo de ocupação do referido 

conjunto habitacional. Neste sentido, convém assegurar que a concepção do 

arquiteto influenciou o atual desenho urbano, posto que a existência do eixo central 

no conjunto, caracterizado em projeto como sendo área formalmente indefinida, 
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viabilizou a implantação posterior da Avenida Jornalista Josípio Lustosa, a retificação 

das vias de penetração e suas interligações à avenida.  

A introdução de tais alterações espaciais permitiu contrariar as 

determinações espaciais do arquiteto e mudaram a tendência ao isolamento 

sugerida no projeto. Tal afirmação fundamenta-se no fato de que as alterações e 

adequações no sistema de circulação do Mocambinho modificaram as possibilidades 

de encontros e as ofertas de percursos. Os espaços da área central do Mocambinho 

tornaram-se mais rasos, fáceis de serem alcançados, a partir de qualquer posição 

em que se esteja no conjunto. 

Vale destacar que uma comunidade de baixa renda como a do 

Mocambinho, na maioria das vezes, utiliza áreas disponíveis como espaço para 

desenvolver atividades que lhes propiciem uma renda alternativa, que lhes 

complementem a renda familiar. A experiência da autora enquanto técnica da 

COHAB/PI proporcionou a observação de vários processos de invasão em áreas 

desocupadas. Era de esperar-se que a área central do conjunto fosse transformada 

no objeto de desejo de muitas pessoas – fato que pode ser constatado em 

documentação de propriedade da COHAB/PI: requerimentos de solicitação de 

compra ou doação de áreas desocupadas. 

Contudo, quando Borsói projetou o conjunto, não previu qualquer 

constituição nas residências ou nos equipamentos voltados para a área central do 

conjunto, porque o seu interesse era que tal área fosse transformada em parque ou 

em um grande jardim – propósito corrente nos projetos modernistas, exigência da 

legislação federal e das normas construtivas da COHAB/PI. De qualquer forma, 

supunha-se que se realizassem alterações espaciais nesta área sem controle – sem 

os "olhos da rua" – que, por si só, não seria alimentada por pessoas e seus 

movimentos. Havendo, para tanto, vários motivos, tais como: falta de conservação; 

inexistência de iluminação pública; pavimentação ou qualquer outro tipo de benefício 

urbano; inexistência de equipamentos de lazer. Havia problemas em relação à 

topografia, pois apresentava cota inferior à cota de inundação do Rio Poty; havia 

problemas de escoamento das águas pluviais, porque sua condição topográfica a 

transformava em canal coletor. Além do que, através do desenvolvimento leste/oeste 

– forma predominante da área – era a única maneira de conectar o interior do 

conjunto habitacional à área adensada do entorno. 
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As atividades comerciais de varejo localizaram-se nestes espaços, para 

tirar vantagem do potencial de comercialização gerado pelo tráfego de passagem. 

Em outras palavras, foi o padrão da rua que gerou um certo movimento e que, por 

sua vez, atraiu as lojas.  

Tal expectativa não foi prevista pela COHAB/PI, quando resolveu 

comercializar lotes na região. Seu interesse dizia respeito apenas à possibilidade de 

aferir recursos e evitar cobranças, por parte do município e dos moradores, quanto à 

manutenção das sobras de terreno no tocante a sua conservação e manutenção 

como área livre.  

Por outro lado, depois de concluído o processo de compra e venda de tais 

lotes, não ocorreu vendas de novos lotes, mas houve uma explosão de constituições 

em cada um deles conforme se pode contatar na Tabela 4.2, em que se percebe a 

predominância da quantidade de constituições com atividades comerciais e de 

serviço. Conclui-se, deste modo, que a quantidade e a localização proposta no 

projeto para os pontos comerciais se mostraram inadequados à população residente.  

Pode-se compreender, afinal, que as alterações no sistema de circulação 

do Conjunto Mocambinho tiveram como efeito a geração de uma maior integração 

entre os seus próprios espaços.  

No que se refere à dependência do sistema edificado em relação ao 

sistema de percurso, o que se pode concluir é que a distribuição dos espaços mais 

integrados na situação atual garantiu a possibilidade de penetração de estranhos no 

interior do conjunto. Como a intenção do arquiteto era inibir a presença de veículos 

no interior das áreas residenciais, presume-se que ele agiu acertadamente ao inserir 

eixos de circulação de fraca integração e muita profundidade. Esta de fato foi uma 

opção morfológica adequada aos propósitos do arquiteto, tendo em vista que em 

sua concepção a rua deveria ser usada quase que exclusivamente pelos pedestres. 

Este uso proposto para as vias de penetração é compatível com os resultados da 

análise de integração do projeto em relação ao movimento de pedestres.  

Os argumentos apresentados neste trabalho nos levam a algumas 

considerações finais, ou seja, se a correlação entre a propriedade de integração e a 

previsibilidade de movimento ocorre indiscriminadamente em núcleos urbanos e em 
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culturas diferentes, o que até o momento tem sido confirmado pelas pesquisas 

realizadas, então, poderemos inferir que:  

a) Existem morfologias distintas quando nos referimos ao Mocambinho 

enquanto projeto e enquanto situação atual. 

b) O sistema atual é proveniente de alterações morfológicas introduzidas 

com o objetivo de: 

 a) Equilibrar os níveis de organização local e global, através do equilíbrio 

dos tipos de controle estabelecidos nas relações espacializadas entre 

estranhos e moradores; b) reduzir a importância do controle local referido 

aos moradores do sistema. A análise da integração indica que as 

alterações morfológicas ocorreram no sentido de incorporar o conjunto à 

cidade, facilitando o convívio entre moradores e estranhos ao sistema. 

Isto significa que a organização proposta pela população representa a 

importância dada às vinculações urbanas.  

c) As diferenças identificadas entre projeto e situação atual têm profunda 

relação com o tipo específico de práticas sociais espacializadas que podem ser 

inferidas no caso da situação atual e que não se manifestavam no projeto. Fica 

bastante claro, pelas características sintáticas avaliadas, que uma das razões das 

transformações terem ocorrido foi a preocupação em reduzir o controle de acesso 

por parte dos moradores e aumentar a presença do estranho.  

d) A concepção inicial do arquiteto contribuiu para que algumas 

mudanças ocorressem reordenando a distribuição de atividades e reconstruindo 

novas formas de acessar o conjunto através da construção de novos eixos de 

integração e de uma ampliação e distribuição espacial do número de transições 

público/privado, que resultaram na constituição de um espaço público de forma mais 

contínua como aqueles encontrados em cidades tradicionais.  

e) Muito provavelmente o projeto de Borsói continha o ‘germe’ da 

transformação que ocorreu depois: o traçado original do conjunto interferiu nas 

transformações ocorridas. Era de esperar-se, em função de sua localização, que o 

espaço central do conjunto, indefinido em projeto, presumisse uma conexão com os 

bairros vizinhos à leste e à oeste e que este eixo de ligação se tornasse o espaço 
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mais integrado do conjunto, em face de expectativa dos padrões de uso e de 

movimento que a Avenida aí instalada oferece.  

f) A implantação da Avenida Jornalista Josípio Lustosa também foi 

importante do ponto de vista da evolução social e econômica dos moradores do 

conjunto considerando que  ao possibilitar a ampliação e distribuição espacial do 

número de transições público/privado e a geração de lotes com atividades 

econômicas, contribuiu para aumentar a oferta de emprego e renda. 

g) Ao comparar a análise sintática da situação atual com a do projeto, 

pôde-se constatar que poucos são os eixos que permaneceram como mais 

integrados após a inserção das modificações espaciais. Estes eixos são os 

responsáveis pela penetrabilidade do conjunto. Significa dizer que a proposta 

morfológica do projeto é relevante para a situação atual, embora as proposições 

morfológicas do desenho preliminar tenham possibilitado que o desenho urbano 

atual demonstre uma inversão das características espaciais do conjunto projetado a 

partir de suas características morfológicas. Atualmente, as relações espaciais 

passaram a privilegiar a integração do conjunto à cidade. A conclusão que se chega 

é que o conjunto era refratário ao movimento de veículos, atingindo os objetivos do 

seu idealizador enquanto que a situação atual oferece maior permeabilidade para o 

fluxo de veículos. O conjunto habitacional perde a característica de refratário, 

tornando-se polarizador. Passa de uma condição de isolamento à de integração.  

h)  As alterações espaciais tiveram natureza de origem morfológica. As 

intenções do arquiteto eram claras – isolar o conjunto, mas o interesse dele era 

integrar a população residente através das vias de pedestres, do parque central, etc. 

O que ocorreu? O parque não foi criado e edificado à época da construção do 

conjunto muito provavelmente por razões de cunho financeiro, administrativo e 

técnico: De onde viriam os recursos para executar o parque? A quem caberia a 

responsabilidade de gerir tal área? As condições topográficas da área ofereciam 

condições naturais para o acúmulo de águas pluviais e exigiria uma obra de 

drenagem de grande porte – cujos recursos só foram conseguidos pela Prefeitura 

Municipal quase dez anos depois quando a galeria foi executada. 
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i) Embora pretendesse o isolamento do conjunto, o arquiteto também se 

preocupou em misturar moradores com diferentes condições sociais e econômicas. 

Porém o isolamento não permite a mistura de usuários. Esta é a explicação para o 

que aconteceu com o Conjunto Mocambinho: as modificações espaciais introduzidas 

tiveram o objetivo de reorganizar o espaço, para intensificar as relações entre os 

próprios moradores e entre estes e os estranhos. De certa forma, tal atitude interfere 

nos fatores sociais e no comportamento dos moradores, porque permite evitar as 

“mazelas urbanas”. Os agentes que promoveram as alterações espaciais no 

Conjunto Mocambinho buscavam produzir melhores condições para aumentar as 

relações sociais, através da ampliação dos espaços abertos, da geração de maior 

possibilidade de movimentos, da ampliação do número de constituições e na 

geração de uma “comunidade virtual” – construção de um sistema espacial que 

favorecesse a compreensão da necessidade da co-presença. 

j) A possibilidade de transformar o conjunto permitiu alterar a condição 

negativa como o isolamento não desejado entre os próprios moradores do conjunto. 

Por fim, este trabalho procurou trazer à luz um procedimento 

metodológico que poderá ser útil na viabilização das ações que a COHAB/PI 

desenvolve na cidade de Teresina e sugerir que: 

a) estudos semelhantes sejam realizados para os outros grandes 

conjuntos habitacionais existentes na zona urbana de Teresina com 

o objetivo de promover o melhoramento do desempenho funcional 

dos equipamentos previstos em projeto e do seu sistema de 

circulação,  

b) se verifique a possibilidade de realizar outras pesquisas que 

envolvam decisões de projeto e experiências espaciais através das 

morfologias projetadas e das alterações espaciais realizadas pelos 

usuários, tais como: Será viável aplicar a mesma discussão no que 

se refere ao espaço privado do próprio Conj. Mocambinho ou de 

outros semelhantes? tradições culturais diferentes modificam 

diferentemente formas urbanas projetadas por um mesmo 

arquiteto? Comparando-se a concepção morfológica do conjunto 

Mocambinho com a de outros projetos de Borsói, elaborados ao 
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longo de sua trajetória profissional, seria possível determinar 

princípios morfológicos constantes? 
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