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RESUMO 

 

A sensação de insegurança urbana não é um fato isolado. A modificação do padrão da 

habitação e do habitar vem consolidando espaços urbanos carentes de vitalidade.  A exposição 

diária ao medo da violência contribui para o processo de segregação urbana. Intensificam-se, 

no Brasil, soluções individuais para problemas coletivos. Apontamos o crescente número de 

condomínios residenciais verticais na cidade e o processo de autossegregação, onde o 

mercado imobiliário para vender a “qualidade de vida” desejada edifica espaços controlados, 

com muros altos, câmeras e cercas elétricas.  Contudo, esses elementos têm reflexos reais no 

espaço da cidade.  Pela literatura, observamos que a desertificação do espaço urbano é um dos 

fatores-chave da percepção da sensação de insegurança, pois o espaço perde a atratividade e 

pessoas atraem pessoas, o que gera a tão desejada vitalidade urbana. Alguns aspectos que 

corroboram para a desertificação urbana têm origens na arquitetura. O conjunto desses 

aspectos negativos é entendido como falta de urbanidade. A urbanidade é característica 

própria da arquitetura da cidade, própria da relação entre espaço e pessoas. A condição de 

urbanidade estará, portanto, no modo como a cidade acolhe e recebe as pessoas, o corpo. 

Quando há urbanidade tende a haver vitalidade. Da mesma forma, quando a arquitetura se 

reveste de formas limitadoras – visuais, físicas e sociais – essa arquitetura é hostil. O debate 

assim é dirigido à questão da escala humana, o que retorna a discursão para os espaços dos 

condomínios residenciais verticais que, pelo gerenciamento neoliberal do urbanismo, permite 

edificar um espaço público de maneira privatista, fechada para cidade e negando a rua.  Desse 

modo, entendemos a arquitetura hostil como elemento ativo na retroalimentação da percepção 

da sensação de insegurança urbana, na medida em que limita e condiciona a experiência do 

espaço urbano entre iguais e produz “extramuros”, espaços áridos, impermeáveis, 

desproporcionais à escala humana. Para esta pesquisa, foi estudado o bairro do Espinheiro, na 

cidade do Recife, pois foi o bairro que mais verticalizou na cidade dentro do recorte de 

estudo, sendo modificador do padrão da habitação e da forma de habitar.  

 

Palavras-chave: Arquitetura. Vitalidade. Urbanidade. 

 

 

   

 

  



 

ABSTRACT 

 

The sense of urban insecurity is not an isolated fact. The modification of the pattern of 

housing and habitation has consolidated urban spaces devoid of vitality. Daily exposure to 

fear of violence contributes to the process of urban segregation. In Brazil, individual solutions 

to collective problems are intensified. We point to the growing number of vertical residential 

condominiums in the city and self-segregation process, where the real estate market to sell the 

desired "quality of life" builds controlled spaces with high walls, cameras and electric fences. 

However these elements have real reflections in the space of the city. From the literature we 

see that desertification of urban space is one of the key factors in the perception of insecurity, 

because space loses attractiveness, and people attract people, which generates the desired 

urban vitality. Some aspects that corroborate for urban desertification have origins in 

architecture. All these negative aspects are understood as lack of civility. Urbanity is 

characteristic of the architecture of the city, proper to the relationship between space and 

people. The condition of urbanity will therefore be in the way the city welcomes and receives 

people, the body. When there is urbanity there tends to be vitality. In the same way, when 

architecture takes on limiting forms: visual, physical and social, this architecture is hostile. 

The debate is thus addressed to the question of human scale which returns the discursion to 

the space of vertical residential condominiums, which by the neoliberal management of 

urbanism allows to build a public space in a private, closed to the city and denying the street. 

Thus we understand hostile architecture as an active element in the feedback of the perception 

of the sense of urban insecurity, as it limits and conditions the experience of urban space 

between equals, and produces "extramural" arid, impermeable, disproportionate spaces on a 

human scale. For research, the neighborhood of Espinheiro, in the city of Recife, was studied 

because it was the neighborhood that most verticalized in the city within the study cut, being 

modifier of the standard of the dwelling and the way of inhabiting. 

 

Keywords: Architecture. Vitality. Urbanity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A insegurança urbana é um fenômeno que ocupa um dos primeiros lugares dentre as 

preocupações da população brasileira. O medo da violência urbana, e de ser vítima da 

violência cada vez mais difundida e exacerbada, gera uma sensação de insegurança que se 

incorpora ao urbano e ao processo de urbanização das cidades. 

Com a justificativa de estagnação econômica, em 1980, ocorreu o acirramento das 

desigualdades sociais e da pobreza na estrutura social brasileira, aumentaram os indicadores 

associados à violência na sociedade e, assim, a sensação de insegurança.  

A partir da década de 1990, o tema da segurança pública emerge nos debates, tendo 

como centro os altos índices de violência urbana (CARVALHO, 2013). Sabendo que a 

exposição constante à sensação de insegurança e a ampliação do medo desencadeiam uma 

incessante corrida pela segurança, que vem alterando as configurações arquitetônicas e as 

práticas sociais desenvolvidas é estruturado o problema de pesquisa. 

 

Figura 1 – Estrutura do problema de pesquisa. 

 

Fonte: a autora (2019). 

 

Faz-se importante entender que, conforme a Figura 1, o problema de pesquisa se dá 

numa matriz em que, no primeiro momento, a arquitetura é, sim, influenciada pela violência e 

insegurança urbana, porém a proliferação da arquitetura hostil passa também a influenciar na 

percepção da sensação de insegurança. 

A busca por segurança transforma casas, ruas, praças e conduz a uma perda da 

vitalidade e urbanidade, na medida em que edifica espaços sem qualidade. A urbanização, 

• A violência e a 
insegurança  

influenciam  a 
arquitetura 

1º Momento 

• Gerando uma  
Arquitetura 

Hostil 

Essa arquitetura 
passa  a influenciar • Na Sensação de 

Insegurança 
percebida. 

2º Momento 
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com foco de estudo nos condomínios residenciais verticais, reflete uma dissociação entre os 

espaços públicos e privados e ostenta uma forma de se organizar com base nos padrões de 

fuga e isolamento, o que é rebatido também na desertificação das ruas e amplia a percepção 

da vulnerabilidade humana no espaço público agravando a sensação de insegurança urbana. 

O debate trazido nesta pesquisa versa sobre compreender o papel da arquitetura na 

atmosfera da sensação de insegurança urbana, indo além de aceitar a arquitetura como efeito 

das cruzadas humanas pela segurança, buscando compreendê-la, também, como um elemento 

ativo dessa atmosfera. Logo, o objetivo deste trabalho consiste em investigar o bairro e, 

através da arquitetura produzida pelos condomínios residenciais verticais, trazer evidências se 

ela contribui na forma como as pessoas percebem a sensação de insegurança no bairro do 

Espinheiro, na cidade do Recife, Pernambuco. 

Lira (2019, p. 121) acredita “que as formas e funções da arquitetura do medo são 

reciprocamente influenciadas pelos temores relativos à violência contemporânea”. Caldeira 

(2000, p. 294) afirma que existe uma “estética da segurança”, o que, segundo a autora, reforça 

que elementos de defesa são utilizados não só por razões de segurança e segregação, mas 

também por razões estéticas e de status. O que nos leva a inferir que alguns elementos são 

dispensáveis, mas mantêm-se presentes na arquitetura, atuando de maneira repressiva. 

É possível perceber, como alerta Davis (2009, p. 237), que a forma como se percebe a 

ameaça é dada em função da própria mobilização por segurança, não estando diretamente 

ligada aos índices de criminalidade, e conclui que “embora os críticos da arquitetura, em 

geral, não prestem atenção em como um ambiente contribuem para segregação, os grupos de 

párias, leem o significado imediatamente”. 

Sem negar que a violência e os índices de criminalidade encontram-se arraigados na 

percepção da sensação de insegurança e partindo da ideia que a forma urbana, apesar de 

extrapolar a cidade enquanto forma física delimitada pelo espaço construído é desenvolvida a 

partir da articulação dos elementos arquitetônicos, buscaremos identificar a relação entre a 

forma edificada e a percepção de sensação de estar inseguro. 

A referida análise será desenvolvida com base na análise do perfil espacial do bairro 

do Espinheiro, como bairro que primeiro se verticalizou na Zona Norte da cidade do Recife. 

Sem pretensão de criar uma categorização ou tipificação da arquitetura, a prospecção no 

bairro buscou entender se há uma relação do aspecto arquitetônico edificado, mesmo que não 

intencional, com a percepção sobre a sensação de insegurança.  
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Para alcançar os objetivos propostos, o trabalho foi divido em duas linhas: a primeira, 

caracterizada pelo processo de pesquisa bibliográfica que fundamentou o campo teórico do 

trabalho; a outra, delimitada pelo processo de pesquisa empírica, permitiu a execução de 

análises em torno das ideias relacionadas ao objeto, permitindo as investigações do objeto 

empírico. 

Um dos aspectos mais relevantes apontados na literatura, da relação entre a arquitetura 

e a insegurança, é o critério da visibilidade. Os estudos convergem para uma consequente 

redução da insegurança através do desenho arquitetônico e uso de espaços que sejam capazes 

de contribuir com a vitalidade urbana: presença de vigilância, atividades, manutenção e fluxo 

de pessoas no espaço (JACOBS, 2000; NEWMAN, 1972; HILLIER, 1988).  

Lynch (1999) afirma que a compreensão dos componentes e o desenvolvimento da 

imagem de um lugar e seus constituintes ocorrem pela atuação sobre a forma exterior do 

ambiente, em conformidade com o processo cognitivo interior. Logo, conceitos como 

legibilidade e funcionalidade que trataremos mais à frente relacionam-se a com a vitalidade 

do local. 

A metodologia adotada considera tanto aspectos quantitativos como qualitativos, 

interpretados à luz do método selecionado. Nesse sentido, apontamos como elementos 

quantitativos aplicados ao estudo o levantamento mensurável executado em campo, que dará 

uma visão geral de como a arquitetura hostil está espalhada no bairro e quanto aos aspectos 

qualitativos uma visão de como isso ocorre no bairro. 

A pesquisa está estruturada de forma que, nesta primeira parte, apresenta-se o tema da 

pesquisa, destacando a sua especificidade. Além disso, as bases teóricas que nortearam a 

produção desta pesquisa são evidenciadas através de uma revisão da literatura. 

Na segunda seção, as considerações metodológicas são enfatizadas, a forma de 

realização e levantamento de informações e indicadores, os programas e demais ferramentas 

metodológicas são discriminadas. As técnicas e procedimentos para catalogar uma edificação 

e estruturar um acervo fotográfico são detalhados. 

Na terceira seção deste estudo, encontra-se a historicidade da sensação de insegurança 

urbana. Na esteira disso, apresenta-se o momento crítico da modernidade, sua relação com o 

urbanismo e com a cidade, o rompimento dos laços e a fragmentação da cidade. A busca pela 

autossegregação tem efeitos importantes que são trazidos à baila, além de teorizar sobre 

arquitetura e comportamento.  
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Na quarta seção é apresentada, de forma sucinta, a estruturação urbanística da cidade 

do Recife e os processos urbanos são abordados a partir da contextualização do bairro do 

Espinheiro, o objeto empírico, bem como os conceitos e teorias acerca desse objeto são 

aprofundadas.  

Por fim, apresenta as análises e as conclusões finais resultantes dos dados trabalhados 

e a contribuição teórica; também são apontadas diretrizes e rumos para novos estudos 

complementares.  

O arcabouço teórico, que dá sustentação a este trabalho de pesquisa, é multidisciplinar 

e composto por diversos olhares que nos ajudam a entender a complexidade do fenômeno da 

insegurança urbana, na contemporaneidade. Em algumas idas e vindas durante a escrita da 

dissertação, principalmente após a banca de qualificação, ficou claro que para entender o 

contexto contemporâneo, e compreendê-lo como um processo multiescalar de transformação 

socioespacial, se faz necessário fugir do olhar simplista, o qual Lefebvre (2003) aponta ser o 

“campo cego”, se referindo a modos de ver por meio de conceitos e teorias fragmentadas e 

especializadas, e entrelaçar ao debate as forças que atuam nesse espaço. 

Conforme Brenner (2015 apud MISOCZKY; OLIVEIRA, 2018), o urbanismo 

neoliberal possui “o projeto fundamentalista de mercado, que aciona instituições públicas locais 

e empodera agentes e organizações privadas para ampliar a mercantilização por meio do tecido 

social urbano, para coordenar a vida coletiva da cidade por meio de relações de mercado”. 

Utilizo tal balizamento para refletir a sensação de insegurança urbana partindo de outra 

escala, inserindo o estudo na prática da urbanização capitalista.  

Em uma reflexão simples, sem pretensão de abrir debate político, se o mercado da 

segurança privada é um dos setores que mais cresce no mundo
1
, não poderá haver um espaço 

urbano perceptivelmente seguro, pois há um mercado capitalista que vive e se reproduz da 

sensação da ameaça. Não se busca negar que o aumento gradativo da violência faz surgir 

novos desenhos arquitetônicos, que incorporam novos aspectos de defesa à paisagem da 

cidade, e que a “arquitetura do medo” e a “arquitetura da violência” são efeitos dessa busca 

por proteção, distinção e bem-estar (CALDEIRA, 2000; FERRAZ, 2005). 

Apenas ressalvamos aqui para explicar que a sensação de insegurança tratada na 

dissertação assim como nos estudos de Jacobs (1961), não se relaciona com a violência e a 

                                                 
1
 Nos Estados Unidos, o crescimento do mercado colocou algumas das empresas do setor entre as mais lucrativas 

do mercado interno. Uma delas, na Pensilvânia, apareceu, nos últimos três anos, entre as 15 maiores empresas 

norte-americanas, com faturamento em 2017 de U$ 3,4 bilhões de dólares. 
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criminalidade direta, apesar desta não ser negada. Mas trata da percepção da sensação 

insegurança, mesmo que essa sensação não se traduza em índices reais.  

De acordo com Souza (2000), o marxismo clássico subestimou a cidade, relegando o 

papel do espaço, garantindo para ela apenas o papel de pano de fundo. Castells (1983), 

Harvey (1980), Lefebvre (1999), Soja (1993), entre outros, sem subestimá-la, promoveram a 

fundamentação e o desenvolvimento da valorização da dimensão espacial, contribuindo para o 

da teoria marxista (LIRA, 2009). 

Refletindo sobre a sociedade moderna e a transição que ocorreu, Bauman (2001, p. 

111) parte do pressuposto de cidade como “um assentamento humano em que estranhos têm 

chance de se encontrar” e o que garante a convivência harmônica dentro desta é aquilo que 

Sennett (1996) chamou de civilidade. Nos dias de hoje, a ideia de confiança e esperança são 

que depositados na tecnologia, em busca de um mundo melhor e mais seguro. E a ideia que 

isso possa ser frustrado constitui também uma nova e fértil fonte de medo. 

No campo dos aspectos mais ligados à insegurança e arquitetura, observando os 

efeitos da violência e do medo no espaço urbano, são valiosas as contribuições de estudiosos 

como Jacobs (1961), Hillier (1988), Jeffery (1971), Newman (1972), Lynch (1960), Cullen 

(1961) e Gehl (1971). 

No entrelace da arquitetura, violência, crime, espaço e sociedade, este trabalho não 

teria se firmado sem os estudos consolidados pelo grupo de pesquisa Arquitetura da Violência 

(ARQVIOL), da Universidade Federal Fluminense (UFF), Rio de Janeiro, sob a coordenação 

da professora Sônia Ferraz. Pablo Lira (2009), que estudou as Instâncias Urbanas e a 

Arquitetura do Medo em Vitória, que culminou no livro Geografia do crime e a Arquitetura 

do Medo. Num contexto mais local, menciona-se as pesquisas do Laboratório de Tecnologia 

de Investigação da Cidade (LATTICE), do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento 

Urbano (MDU), da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), sob a coordenação da 

professora Circe Monteiro, destacando os trabalhos de Marchy (2015) e Cavalcanti (2013), 

estudos de análise espacial relacionados ao espaço edificado nos bairros das Graças e Boa 

Viagem, respectivamente. Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

Tavares (2012) estuda o bairro de Manaíra, na cidade de João Pessoa, Paraíba, sob a ótica da 

Arquitetura da (In)segurança, sendo referenciado em diversos trabalhos acadêmicos. 

Frente a esse panorama, identificamos que há uma carência em estudos que 

relacionem à arquitetura a um papel ativo no espaço urbano, compreendendo o efeito do 

espaço da arquitetura e sua influência nos usos e apropriação do espaço da cidade. São poucos 
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os estudos que se propõem a observar o espaço arquitetonicamente edificado e perceber que 

ele também impõe limitações ao corpo, à mobilidade, à diversidade e à vitalidade tão 

desejada. 

Partindo do pressuposto de que a percepção da sensação de insegurança, oriunda da 

violência e do enfraquecimento dos laços sociais, é potencializada pelo gerenciamento 

neoliberal do urbanismo, que entre outros fatores, gera o movimento de autossegregação, 

traduzindo-se, no espaço construído, pelos “enclaves fortificados”, e esses espaços 

fortificados impõem uma separação rígida entre o espaço público e espaço privado, tornando 

a arquitetura em uma barreira impositiva e intransponível, tornando-se hostil, chegamos à 

hipótese de que essa arquitetura hostil é capaz de criar ambientes que desestimulam a vivência 

do urbano e o convívio, passando a influenciar na vitalidade do espaço e na percepção da 

sensação de segurança.  

A literatura é bem extensa quando se trata da produção e reprodução do espaço; 

proliferação dos enclaves; arquitetura do medo e da segregação socioespacial, mas precisamos 

dar um passo além, parar de reproduzir um discurso que coloca os enclaves fortificados como 

apenas resposta ao medo da violência e investigar a arquitetura como um elemento ativo na 

percepção da sensação de insegurança urbana. Talvez não seja ela a criadora dos espaços 

áridos e desérticos que são percebidos como inseguros? Não estariam as formas arquitetônicas 

de defesa, aliadas as tecnologias dos sistemas de segurança, impondo um discurso arrogante 

no espaço urbano? 

Lynch (1999) afirma que a compreensão dos componentes e o desenvolvimento da 

imagem de um lugar e seus constituintes ocorrem pela atuação sobre a forma exterior do 

ambiente, em conformidade com o processo cognitivo interior. Para Lynch (1999, p. 14), 

“Ampliar e aprofundar nossa percepção do ambiente seria dar continuidade a um longo 

desenvolvimento biológico e cultural que avançou do sentido do tato para os sentidos 

distantes, e destes, para as comunicações simbólicas”, estando intrinsecamente relacionadas 

com a percepção. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA PARA ESCOLHA DO OBJETO EMPÍRICO 

 

A escolha do bairro do Espinheiro não se deu de forma aleatória, sendo motivada pela 

possiblidade de apresentar ao leitor a correlação de diferentes agentes que foram atuantes no 

crescimento urbano, expansão e modificação da urbanização do bairro. A sensação de 
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insegurança é influenciada por diversos fatores e agentes, a saber, mídia, mercado imobiliário, 

pelo próprio Estado. Entre outros, eles são responsáveis por criar um alarde social e acabam 

despertando e aumentando a sensação de medo, o sentimento de insegurança e o pânico na 

população (SOUZA, 2008; ADORNO, 1995; CALDEIRA, 2000; BAIERL, 2004; CUBAS, 

2002; CARRIÓN, 2008).   

No Espinheiro, o tecido urbano mostra o padrão imobiliário e de urbanização, que a 

partir de 1980, quando acontece a retomada dos investimentos na economia, foi utilizado para 

redesenhar o espaço urbano, transformando as habitações térreas em condomínios 

verticalizados. A busca pela autossegregação, que na atualidade é justificado pelo fator 

segurança, em outros tempos foi justificada pelo luxo e pela modernidade. O Espinheiro virou 

ícone da arquitetura vertical, a partir dos anos 1980, numa cidade em que, até meados da 

década de 1970, a produção de apartamentos mal superava a da casa isolada unifamiliar 

(LOUREIRO; AMORIM, 2005). 

O gráfico a seguir (Gráfico 1) foi retirado da pesquisa “A produção imobiliária no 

processo de organização do espaço metropolitano do Recife” (LEAL, 2011 apud BARRETO, 

2013) e apresenta, por bairro e período, a quantidade de edificações construídas com mais de 

quatro pavimentos. O intuito da apresentação desses dados está na comprovação do 

Espinheiro, na Zona Norte da cidade, como bairro que mais se verticalizou, traduzindo-se 

como símbolo da arquitetura residencial vertical, para o período estabelecido. 

 

Gráfico 1 ,– Produção de edificações multifamiliares verticais residenciais por bairro e período. 

 
Fonte: Leal (2011, apud BARRETO, 2013). 

 

O Gráfico 1 demonstra, de maneira clara, as áreas mais verticalizadas na Zona Norte 

da cidade entre os anos de 1980 e 2008. É importante destacar que, em 2001, foi aprovado o 
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instrumento legal de uso e ocupação do solo, conhecido como Lei dos Doze Bairros (LDB)
2
, 

que freou o adensamento vertical no bairro. Contudo, fica claro que o bairro sofreu 

comprovada verticalização e buscaremos entender como se deu a transformação no espaço e 

na forma da habitação. 

Situado na Zona Norte da capital pernambucana, o bairro do Espinheiro é formado por 

33 vias, faz fronteira com os bairros da Encruzilhada, Aflitos, Santo Amaro, Torreão e 

Graças. Localiza-se na Região Político Administrativa (RPA) 3 e está compreendido em uma 

área de 73 hectares que, segundo o IBGE (2010), comporta uma população residente de 

10.438 habitantes distribuídos em 3.6023 domicílios 

O Espinheiro é um bairro tradicional da cidade e mesmo com sua enxuta extensão 

territorial apresenta diversas configurações espaciais. Seu tecido urbano diverso o faz 

representar de fato o mosaico composto pela diversidade social do Recife, materializando uma 

condição típica das cidades: a diversidade social. 

Destaca-se por sua centralidade locacional e proximidade de serviços urbanos e centro 

comercial do Recife. O bairro é atrativo, pois dispõe de uma rede de serviços médicos 

particulares e públicos, comércios (supermercados, lojas diversas), instituições (bancos, 

igrejas, órgãos públicos) e lazer (polo gastronômico). Porém, mesmo com essa variedade de 

serviços, desde sua criação tem um caráter majoritariamente residencial.  

O efeito visual de transformação da arquitetura, que, em parte, pode ser observado na 

Figura 2, evidencia diferentes aspectos de uma mesma urbanização. Podemos encontrar 

elementos antigos, como casarios bucólicos, ainda existentes no Espinheiro, mas que hoje 

parecem se esconder atrás dos muros, e ainda observar a verticalização fortificada, baseado na 

extrema proteção e segurança, que carrega a marca das novas coletividades em extensos e 

cegos muros, que limitam o espaço público.  

                                                 
2
 Trataremos detalhadamente, mais a frente, nesta dissertação. 
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Figura 2 – Cruzamento no Espinheiro, um bairro que se fecha para a rua. 

 
Fonte: a autora (2019). 

 

1.2 O QUE CONSIDERAMOS ARQUITETURA HOSTIL 

 

Sem pretensão de criar uma categoria, pelo aspecto semiótico da avaliação do espaço 

edificado, a arquitetura do medo corresponde à arquitetura edificada com propósito de inibir 

as condutas suspeitas. As características da arquitetura do medo (ELLIN, 1997) e arquitetura 

da violência (FERRAZ, 2005) são, grosso modo, similares em suas formas. Muros altos, 

cercas elétricas, falta de permeabilidade física e visual, diminuições de conexões com espaço 

público etc. Essas são algumas das medidas as quais o indivíduo (ou empresa) recorre com 

propósito de mitigar uma ameaça externa e caracterizam uma arquitetura subordinada ao 

medo, à violência e a insegurança. 

Este estudo propõe chamar de “Arquitetura Hostil” esses mesmos aspectos, que 

edificam um espaço descontínuo e limitam a experiência do viver o espaço, do caminhar, 

além de trabalhar com aspectos arquitetônicos que atualmente parecem negligenciados. Desse 

modo, o leitor é convidado a olhar a arquitetura por outro prisma, a partir da ótica de um 

transeunte circulante no espaço público da cidade. A arquitetura, aqui entendida enquanto 

forma-conteúdo, pela presença da ação em que a forma torna-se capaz de influenciar de volta, 

o desenvolvimento da totalidade (SANTOS, 1996), que veicula o medo e a insegurança, 

torna-se ela mesma portadora e/ou catalizadora desses sentimentos. Afirma Santos (1996a) 
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que “[...] o espaço organizado pelo homem é como as demais estruturas sociais, uma estrutura 

subordinada-subordinante”.  

Se num primeiro momento a arquitetura é reflexo da sensação de insegurança e medo, 

que nem sempre se traduz em índices reais de violência, em um segundo momento passa 

influenciar na percepção da sensação. Uma arquitetura que protege o espaço privado, num 

segundo momento, pode ser capaz limitar relações, impedir o convívio e romper laços. A 

experiência do espaço urbano é única para cada indivíduo e é também parte constituinte do ser 

humano e, assim, do ser urbano. Uma arquitetura disforme para experiência do corpo, ilegível 

para indivíduo, que não edifica a cidade como abrigo para o homem, é capaz de se tornar 

hostil, mesmo que, à primeira vista, essa ação arquitetônica não seja percebida. 
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2 METODOLOGIA 

 

Os procedimentos metodológicos têm por objetivo fundamentar a lógica de 

investigação científica da pesquisa. Entendendo que a escolha metodológica vai dar suporte e 

delimitar a forma como a pesquisa será desenvolvida, quais seriam os métodos mais 

adequados para tratar arquitetura e percepção da sensação de insegurança?  

Enfrentou-se um desafio: como tratar com o ambiente real, multivariado, complexo, 

mutante, com qualidades objetivas, e que, além do mais, são percebidas diferentemente 

segundo os usuários? 

Para Gil (1999), um bom pesquisador precisa, além do conhecimento do assunto, ter 

curiosidade, criatividade, integridade intelectual e sensibilidade social, sendo tão quão 

importantes: a humildade para ter atitude autocorretiva, a imaginação disciplinada, a 

perseverança, a paciência e a confiança na experiência. A imbricação desses fatores levará a 

pesquisa a obter uma visão detalhada do problema, conseguindo caracterizá-la com uma 

análise científica.  

 

2.1 PESQUISANDO O OBJETO 

 

A pesquisa é algo sequencial que ocorre de um questionamento e tem como objetivo 

encontrar uma resposta para tal questionamento. Minayo (1993, p. 23), considera a pesquisa 

como “uma atividade de aproximação sucessiva da realidade que nunca se esgota, fazendo 

uma combinação particular entre teoria e dados”. Se entendermos que esta pesquisa não busca 

fazer uma análise da violência no bairro do Espinheiro, nem apenas uma quantificação dos 

elementos de segurança, fica constatada a complexidade do objeto, o que leva a entender que 

dificilmente haja uma receita metodológica pronta dar conta de tal complexidade. 

O trabalho partiu de duas vertentes norteadoras, em que a primeira fundamentou a 

parte teórica deste estudo, sendo caracterizada pela pesquisa bibliográfica; a segunda, 

acreditando que “a pesquisa é atividade científica pela qual descobrimos a realidade” (DEMO, 

2000, p. 23) foi desenhada pela pesquisa empírica, de forma a aprofundar o conhecimento 

sobre objeto de estudo.  

Para que um conhecimento possa ser considerado científico se faz imprescindível que 

estejam explícitas as sequências técnicas que foram seguidas pelo autor. Segundo Gil (1999, 

p. 42), “o objetivo fundamental da pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o 
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emprego de procedimentos científicos”, logo há uma necessidade de determinar o método que 

possibilitou atingir esse conhecimento. 

Criar e refinar o olhar acadêmico sobre o objeto de estudo levou a diversas incursões 

em campo que possibilitou esclarecer conceitos e ideias, dando alicerce a uma pesquisa 

exploratória, mostrando que, diante dos múltiplos fatores a se tratar, seria necessário o uso de 

abordagens variadas para exemplificar os elementos. 

As abordagens quantitativas e qualitativas são consideradas como complementares. Ao 

determinar a lógica da investigação foi necessário adotar uma postura flexível para se 

considerar as ligações entre as abordagens e ressaltar o caráter empírico da pesquisa numa 

abordagem quali-quantitativa.  

O trabalho tem enfoque de método indutivo relacionado ao empirismo, visando que a 

experiência vivenciada no bairro do Espinheiro possa compor bases para estudos que se 

debrucem sobre as cidades que estamos construindo. O espaço construído do bairro do 

Espinheiro é utilizado como fonte direta de dados e as constatações particulares levam à 

elaboração de possíveis generalizações (GIL, 1999; LAKATOS; MARCONI, 1993). 

 

2.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E INSTRUMENTOS 

 

2.2.1 Etapa 1: revisão de literatura 

 

A revisão de literatura tem por objetivo buscar uma base teórica em autores que já 

possuem conhecimento nos assuntos pesquisados. Essa revisão tem um aspecto cíclico na 

pesquisa, pois estamos sempre voltando a ela, inserindo e retirando abordagens. 

A primeira etapa da elaboração deste estudo foi o levantamento bibliográfico de 

referências teóricas para a construção do arcabouço teórico que fundamenta a pesquisa. 

Concomitantemente, levou-se a cabo um breve levantamento bibliográfico sobre a história da 

urbanização e o processo de verticalização do Recife, tendo como objetivo a escolha do objeto 

empírico. 
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2.2.2 Etapa 2: levantamento em campo 

 

As provas das observações produzem informações adicionais sobre o objeto de estudo, 

utilizando fotografias, observações e fichas como instrumentos (YIN, 2005). Foram realizadas 

diversas visitas ao longo dos anos 2017/2019. 

A primeira incursão a campo teve como proposta uma visita livre que buscou conhecer 

o bairro e a sua dinâmica mais detalhadamente, a fim de subsidiar quais características da 

literatura seriam relevantes para trabalhar. Utilizou-se uma ficha (APÊNDICE A), preenchida 

pela pesquisadora, referente a cada imóvel totalizando 132 fichas, para o levantamento dos 

dados primários, onde constam as características arquitetônicas e elementos de segurança para 

serem avaliados em todos os edifícios residenciais verticais do bairro do Espinheiro, que 

possui quatro pavimentos ou mais. 

 

2.2.3 Etapa 3: análise dos dados 

 

Conforme Creswell (2010), a análise dos dados consiste em extrair-lhes o sentido, 

fazendo imbricações dos dados colhidos. Ao todo, a amostra para este estudo foi composta de 

132 edificações residenciais verticais. 

 

2.3 MÉTODO DO PERFIL ESPACIAL DA ARQUITETURA  

 

Buscando perseguir estas questões, foi necessário definir os caminhos e procedimentos 

para identificação de um perfil espacial da arquitetura, que fosse capaz de avaliar as 

edificações do bairro de forma individual, procurando descrever o ambiente real conformado 

por essa arquitetura.  

 

2.3.1 A seleção dos elementos   

 

O reconhecimento da cidade a partir das qualidades espaciais do âmbito público, 

repropõe os valores sociais ao urbanismo como arte social. Com o declínio do pensar a escala 

humana e a rua como um espaço arquitetônico, que são princípios fundamentais na 

funcionalidade do espaço, a rua como espaço da arquitetura foi negligenciada, sendo 

resultante do “resto” das construções do espaço privado. 
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A arquitetura entendida como uma entidade ativa, ou seja, que afeta o comportamento 

das pessoas e a partir da ideia de que existem formas de urbanizar que edificam espaços 

destituídos de valor de conjunto, de delimitação espacial, de desenho, de janelas e de 

fachadas, e ainda com muros “cegos” que contornam os edifícios privados e conformam 

espaço público deserto de pedestres. A partir de Aguiar (2016), que trabalha a qualidade do 

espaço, desenvolvemos nossa lógica de análise, baseando o estudo em três pilares (Figura 3). 

 

Figura 3 – Matriz de aspectos de análise 

 

Fonte: A autora (2019). 

 

 

2.3.2 Vitalidade, urbanidade 

 

VITALIDADE, na escala global: vitalidade urbana, estaria ligado a presença maior 

ou menor de pessoas, na rua, sendo associada à condição de integração espacial. Ruas com 

pessoas parecem mais seguras e a característica contrária que seria ruas desertas são espaços 

vistos como inseguros. Na literatura, constata-se que locais mais facilmente acessíveis tem 

mais pessoas nas ruas, como também lugares menos acessíveis tem menos pessoas na rua. 

Logo, a vitalidade urbana exerce um papel como fruto da integração espacial.  

URBANIDADE é um conceito ligado à arquitetura, que na escala local é refletido 

pela delimitação espacial, ou seja, o modo como se articulam os espaços públicos e privados.  

Segundo Aguiar (2016), esse parece ser o aspecto chave a se distinguir nas novas 

coletividades. A condição de enclausuramento, que provoca múltiplos efeitos no pedestre 

pode levar a uma percepção de conforto, de proteção. Esse efeito estaria ligado a escala 

humana, a cidade como abrigo (HOLANDA, 2004; NETO; AGUIAR, 2012). 
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O acolhimento está ligado à interface do edifício com espaço público. O fato de haver 

paredes cegas ou barreiras que distanciam os edifícios dos espaços públicos, pode afetar a 

relação entre moradores, vizinhos e entre moradores e estranhos (HILLIER et al., 1983 apud 

AGUIAR, 2016). Espaços públicos dotados de paredes cegas, com constituição negativa ou 

hostil, propiciam situações indesejáveis. 

A condição de legibilidade e funcionalidade se dá pelo modo como os espaços se 

mostram: cômodos ou incômodos, adequados inadequados ao corpo. 

A funcionalidade da calçada, sua dimensão, largura, proteção, o convívio com 

automóvel, seria afetada diretamente pelas qualidades das edificações que a margeiam, que é 

o que ocorre, em geral, com calçadas em um urbanismo desenvolvido para o automóvel. 

Delimitações sem portas nem janelas, descontinuidade.  

Em urbanidade, tem-se, simultaneamente, aquilo que é do urbano e aquilo que é 

condizente com cortesia, civilidade. Sendo do urbano, também é da cidade, e assim é, 

igualmente, forma construída, espaço público e sociedade. Ao condizer com civilidade e 

cortesia, a urbanidade pressupõe relação social dotada de afabilidade. 

A urbanidade, essa condição, essa característica, ela é própria da cidade, 

da forma, e não das pessoas. A urbanidade é um tipo de espacialidade. 

Entenda-se espacialidade como uma relação, entre espaço e pessoas. Essa 

relação pode ocorrer nos mais variados meios, no fundo do oceano, no 

alto da montanha, na cidade e onde quer que o corpo humano venha a 

chegar ele será em qualquer caso parte em uma determinada 

espacialidade. A espacialidade urbana é o que chamamos de urbanidade 

(AGUIAR, 2012, p. 76). 

Baseado nos conceitos de vitalidade e urbanidade se dá toda a reflexão tratada na 

dissertação. Identificamos que existe uma interdependência dos conceitos, pois havendo 

urbanidade deverá haver vitalidade. 

2.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

Para agrupar as informações que levem ao entendimento dos conceitos apresentados 

foi elaborado o instrumento de coleta de dados (Figura 5) seguinte maneira: 

Campo 1 – é a identificação do imóvel. Foi utilizado para isso o nome do condomínio. 

Campo 2 – é o campo destinado para foto do imóvel. Quando necessário foi utilizada 

mais de uma foto, dependendo do nível de elementos de proteção encontrados na edificação 

ou da escala do edifício.  

Campo 3 – expõe o endereço e a numeração do lote.  
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Campo 4 – está apresentado à quantidade de pavimentos (foi levantado não só a 

quantidade de pavimentos, mas também o uso desses se pavimento tipo ou estacionamento).  

A partir campo 5, foi utilizada uma escala numérica qualitativa dos dados, na dinâmica 

de análise “quanto menor melhor”. 

Campo 5 – identificação da relação janelas/rua: foi avaliada em dois fatores – se 

possui janela da área social até o quarto pavimento e se possui contato visual a partir da 

calçada. As escalas possíveis são: se há janela e contato visual (0); se há janelas, mas não 

contato (1); sem janelas e contato (2). 

Campo 6 – muros: foi analisado o elemento de vedação das interfaces edificadas dos 

imóveis. As escalas atribuídas foram: sem vedação /vedação até 1,50m (0); grade +1,50m / 

muro baixo com grade (1); grade +1,90m, com anteparo visual / muro cego (2). 

Campo 7 – portaria: foi analisado se há portaria visível, ou seja, na testada frontal do 

terreno (1); portaria elevada (2); sem portaria (0). 

Campo 8 – permeabilidade visual do térreo (para quem passa na calçada): visibilidade 

do térreo / uso comum (0); visibilidade parcial do térreo / apenas estacionamento (1); não tem 

visibilidade (2). 

Do campo 9 até o 14, a cada item de segurança encontrado soma-se 1 (um) ponto. 

Esses elementos foram escolhidos com base em Lira (2009). Cada componente do 

perfil espacial foi avaliado de forma específica, uma vez que representam qualidades espaciais 

distintas, a saber: 

a) Escala humana: medida universal das intervenções feitas para o homem. É 

reconhecer a essência da antropometria e realizar intervenções para o homem, 

pensando e considerando a atuação humana; 

b) Interface urbana: fronteira entre o domínio público e o domínio privado. Em 

algumas teorias contra o crime é incentivado que seja um espaço neutro. É 

justamente na interface das edificações onde se dá o contato direto da escala 

humana e da vivência do conhecido e do desconhecido; 

c) Uso de elementos de segurança: câmeras, cercas, elétricas, concertinas, grampo e a 

utilização da segurança privada. 
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Figura 4 – Levantamento de dados 

 

Fonte: a autora (2019). 

 

Figura 5 – Instrumento de levantamento de campo 

 
Fonte: a autora (2019). 
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Figura 6 – Parâmetros de análise 

 
Fonte: a autora (2019). 

 

Com base nos estudos de Ellin (1997), Ferraz (2009), Aguiar (2012) e Lira (2009), foi 

compilado o referencial de análise dos elementos arquitetônicos e de segurança que 

hostilizam e que, de acordo com Lira (2009, p. 12), são “características arquiteturais a serem 

focadas pelas fotografias que se mostram, aparentemente, influenciadas pelo medo”.  

Buscando ampliar o conhecimento sobre a arquitetura do bairro, foram utilizadas fotos 

do blog Antes que suma, que enfocam os mesmos elementos de fortificação das edificações. 

Além dos registros de diversas incursões realizadas pela autora, em horários diversos, nos 

anos de 2017/2019 no bairro do Espinheiro, através das lentes fotográficas. 

Para elaboração dessa avaliação, foi criado um banco de dados no Excel – programa 

para formulação de planilhas no pacote Office – contendo as informações de edificação. O 

banco de dados teve como base primária de informação as características dos lotes observadas 

em campo, possibilitando a criação de gráficos expostos na pesquisa e tabelas apresentados na 

pesquisa. 

2.4.1 Elaboração dos mapas de espacialização da arquitetura hostil 

Para a elaboração da produção cartográfica com as observações de campo e análises 

espaciais aqui expostas, foram utilizados dados primários recolhidos em campo; o 
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dimensionamento e a forma geométrica de quadras, disponibilizadas pela Prefeitura do Recife 

e viabilizadas através das ferramentas do Sistema de Informação Geográfica (SIG), com 

auxílio de CAD (Computer-Aided Design – Desenho Assistido por computador) através do 

software Autocad® Education, versão 2018. 

Para compilação dos dados referentes à infraestrutura urbana, foi utilizado o banco de 

informações (quadras, lotes, edificações, eixos de ruas, escolas etc.) da Prefeitura da Cidade 

do Recife (2010, 2016), com atualizações em diversas situações que, in loco, não 

correspondiam a real situação dos equipamentos, lotes e serviços urbanos. Os dados 

socioeconômicos foram obtidos através do último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (2010) e as porcentagens e armazenamentos de informações se deram 

através dos softwares Excel® (Microsoft Corporation, versão 2002) e WPS®. 

Em síntese: Para entendimento da lógica conceitual da pesquisa, buscaremos através 

dos conceitos de urbanidade e vitalidade urbana, que se desdobram conforme o grafo abaixo 

Figura 7, compreender os aspectos arquitetônicos que confere legibilidade e funcionalidade a 

arquitetura, se estão presentes na arquitetura do bairro do Espinheiro e se esses aspectos 

arquitetônicos  influenciam na percepção da sensação de insegurança urbana. 

 

Figura 7 – Grafo de conceitos 

 
Fonte: A autora (2019). 
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3 A URBANIZAÇÃO DA INSEGURANÇA 

A expansão da urbanização, juntamente com as transformações diversas na dinâmica 

econômica e social, a cidade e o viver urbano se transformaram em um espaço inesgotável de 

estudos, dúvidas e descobertas. Quando atentos para a ideia de que a percepção da sensação 

de insegurança não está necessariamente relacionada com índices de criminalidade e 

violência, nos desperta o questionamento: tal fenômeno é fruto da contemporaneidade ou 

sempre existiu? A sensação de insegurança mudou de alguma forma a estrutura urbana? Pode 

a sensação de insegurança, ter sido influenciadora da urbanização da cidade contemporânea 

ou o contrário? 

Com o objetivo de responder algumas questões pertinentes e entender, na origem, se 

há momentos, na história, que podem nos ajudar na condução de uma relação entre a 

formação das cidades, o processo de urbanização e insegurança urbana, buscaremos 

descortinar, de forma sucinta, o entrelace da urbanização e da sensação de insegurança. 

3.1 A URBANIZAÇÃO E A QUEBRA DOS LAÇOS SOCIAIS 

3.1.1 A urbanização e a exposição à ameaça 

O fator ameaça sempre existiu. Ao longo dos séculos a violência natural amedrontava 

o homem primitivo. A mudança rápida no processo de estruturação urbana, econômica e 

social, ocasionada no mundo ocidental pela expansão do capitalismo, apenas acentuou esse 

processo. A fluidez dos laços pessoais e institucionais ocorridos nesse período ocasionaram 

uma  ruptura social. 

O medo da violência é uma inegável marca da contemporaneidade, mas não está 

restrita a ela. A formação das cidades é um processo de busca pela proteção oferecida de estar 

reunido. Para Strauss (1981 apud MAGNANI, 1999, p. 117)  

a cidade provém simultaneamente da procriação biológica, da evolução 

orgânica e da criação estética é ao mesmo tempo objeto de natureza e sujeito 

de cultura; indivíduo e grupo; vivida e sonhada; a coisa humana por 

excelência.  

Ao longo da história, as cidades e suas arquiteturas servem como testemunho das 

sociedades e como importantes sistemas de informação, comunicação e transmissão cultural 

no decorrer dos anos. Guattari (1992) assinala que o “devir da humanidade parece inseparável 

do devir urbano”. 
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A cidade é a expressão material máxima do fenômeno urbano, mas a arquitetura se 

torna responsável para além da materialidade do abrigo humano, ela media, acolhe e organiza 

determinadas ações e relações sociais.  Sobre esse processo: 

A constituição da cidade é, ao mesmo tempo, uma inovação na técnica de 

dominação e na organização da produção. [...] A cidade, antes de mais nada, 

concentra gente num ponto do espaço. Parte desta gente é constituída por 

soldados, que representam ponderável potência militar face à população 

rural esparsamente distribuída pelo território. (SINGER apud SPOSITO, 

1994, p. 29 ). 

No espaço da cidade são escritas suas histórias e relações de dominação, formação e 

conquista. A maneira como são edificadas são fontes históricas que nos permitem entender 

essas relações existentes. O processo de urbanização, sob a égide da propriedade privada, 

apresenta transformações nas relações sociais, econômicas e locacionais.  

Um destaque pode ser dado na transformação das cidades: a modificação nos laços 

sociais. Na Idade Média (400 a 1.400 a.C.), quando a sociedade era predominantemente 

agrária, as relações sociais eram regidas pelos costumes e tradições em que, ao redor de uma 

hierarquia feudal, os senhores concediam os feudos a seus vassalos, um direito hereditário ao 

uso da terra. 

Quando ocorreu o enfraquecimento do sistema de feudos, devido à dificuldade da 

oferta de terra e à peste, os servos deslocaram-se para as cidades, vendo nisso uma melhora da 

qualidade de vida. “Assim, para o servo ir para a cidade, mesmo que não representasse 

necessariamente a felicidade, saúde ou prosperidade, significava concretamente a liberdade” 

(ROLNIK, 1988, p. 35). Mas “estar livre” é uma via de mão dupla. 

As alterações efetivas das relações sociais ocorreram no século XIX, quando há uma 

ruptura do modo de vida tradicional, da forma de trabalho e da forma de viver. A cidade 

industrial surge como local de encontros, com pessoas de vários lugares, onde é possível notar 

a influência de diferentes culturas na alimentação, nos costumes, na forma de vestir e nas 

tradições. 

Longe de ser um espaço de igualdade, mas o crescimento das cidades traz a ampliação 

da esfera pública do espaço. Se por um lado, em público, perdiam-se, em certo sentido, as 

referências familiares, por outro a forma de se vestir e se comportar determinavam os grupos 

e lugares ocupados (JESUS, 2011), ou seja, a possibilidade de estar ou fazer parte de um 

grupo. 

A consolidação do processo de urbanização avançou, trazendo consequências danosas 

para a população, para as relações sociais e de trabalho que se desenvolviam. Bauman (2010, 
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p. 9) aponta como o capitalismo pode florescer e prosperar durante certo tempo, desde que 

haja condições favoráveis a ele, “mas não pode fazer isso sem prejudicar o hospedeiro, 

destruindo cedo ou tarde as condições de sua prosperidade ou mesmo de sua sobrevivência”. 

Intensifica-se a urbanização, nasce a metrópole. Um espaço onde a luta do indivíduo 

contra a sociedade ganha claros contornos: no subjetivismo exagerado, no distanciamento um 

dos outros e no medo do contato com o outro (STECHER, 1995). Para proteger-se das 

ameaças que o desenraizariam, o homem da metrópole se torna racional. A vida metropolitana 

implica uma consciência elevada e uma predominância da inteligência, da racionalidade, visto 

que a intelectualidade se destina a preservar a vida subjetiva contra o poder avassalador da 

vida metropolitana (SIMMEL, 1987). 

O indivíduo cosmopolita passou a ter uma imagem do estranho, e ameaçador. Ele não 

reage de forma direta e emocional, como faz o indivíduo da cidade pequena. O cidadão 

metropolitano é obrigado a mascarar seus sentimentos e, muitas vezes, a não reagir aos 

estímulos sofridos, assumindo um ar blasé no cotidiano, essa capacidade é uma das principais 

características do homem da metrópole. 

A atitude blasé resulta, em primeiro lugar, dos estímulos contrastantes que, 

em rápidas mudanças e compressão concentrada, são impostos aos nervos. 

Disto também parece, originalmente, jorrar a intensificação da 

intelectualidade metropolitana.  (SIMMEL, 1987, p. 16). 

Afirma Sennett (1988, p. 43) que “o silêncio em público se tornou o único modo pelo 

qual se poderia experimentar a vida pública, especialmente a vida nas ruas, sem se sentir 

esmagado” todo cidadão seria possuidor de um “escudo invisível, um direito de ser deixado 

em paz”. Não será objeto de debate desta dissertação a esfera pública ou espaço público 

versus privado, mas sim como o urbanismo influencia estilos, modos de vida e hábitos, das 

mais diferentes formas. 

Reforçando a ideia capitalista de separação e do isolamento, Sennett (1988) faz uma 

crítica mostrando que o ambiente incita a pensar no domínio público como desprovido de 

sentido e nesse momento passa a ser materializada no ambiente urbano, através da arquitetura, 

toda contradição da vida pública e privada. 

A transformação do espaço público nos centros urbanos também é a sua 

popularização. Uma vez que os operários e populares passam a fazer parte da 

cena pública e ocupam o espaço com suas práticas de lazer e contestação, 

cria-se a imagem de horror e perigo (JESUS, 2011, p. 41) 
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Talvez seja este um importante ponto para proliferação da sensação da insegurança.  A 

popularização do espaço urbano impede o controle das massas populares? 

Segundo Bauman (2009), a proliferação da insegurança urbana está ligada aos medos 

modernos que tiveram início com a redução do controle estatal, considerando que, desde o 

princípio, o Estado participava através das “redes de proteção”, de uma estratégia de 

contenção de medos sociais, que foram enfraquecidas com a crise do modo de produção. 

A modernidade sólida, afirma Bauman (2009), administrava o medo através da 

solidariedade, um “laço natural”, que foi substituído pela competição. Nesse momento, os 

indivíduos despreparados estão entregues à própria sorte e, posteriormente, com a 

modernidade líquida, estão entregues aos seus próprios recursos que são claramente 

inadequados. As relações se diluíram, os indivíduos estão fisicamente próximos e socialmente 

distantes. 

O indivíduo passa a ter uma necessidade de se proteger da ameaça, todos se tornam 

suspeitos, os laços solidários se esgarçam, as suspeitas se tornam generalizantes como 

também a ansiedade, pois se vive a instabilidade da vida contemporânea. O impulso para se 

proteger da ameaça redefine as escolhas e fomenta estratégias de evitar “o outro” e de se 

separar do “perigo potencial”, dando amplitude ao processo de segregação espacial e social. 

Ponto chave para estudos urbanos contemporâneos, a estreita interação entre as 

pressões globalizantes e o modo como as identidades locais são negociadas, modeladas e 

remodeladas (BAUMAN, 2009), acrescentada e manifestada no tecido urbano, apresentam 

relevância por alterar significativamente a qualidade de vida do homem. Pois a combinação 

de espaços construídos e vividos constituem lugares de significado, identidade e sentido 

social e cultural.  

3.1.2 Fragmentação e a vivência do não contato 

Na vivência do espaço urbano, baseada na não vivência e no não contato com o 

desconhecido, “suspeitamos dos outros e de suas intenções, nos recusamos a confiar (ou não 

conseguimos fazê-lo) na constância e na regularidade da solidariedade humana”. 

Reproduzindo a ideia de perigo iminente, “os medos nos estimulam a assumir uma ação 

defensiva. Quando isso ocorre à ação defensiva confere proximidade e tangibilidade ao medo 

[...] o medo agora se estabeleceu, saturando nossas rotinas cotidianas” (BAUMAN, 2007, p. 

15). 
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Para Sennett (2002) é bastante natural que a flexibilidade cause ansiedade, as pessoas 

não sabem se os riscos serão compensados, ou que caminhos eles seguirão. Isso faz com que o 

indivíduo seja facilmente encorajado a tomar decisões que, aparentemente, são certas em 

benefício próprio, sem identificar os efeitos de sua ação. Podemos exemplificar apresentando 

como a locomoção exclusiva por veículo automotor vem contribuindo diretamente para a 

desertificação das ruas.  

As duas transformações modernas que contribuem para espalhar uma sensação de 

insegurança, segundo Bauman (2007), são a valorização do indivíduo e suas decisões e a 

vulnerabilidade da “rede de vínculos sociais”. Vivemos hoje uma enorme valorização do 

“eu”, seja por uma sensação de desamparo, seja pela individualidade exacerbada, contudo se 

faz importante entender os efeitos macro dessa individualização. 

Na cidade contemporânea, alia-se ao processo de individualização o aumento 

gradativo dos números da violência. Este é um fenômeno que atinge a sociedade: 

cotidianamente, as práticas são penetradas pela ameaça da criminalidade urbana e 

enfraquecimento dos laços sociais. 

A insegurança se relaciona com a falta de confiança e com a iminência de uma 

ameaça. Nasce de “um sentimento de impotência: de não estar mais no controle” (BAUMAN, 

2007, p. 32), que se assemelha ao o homem como o lobo do próprio homem, possuidor de um 

poder de violência ilimitado. É um sentimento real que mobiliza as populações e que tem 

impactos negativos na qualidade de vida e na relação com o outro. Influenciando no cotidiano 

das pessoas, promovendo, cada vez mais, o distanciamento entre os indivíduos e dos 

indivíduos com a cidade. 

Para Bauman, há uma característica que sempre se fará presente nas cidades: ela é um 

espaço cheio de desconhecidos convivendo em extrema proximidade. Guedes (2003, p. 76) 

afirma: 

A arquitetura leva à cidade [...] pessoas singulares, de natureza social, em 

constante e inesperada mutação, como ficou claro na fragilização política a 

que ficou exposta a classe operária, nas últimas décadas. Pessoas individuais 

ou coletivas, públicas ou privadas e seus projetos legítimos em conflito 

permanente por novas configurações sociais, exigindo e conciliando para 

sobreviver ou, simplesmente, trabalhar, comer, reproduzir e educar, com o 

pensamento treinado em batalhas violentas, onde o amor assoma como 

alimento e força. 

Como imaginar cidades onde as pessoas busquem se isolar? Bauman (2007) responde 

que, o ambiente social vivido nas grandes metrópoles é permeado por um movimento 
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ambivalente, o confronto “mixofobia” versus “mixofilia”.  Onde a “mixofobia” é o típico 

medo de se envolver com estrangeiros, interagir ou conviver de alguma forma. A formação de 

condomínios, academias, clubes fechados, são exemplos desse processo, pois criam núcleos 

de sociedade homogênea. Mas da mesma forma a “mixofilia” que é o prazer de estar num 

ambiente diferente e estimulante, de partilhar uma vida social. Fazem o indivíduo viver nesse 

espaço. 

As razões da “mixofobia” podem ser corriqueiras e quando expostas são facilmente 

entendíveis, mas não necessariamente fáceis de esquecer. Seria manifestada no impulso de 

construir ilhas de similaridade e identidade em meio a um oceano de diversidade e diferença. 

“A concentração maciça de estranhos é, simultaneamente, um repelente e um poderosíssimo 

ímã [...]” (BAUMAN, 2007, p. 95). Para exemplificar, podemos nos referir aos espaços 

exclusivos, tipo camarote. 

A fragmentação da vida urbana permite o surgimento de grupos de indivíduos unidos 

por interesses, hábitos, opiniões e condições financeiras iguais. Evitar o “outro”, o “estranho”, 

o “estrangeiro”, traz uma suposta segurança e uma superficial sensação de “paz social” e isso 

é possibilitado pela homogeneidade social encontrada nos espaços fechados, efeito que 

potencializa a autossegregação, que é uma tendência a se separar.  

Esse movimento de se isolar vem crescendo, se instalando e modificando o espaço 

urbano. Afirma Bauman (2009, p. 36) “A arquitetura do medo e da intimidação espalha-se 

pelos espaços públicos das cidades, transformando-a sem cessar”.  De certo, o espaço da 

cidade vive em transformação, mas o que se percebe é uma transformação que leva a uma 

homogeneização espacial, cultural e social.  

Caldeira (2000) afirma que é possível descobrir, no entorno do processo de construção 

física dos enclaves, um processo de construção simbólica de um círculo, ao redor do qual o 

medo é trabalhado e reproduzido, além de produzir a própria segregação socioespacial e a 

própria violência. 

Outro fato interessante nessa busca por se proteger é que, de forma contraditória e 

aparentemente desconectada, quando o processo civilizatório registra os maiores avanços na 

direção da democracia e progresso tecnológico, afirma Souza (2008), é quando a violência 

assume posição de destaque dentre as preocupações urbanas. 

O aumento real ou percebido da violência criminal tem efeitos no plano material, 

simbólico e econômico, podendo causar marcas, no indivíduo e na cidade, de difícil remoção. 

O espaço público contemporâneo perde, na atualidade, sua função precípua de lócus de 
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sociabilidade. As relações sociais de vizinhança não criam laços reais e não se estabelecem. 

Bauman (2009, p. 2) faz referência ao individualismo presente na contemporaneidade:  

A insegurança moderna é caracterizada pelo medo dos crimes e dos 

criminosos, na constância e na regularidade da solidariedade humana. 

Relatando o que Castells atribui a culpa por esse estado de coisas ao 

individualismo moderno. Dever individual de cuidar de si próprio, areia 

movediça na contingência, o perigo está em toda parte são inerentes a essa 

sociedade. 

Com isso, é reforçada a imagem dos espaços privados como refúgio e lugar de 

segurança, o que acaba não sendo verdade, pois a reprodução dessa ideia eleva o medo de 

estar sozinho, tendo em vista que o perigo está em todo lugar e isso se traduz no esvaziamento 

do espaço público e reverbera ainda mais na sensação de insegurança coletiva. 

3.2 UMA URBANIZAÇÃO SEM URBANIDADE 

No Brasil, a partir da década de 1980, as cidades passam por processos de mudanças 

relacionados à economia, infraestrutura e política. Entre os vários elementos em 

transformação cabe aqui nos deter nos aspectos do ambiente construído, mas que não passam 

desconexos dos processos econômicos e sociais. 

A partir da década de 1990, foram implantadas no Brasil as reformas neoliberais elas 

incluíram, entre outras demandas, adequar a economia nacional aos interesses do capital 

financeiro internacional, a abertura comercial e a diminuição do papel do Estado no 

planejamento e regulamentação da economia, ou seja, a condição econômica submetida ao 

controle externo, isto é, subordinada a ele. 

Nesse cenário neoliberal, o Estado como gestor do urbano passa a ser protagonista de 

seu desenvolvimento e a se sujeitar às forças econômicas e políticas exógenas que passam a 

gerir o espaço produtivo. A cidade se curva a essa necessidade de produção, se reforma, se 

reorganiza, se refaz e se cria (SANTOS, 1993). 

Ainda nos anos 1990, o conceito de exclusão social ganha mais dinâmica, acentuou-se 

a urbanização capitalista e a instituição da propriedade privada dos meios de produção e da 

terra. Segundo Castells (1983), a segregação se dá através destes agentes e são eles que 

permitem, na reprodução das forças de trabalho, o reflexo da estrutura social, transformando a 

cidade na expressão da atuação da sociedade no espaço urbano, através do ambiente 

construído. 
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Essa cidade transmutada em mercadoria, e mercadoria de alto preço, que apenas uma 

pequena parcela pode pagar, fomenta certa ansiedade por segurança, tranquilidade e paz 

regida pelo medo da ameaça externa. O mercado imobiliário, incentiva a segregação 

socioespacial e prolifera a ideia dos enclaves fortificados no Brasil, como o lugar livre de 

ameaças.  

Uma nova estética de segurança nasce atrelada ao projeto arquitetônico e renasce na 

cidade, sob a justificativa da violência. O aspecto arquitetônico de defesa, onde os muros são 

marcantes e se oferecem como alternativa para uma população amedrontada, faz sobreviver 

uma ameaça, uma incerteza que paira sobre a sociedade inteira: a crise do fordismo. 

Os anos que acompanharam o fordismo periférico no Brasil afloraram uma série 

fragilidades que comprometeram a afirmação do indivíduo como cidadão. Um estado de bem-

estar social sólido e políticas sociais fragmentárias são exemplos. No caso brasileiro, a 

proteção social e a inclusão via trabalho formal não se estenderam a todos os indivíduos, 

tendo efeito direto na construção da cidadania brasileira. 

Jesus (2011) afirma que a heterogeneidade e a fragmentação social no Brasil não vêm 

da globalização, ambas são elementos do capitalismo periférico, que expressam na 

distribuição de riqueza, no acesso à saúde, educação, emprego e espaço, a desregulamentação 

dos direitos do trabalho.  

Isso explica, segundo Ana Fani Carlos (2015), porque na produção do espaço, com o 

desenvolvimento do capitalismo, o espaço (produção social) torna-se um produto e, nessa 

condição, revela-se, na contradição valor de uso e valor de troca, uma mercadoria, como, em 

tese, todos os produtos do trabalho humano. 

Contudo, num campo de atuações desiguais a relação do indivíduo com a cidade, 

Souza (2008, p. 9) apresenta o conceito de “fobópole”, que corresponde ao “resultado da 

combinação de dois elementos de composição, derivados das palavras gregas phóbos, que 

significa medo, e pólis, que significa cidade”, ou seja, “medo da cidade”. Então como 

conviver nesse espaço? 

O estudo da arquitetura da cidade em dialética com espaços de relações sociais se faz 

de tamanha importância. Mais que isolar apenas uma variável, é determinar a superficialidade 

da abordagem, como enfatiza Carlos (2004, p. 20):  

Se a construção da problemática urbana se realiza no plano teórico, a 

produção da cidade e do urbano se coloca no plano da prática sócio-espacial, 

revelando a vida na cidade. [...] as relações sociais se materializam num 

território real e concreto, o que significa que, ao produzir sua vida, a 
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sociedade produz/reproduz um espaço enquanto prática sócio-espacial. A 

materialização do processo é dada pela concretização das relações sociais 

produtoras dos lugares. Esta é a dimensão da produção/reprodução social do 

espaço, passível de ser vista, percebida, sentida, vivida. 

As relações estabelecidas na cidade, e com a cidade, deixam marcas e restabelecem 

quase diariamente limites, experiências e apropriações. Os lugares são componentes 

estratégicos do instrumental da arquitetura urbanística e também são as expressões das 

resistências, dos conflitos, que ali se estabelecem. 

O indivíduo percebe a cidade e, de acordo com suas experiências, define suas 

estratégias diárias de movimentação de acordo com o espaço apropriado. O espaço 

arquitetônico é permeado por feitos culturais e sociais. O homem, como seu par dialético, dá 

sentido à materialidade na apropriação e uso do espaço, os transformando em lugares e aí os 

espaços vazios são preenchidos por gestos, convivências e sentido.  

Quando sob justificativa de buscar proteção, evita-se sair de casa, andar nas ruas, sair 

sozinho, tomar um ônibus ou andar a pé, se desenvolve com a cidade uma relação avessa ao 

processo de apropriação do espaço urbano. E como se não bastasse, é necessário buscar 

espaços e relações de sociabilidade desenvolvidas em locais “seguros”. É necessário “estar 

protegido”. Cada decisão individual e coletiva influencia na estruturação do espaço e essas 

escolhas redesenham a cidade. Quando a decisão é pautada na individualidade fomenta 

estratégias de evitar “o outro” e de se separar do “perigo potencial”, dando amplitude ao 

processo de segregação espacial e social.  

A sensação de insegurança se traduz na desconfiança e interfere nas formas como as 

pessoas interagem e se relacionam. A sensação da ameaça tende a desencadear ações 

defensivas por parte da população que, se sentindo desprotegida, modifica a forma de se 

relacionar com o outro e com o espaço e alterando as práticas cotidianas, na busca de se 

proteger de um perigo eminente. 

O impacto nas relações de vizinhança vividas nas cidades nos permite elucubrar sobre 

quão forte e silencioso é o efeito da arquitetura nas construções das cidades. Algo impensável 

em outras épocas acontece hoje. A sociedade contemporânea constrói cidade para se isolar.  

Dessa forma, os espaços públicos são vistos como desnecessários e perigosos. A arquitetura 

da praça, da rua, do local para conversar, que antes era local de vida e efervescência, hoje é 

apenas um espaço contemplativo para ser observado de dentro dos automóveis. 

Berman (1986) definiu a modernização como os processos sociais que dão vida ao 

turbilhão do moderno num perpétuo vir-a-ser, sinalizando que uma das fontes desse turbilhão 
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que embala a vida moderna é o rápido e, muitas vezes, catastrófico crescimento urbano. Esse 

crescimento modifica o cenário material e imaterial, rompendo os laços do indivíduo com o 

lugar, e modificando o modo como às pessoas veem e sentem o espaço, ou seja, se apropriam 

do mesmo.  

A percepção ambiental é o modo através do qual os indivíduos apreendem seu 

ambiente. Para Tuan (1980), a topofilia está relacionada aos laços afetivos dos seres humanos 

com o meio ambiente, é representada por um sentimento de afeição em relação ao espaço, 

complementa ainda que a topofilia é difusa como conceito, mas vívida e concreta enquanto 

experiência pessoal. 

Não é apenas o aspecto físico do meio ambiente, mas o que ele pode adquirir a partir 

das relações experiências vividas. Podemos exemplificar a topofilia, com o poema de Manuel 

Bandeira, em Evocação ao Recife: 

 

Evocação ao Recife 

Recife  

Não a Veneza americana 

Não a Mauritsstad dos armadores das Índias Ocidentais 

Não o Recife dos Mascates 

Nem mesmo o Recife que aprendi a amar depois  

- Recife das revoluções libertárias 

Mas o Recife sem história nem literatura 

Recife sem mais nada 

Recife da minha infância 

A rua da União onde eu brincava de chicote-queimado  

e partia as vidraças da casa de dona Aninha Viegas 

Totônio Rodrigues era muito velho e botava o pincenê  

na ponta do nariz 

Depois do jantar as famílias tomavam a calçada com cadeiras 

mexericos namoros risadas 

A gente brincava no meio da rua 

Os meninos gritavam: 

Coelho sai! 

Não sai! 

[...] 

Manuel Bandeira 

 

As recordações, nesse caso, mostram o elo afetivo com o lugar e apresenta, no valor 

simbólico, a marcante relação do poeta com a cidade natal, mostrando uma interiorização do 

sentimento que o leva a rememorar fatos do cotidiano passado, desentranhando dele algo 

novo e sagrado. A resposta ao meio ambiente pode ser basicamente estética, ou pode ser tátil: 

o deleite ao sentir o ar, a água e a terra. O lugar ou meio ambiente é o veículo de 

acontecimentos emocionalmente fortes ou é percebido como um símbolo (TUAN, 1980).  
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Em ambos os casos, e em contraponto a topofobia, que é uma aversão a certos lugares, 

a percepção é essencial e representa respostas dos sentidos aos estímulos exteriores. A difusão 

de rótulos negativos, que classificam espaços como “becos inseguros”, “ruas escuras”, “casas 

abandonadas” e “comunidades pobres”, difundem-se rapidamente pelo imaginário urbano e 

estigmatizam espaços, transformando antigos lugares, em locais de passagem, desprovidos de 

apropriações. 

O lugar, para Tuan (1980), é um centro de significado, construído pela experiência. É 

um somatório da existência vivida, simbólica e referenciada, é o cotidiano experimentado e 

seus conflitos reais e diários relacionados. O lugar é o mundo do vivido, é onde se formulam 

os problemas da produção no sentido amplo, isto é, o modo em que é produzida a existência 

social dos seres humanos (CARLOS, 2007) 

Dessa forma, as cidades são compreendidas e apreendidas, de diversas maneiras, pelos 

seus variados espectadores. Para cada pessoa conta, além de sua experiência pessoal, uma 

bagagem cultural de realidades vividas ou sabidas anteriormente e esse conjunto vai 

influenciar na forma como o indivíduo se relaciona e se apropria do espaço da cidade. 

O processo de urbanização que chega à fragmentação do tecido sociopolítico-espacial 

da cidade contemporânea é imbuído das relações sociais, culturais, políticas e ideológicas e 

todas influenciam nas percepções e transformações da cidade. Algumas questões são 

fundamentais: esse urbanismo moderno interfere na relação de apropriação com lugar, na 

forma como as pessoas se apropriam? A padronização e setorização gerada por essa 

modernidade gerencialista são capazes de influenciar no fluxo de pessoas? Esses fluxos se 

relacionam com a percepção da sensação de insegurança sentida? 

A cidade é compreendida como um palimpsesto onde as características das relações 

sociais se expressam, materializam e são naturalizadas. Essa relação dialética entre o homem 

e a cidade se dá em torno da perspectiva de que o espaço social é indutor das características 

espaciais e o espaço físico se conforma também como um protagonista das relações sociais. 

As barreiras físicas inseridas na malha urbana remetem à questão da segregação socioespacial 

e interferem no processo de apropriação por parte do indivíduo. A forma urbana percebida é 

composta por elementos resultantes dos desenhos arquitetônicos, que são as casas, edifícios e 

lojas. Bem como os elementos urbanísticos, que são as ruas, calçadas, quadras, praças e 

parques, que também contribuem nesse processo. 
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3.2.1 Insegurança e urbanidade 

 

As transformações que ocorreram ao longo da história apontam para uma tendência, 

manifestada na prática socioespacial, segundo a qual os espaços se reproduzem. Henri 

Lefebvre aponta que uma das características da sociedade moderna é a vitória do valor de 

troca sobre o valor de uso. Dessa maneira, as transformações ocorridas, principalmente por 

estratégias imobiliárias limitam as condições e as possibilidades do uso do espaço, que 

passam a ser regidos pelo valor de troca. 

A urbanização torna visível os contornos da propriedade privada do solo urbano. Que 

por consequência passa a limitar os usos e as apropriações da cidade. O espaço, por sua vez, 

transformado em mercadoria, destina-se à troca, o que significa que a apropriação e os modos 

de uso tendem a se subordinar a lógica do mercado, transformando gradativamente a função 

do espaço público. 

Nesse interim, as paisagens das cidades são alteradas. A insegurança urbana percebida 

pelos habitantes, que não sabem do que e de quem querem se proteger, optam sempre pela 

separação física e distanciamento de todos. Essa ação carrega também um conteúdo 

simbólico, de distinção, e quando essa ação se espalha na cidade, a paisagem se transforma.  

Na crítica a “Los Angeles pós-liberal”, Davis (1990) antecipa as ruínas de um futuro 

alternativo, discutindo os problemas urbanos ocasionados pela especulação imobiliária, 

expansão dos condomínios fechados e o transporte individual. O espaço urbano 

contemporâneo das cidades americanas é resultante das relações capitalistas do lucro. Em 

Fortaleza (Los Angeles), o autor faz uma análise da proliferação das novas formas 

arquitetônicas de repressão no espaço urbano, mostrando a emergência dos enclaves, bunker
4
 

e elementos segregadores na cidade, ambos envoltos numa atmosfera de violência urbana. 

Para o autor, a obsessão por sistemas de segurança física e pelo policiamento arquitetônico 

das fronteiras sociais tornou-se o Zeitgeist
5
 que tomou a cidade. 

Descrevendo uma lógica do não-lugar e lugares esterilizados, totalmente desprovidos 

de natureza e de história, Davis (2009) cita um urbanismo “ecologia da perversidade”, que 

não apresenta ligação com o lugar ou com a sociedade. Não há respeito à paisagem ou a 

urbanidade, os incorporadores não desenvolvem casas no deserto, o empreendimento se 

constrói dentro de muros, como elementos que se reproduzem em qualquer lugar, sem ligação 

com o entorno. 

                                                 
4
 Como Davis denomina as mansões suburbanas fortificadas. 

5
 Espírito da época. 
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Nesse cenário, surgem os enclaves, que seriam um “espaço defensável”. Eles 

apresentam características de separação e proteção que “emerge não como uma inadvertida 

falha do planejamento, mas como uma estratégia socioespacial deliberada” (DAVIS, 2009, p. 

241) e acaba sendo utilizado para se distinguir socialmente do outro e não para se proteger. 

Isso mostra que o processo de expansão desse padrão arquitetônico na cidade não está 

ligado à violência urbana e taxas de crimes, e que o isolamento que se busca não se traduz na 

ameaça sofrida. “A segurança tem menos haver com a proteção de cada um do que com o 

grau de isolamento” (DAVIS, 2009, p. 236).  

No Brasil, o viver urbano parece se desenvolver a contragosto, mas em Los Angeles 

parece ser um pouco pior. Davis (2009) cita termos como “ambientes de ruas sádicos”, o 

“endurecimento consciente da superfície da cidade contra o pobre”, esses são utilizados para 

representar uma arquitetura que, dentre outros elementos, se utiliza de mecanismos de guerra 

e defesa para expulsar pessoas indesejadas (DAVIS, 2009) 

Davis (2009, p. 237), em tom de ironia, fala como a “semiótica do espaço defensável 

é, em muitos casos, quase tão sutil quanto um arrogante policial branco”, e ainda conclui que, 

“embora os críticos da arquitetura em geral não prestem atenção como um ambiente 

construído contribui para a segregação, os grupos negros e pobres leem o significado”. E não 

se é incomum identificar um lugar apenas por suas características físicas. 

A cidade reforça as relações individuais, a arquitetura funciona como “fantasia” para 

se disfarçar ou para se defender. É um método específico de consagração espacial de 

distâncias sociais, em que um policiamento arquitetônico acontece porque os efeitos existem: 

“amenidades públicas, parques estão sendo abandonadas, as praias segregadas, as ruas estão 

mais desoladas e perigosas” (DAVIS, 2009, p. 239). Os espaços públicos estão sendo 

esvaziados. 

A consequência dessa cruzada pela busca de proteção e pela segurança é a destruição 

do espaço público, mas os elementos segregadores não são percebidos as sociedades tão 

carregadas de heranças aristocráticas, segregacionistas, fracionadas. Utiliza da arquitetura 

como estratégia para desestimular a aproximação das pessoas, se desvinculando, assim, de 

suas funções sociais. 

Os novos empreendimentos parecem esterilizar o espaço urbano. “As imagens 

pretendem convencer o leitor de que a forma urbana continua sem dúvida a desempenhar uma 

função repressiva”. Los Angeles está tomada pela dinâmica “anti-pedestre” e “glacis 

arquitetônicos”, ou seja, “redutos fortificados” (DAVIS, 2009, p. 241). Não seriam esses 
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prenúncios das cidades brasileiras, que assim como Los Angeles apresentam uma “arqui-

semiótica de guerra de classe”?   

O autor deixa claro que a arquitetura contemporânea tem por objetivo o controle da 

multidão, dessa forma erguem-se barreiras arquitetônicas e semióticas, para filtrar os 

indesejáveis e apresenta, ainda, que o projeto de reestruturação eliminou a mistura social das 

multidões, denominado como “ataque arquitetônico e policial, conjunto, contra o espaço 

público” (DAVIS, 2009, p. 266). 

Trazendo para a realidade brasileira, mas na mesma lógica de uma cidade segregada, 

Caldeira (2000) apresenta a discussão do fenômeno da proliferação dos enclaves fortificados, 

em São Paulo. A autora descreve que o crescente temor à violência acentua as transformações 

urbanas, ajudando a produzir um novo padrão de segregação. Enfatizando que, atualmente, 

assistimos a uma alteração marcante na qualidade do espaço público e no significado da 

noção de público. 

Os enclaves fortificados são para espaços privatizados, fechados, monitorados e 

constituem um dos principais instrumentos de segregação física e social que permitem o 

abandono do espaço público, permitindo a convivência “entre iguais”, nesses novos espaços 

de sociabilidade. Esses locais atraem aqueles que estão abandonando a esfera pública 

tradicional das ruas para os pobres, os marginalizados e os sem-teto (CALDEIRA, 2000). 

São propriedades privadas para uso coletivo e enfatizam o valor do que é 

privado e restrito ao mesmo tempo em que desvalorizam o que é público e 

aberto na cidade. São fisicamente demarcados e isolados por muros, grades, 

espaços vazios e detalhes arquitetônicos. São voltados para o interior e não 

em direção à rua, cuja vida pública rejeita explicitamente. São controlados 

por guardas armados e sistemas de segurança, que impõem as regras de 

inclusão e exclusão.  (CALDEIRA 2000, p. 258-259). 

Morar em um enclave é uma estratégia também de distinção social, bem como fazer 

compras em um shopping e não no centro da cidade, ou ser sócio de um seleto clube de 

campo. Ou seja, há uma inversão de valores estabelecidos anteriormente, em que o espaço 

público tinha centralidade e agora a primazia é do espaço privado. 

Caldeira (2000) lança bases para estudos sobre os impactos dos empreendimentos 

sobre a vida pública, considerando que vem acontecendo, com essa busca de proteção, um 

esvaziamento da esfera pública. “O impacto mais importante dos enclaves fortificados parece 

ser exatamente este: eles alteram o princípio de centralidade que sempre organizou o espaço 

da cidade” (CALDEIRA, 2000, p. 338). 
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Mas esse fenômeno não se restringe apenas à metrópole Paulista. Ferraz (2006), no que 

denomina “arquitetura da violência”
6
, apresenta as estratégias de proteção e segurança, que se 

expressam por grades de ferro, muros altos e câmeras de segurança. Um quadro de apartheid 

e medo faz multiplicar esse mercado de segurança, fazendo surgir uma nova coletividade. 

Essa nova coletividade, que responde a uma sensação de insegurança e se apresenta 

como resposta ao medo, faz parte de um conjunto paralelo de discursos noticiosos sobre 

assaltos e roubos a residências nos bairros nobres do Rio de Janeiro e São Paulo. Há uma 

influência direta de diversos atores na sensação de insegurança urbana (FERRAZ, 2006).  

Há um mercado que se alimenta do crescimento deste pânico, da sensação de 

insegurança de uns contra os outros, e dos novos modos de vida privada dos indivíduos, em 

que os lucros movimentam o mercado da segurança privada, emergindo favorecidos com essa 

cultura de medo que se espalha (FERRAZ, 2006). 

Tais medidas mostram uma repulsa da alteridade. É a partir daqui que se explicitam a 

exclusão, a intolerância e repulsão do outro, do que é diferente. A ideia de limpeza urbana é, 

na verdade, uma expulsão das classes marginais pela substituição por quem pode pagar. A 

presença dos mendigos e sem-teto é visualmente uma ameaça à valorização imobiliária 

(FERRAZ, 2016).  

A sensação da insegurança se reflete no modo de habitar humano. Estudos se referem 

a uma estética que se difunde nas cidades: a “estética da segurança”. O problema não se dá 

apenas pela implantação do tipo arquitetônico, mas se inicia nesse ponto. As áreas 

remanescentes de suas implantações são monótonas, não atrativas e sem vitalidade. Os muros 

tanto estabelecem a divisão do espaço como sugerem um distanciamento social. “A 

construção de símbolos de status é um processo que elabora diferenças sociais e cria meios 

para a afirmação de distância e desigualdades sociais” (CALDEIRA 2000, p. 259), deixando 

uma clara demarcação e afastamento. 

Cada edificação é uma entidade individual que exerce relação com as outras e com seu 

entorno, e os efeitos dessa relação se faz sentir no fervor desaparecido da vida social, que se 

desenvolvia nas ruas. Todavia, os efeitos quase nunca são sentidos na forma individual da 

edificação, mas com a desatenção ao espaço urbano e com a agilidade do mercado imobiliário 

os complexos arquitetônicos produzem efeitos em grande escala.  

Uma síntese de fatores marcantes que se revelam na arquitetura da cidade e que 

demonstram hostilidade aos indivíduos são contemplados nos arranjos espaciais e nas 

                                                 
6
 O grupo de pesquisas da Universidade Federal Fluminense, chamado “Arquitetura da Violência” (ARQ-VIOL), 

é responsável por condensar pesquisas no tema dessa forma de arquitetura, sob coordenação de Sônia Ferraz. 
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composições de elementos urbanos que têm por objetivo, essencialmente, impedir a 

aproximação de pessoas ou condicionando a ação de tal, transcendendo a ideia de proteção 

pessoal ou do patrimônio edificado (ANDRADE, 2010). 

A arquitetura hostil surgiu como elemento de proteção em alternativa à violência, mas 

acabou por se incorporar a estética dos projetos arquitetônicos. Esses elementos afetam a 

leitura do ambiente urbano e repelem a permanência e uso desses espaços, pois criam espaços 

áridos e sem vida.  

Na contramão do papel social da arquitetura, formadora de cidades e de pluralidades, o 

desenho urbano, juntamente com a arquitetura dos enclaves, possui função de segregar, 

apartar, cada vez mais. Os altos muros lembram os muros medievais, que antes protegiam as 

cidades das ameaças externas e agora criam bunker de proteção dentro das próprias cidades. 

Mas não são apenas os altos muros ou fachadas cegas. Unem-se a eles cercas elétricas, 

grades de ferro, arames, alarmes, espetos, pedras, cacos de vidro. O importante é proteger. De 

que ou quem não se sabe, mas a regra é manter afastado do território a insegurança urbana 

que é espaço público. A arquitetura se torna meio de coação, através da qual se expressa sua 

vontade. 

O fenômeno é tão complexo que se desenvolve em diferentes escalas, algumas vezes 

tão sutis que não nos damos conta. Cox (2015), em sua tese de doutorado, apresenta que a 

miniaturização dos indivíduos arbóreos, em cidades de clima tropical severo, nas calçadas de 

rua, funciona como estratégia e evitar multidões, por exemplo. 

Desse modo, a arquitetura hostil muda à rua, descaracterizando sua essência e 

revelando intenções. Como o passeio não é algo atrativo, menos pessoas circulam nas 

calçadas, não há diversidade, pois as fachadas voltam-se para dentro, as extremidades 

muradas e as ruas privatizadas transformam cada vez mais a experiência urbana numa ação 

monótona, solitária, hostil e insegura. 

Essa arquitetura tem como principal estratégia impor separação e distanciamento, 

construindo barreiras e restringindo acesso (CALDEIRA, 2011). Criando barreiras visíveis e 

invisíveis, abrem-se abismos sociais, rupturas que necessariamente leva a uma fuga do espaço 

público, enfraquecendo as relações sociais e ampliando a sensação de insegurança. “Esta 

maneira de edificar favorece o surgimento de ambientes hostis, com todos os problemas 

próprios da hostilidade, sobretudo quando essa hostilidade se manifesta coletivamente” 

(LEITÃO, 2005, p. 230). 
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3.2.2 Tendência a autossegregação 

 

Na realidade brasileira, a autossegregação relacionada a condomínios habitacionais, 

shopping centers, entre outros, criam espaços de exclusão. É perceptível que a vizinhança e o 

entorno não lhes é conveniente e esses espaços simplesmente não se integram à realidade. A 

invisibilidade social contribui para novos produtos de racionalização do espaço urbano, 

promovendo, uma diluição da esfera pública em um movimento proposital (NETTO, 2014). 

O que é diametralmente oposto à função da cidade como lugar de exercício da 

urbanidade, do convívio com o outro, do reconhecimento e do respeito às diferenças pessoais 

e coletivas. Não respondem ao objetivo de ser lugar de encontros e relacionamentos, ao 

contrário não permitem a integração de pessoas diferentes. 

A imagem da cidade está ligada a construções que estabelecem divisões e distância, 

determinam caminhos e olhares, deixam marcados “o dentro” e “o fora”. “Os muros 

estabelecem limites que arrefecem as relações espaciais com o restante da cidade, 

concretamente pela materialidade dessas barreiras que impedem a circulação” (SPÓSITO; 

GÓES, 2013, p. 97). A opacidade da materialidade estampa o individualismo e a 

singularidade. A consequência da opção por moradia em espaço fechado é a emergência de 

uma cidade, cujos fragmentos são ligados, exclusivamente, por interesses individuais, 

consumistas e pontuais, não constituindo mais um conjunto plural de conformações sociais, 

econômicas, culturais e ambientais. 

 

3.2.2.1 Verticalização 

 

Existe uma linha de estudo que defende que os princípios de uma cidade, dita mais 

sustentável, compacta e diversificada, que reúne princípios de multiplicidade de usos e 

atividades variadas, que encurta distâncias e estimule o desenvolvimento de relações locais, 

passa necessariamente pela verticalização. 

A verticalização materializa algumas inovações da forma de morar. Ela incorpora os 

avanços das mais altas tecnologias da construção civil, como a resistência do concreto e os 

elevadores, que, alavancados pelo processo de exploração capitalista, transformam o viver 

urbano. A verticalização faz parte do processo de reestruturação da cidade, chegando a ser 

símbolo de modernidade e de prosperidade das cidades, fazendo parte do ciclo de vida do 

capital. 
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O problema é que a especulação imobiliária está sempre ativa. Para Rossi (1995), esse 

processo apresenta tempos mais velozes, na medida em que a alta densidade dos 

assentamentos produz uma pressão maior sobre o uso do solo, refletindo em mais lucro pela 

projeção e multiplicação da possibilidade de venda do solo. 

As consequências mais perversas são as altas densidades construtivas e populacionais, 

provocando ruas estreitas, sem escala humana, tornando-se ladeadas por uma sucessão de 

prédios altos que formam corredores sufocantes que desestimulam a presença das pessoas. 

Holanda (2013) argumenta como a combinação de determinadas características arquitetônicas 

são vitais para o sistema de encontros da cidade e o contrário pode gerar espaços pouco 

utilizáveis. 

Para Rolnik (2003), a edificabilidade circunscreve um conflito, assim sendo, a alta 

concentração de edifícios pode demandar densidade construtiva tão intensa que compromete a 

escala das cidades. Em contraponto, a verticalização controlada ajuda na mobilidade urbana, 

pois ao diminuir as grandes distâncias, contribui para o maior fortalecimento das 

centralidades, promovendo habitações, comércio, serviços e convivência de forma compacta. 

A verticalização é um processo com ganhos e perdas, mas a forma como a arquitetura 

está mediando esse fenômeno não contribui para vitalidade urbana e para a copresença no 

espaço público, pelo contrário, vem enfraquecendo vínculos da relação público-privada, e 

desestimulando a vitalidade urbana. 

Os residenciais verticais multifamiliares desenvolvem um cenário urbano fechado, e o 

que se percebe desse processo é que em cada nova edificação há menor porosidade entre a 

fachada e a rua, em que os números de acesso são reduzidos para maior controle. O reflexo é 

uma cidade murada, espaços públicos inseguros, associados a paisagens de uma arquitetura 

privada. 

 

3.2.2.2 A negação da rua 

 

Marca urbana da contemporaneidade, a dessa forma de habitar com espaços 

privatizados, fechados e monitorados para residência, consumo, lazer e trabalho, leva  a classe 

média-alta a se refugiar, criando ações desproporcionais ao risco, que tem menos haver com 

proteção individual de cada um do que com o grau de isolamento pessoal do indivíduo, 

tornando esses espaços em símbolos sociais de distinção (DAVIS, 1990). 
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A forma arquitetônica atende à demanda do mercado imobiliário. O edifício nega a 

rua, a primazia do espaço privado sobre o público desenha na cidade muros altos, fachadas 

cegas e estacionamentos, com medidas que mantenham a distância entre o dentro e o fora. 

Como consequência, nega-se a rua o reconhecimento de sua função como 

espaço público, de lugar privilegiado à construção da sociabilidade, à 

realização do encontro com o outro nas suas múltiplas facetas. A rua 

brasileira surge, assim, quase à força, um mal necessário, tendo em vista que 

por ela se daria o caminhar e as condições mínimas de acessibilidade a cada 

uma das edificações que lhe definem o traçado físico (LEITÃO, 2014, p. 

850, grifo do autor). 

O segundo aspecto, consequência direta dessa escolha socioambiental, é que essa 

paisagem marca a profunda negação da rua, o espaço público por excelência na cidade 

brasileira é deixado de lado. O resultado dessa prática é o surgimento de um ambiente 

construído marcadamente hostil. 

 

3.2.2.3 Desertificação das ruas 

 

O espaço público, em sua completude, é capaz de expressar a vitalidade ou a 

decadência da cidade. Muitos estudos apontam uma suposta “morte” do espaço público como 

uma característica em que esses espaços começam a ser substituídos por locais privados.  

Pretendemos chamar atenção para o fato de que, com a proliferação de uma arquitetura 

hostil, o espaço público tem estado cada vez mais vazio, em consequência de se viver refém 

de suas próprias residências. As pessoas não andam nas ruas e as consequências não são 

escandalosas, elas ocorrem silenciosamente e vão corroendo a essência da vida urbana. 

Desde a Grécia antiga, o espaço público é o lócus da interação, convivência e 

socialização. O desprendimento ocasionado pela insegurança urbana, agravada pelo 

enclausuramento das edificações, tem influência real sobre a circulação de pedestre
7
.  

Os elementos da arquitetura e do planejamento modernistas que sobrevivem 

na nova forma urbana dos enclaves são aqueles que destroem o espaço 

público e a vida social moderno: ruas mortas transformadas em vias 

expressas, construções esculturais separadas por vazios e ignorando o 

alinhamento das ruas, muros e tecnologias de segurança enquadrando o 

espaço público como residuais enclaves voltados para o interior, separação 

de funções e destruição de espaços diversos e heterogêneos (CALDEIRA, 

2000, p. 312-313) 

                                                 
7
 Sobre isso, ver Netto (2014) 
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A qualidade da arquitetura privada é exaltada, o que se edifica não tem relação com o 

entorno, reforçando a postura privatista da cidade, em que fachadas não se harmonizam nem 

se abrem para a rua e a falta de sedução das ruas colocam os espaços públicos de forma 

coadjuvante da cidade. 

De acordo como Netto (2014), as combinações de determinadas características 

arquitetônicas do espaço podem ser vitais para a cidade. E certos elementos podem se mostrar 

segregadores, desestimulando o uso do espaço público, contribuindo para a percepção da 

sensação de insegurança nas ruas. 

A utilização de dispositivos de controle, privados e públicos, que de forma clara 

direcionam para onde se deve olhar e como se apropriar do espaço urbano, promove um 

rompimento da relação da pessoa com o espaço. Como já nos alertava Jacobs (2000) e Gehl 

(1971), uma rua sem vitalidade não atrai olhares e pessoas, pessoas atraem pessoas, sendo a 

desertificação das ruas marca um reflexo da diluição das relações urbanas. 

Uma rua movimentada consegue garantir perceptivelmente a sensação de segurança, 

uma rua vazia não (JACOBS, 1961). A rua, como espaço público é também espaço da 

arquitetura, que, deveria ser gerido pelo órgão, mas que em uma gestão neoliberal, é entregue 

aos promotores privados. Esses por sua vez, atuando na lógica do capital concentram-se na 

ampliação do valor de troca em detrimento do valor de uso e edificam, sem urbanidade. Um 

espaço árido, sem atrativos, não é capaz de gerar sociabilidades e se alimenta o ciclo de 

decadência do espaço público como forma urbana.  

Longe de sugerir que apenas o componente arquitetônico seria suficiente para definir 

padrões de uso, ocupação e apropriação do espaço. Porém sabemos que estão inclusos nesse 

processo diversas influências e fatores endógenos e exógenos, uns tratados nesta dissertação e 

outros que fogem ao nosso campo de abordagem. 

 

3.3 ARQUITETURA E COMPORTAMENTO 

 

Para Ana Fani Carlos (2007, p. 17), “o lugar é a porção do espaço apropriável para a 

vida, apropriada através do corpo – dos sentidos – dos passos de seus moradores”. As 

imagens guardam uma significação como elementos de sociabilidade, em que um comércio 

pode ser mais que um espaço de troca de mercadoria, o espaço apropriado ganha significado 

através do uso. 
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Jacobs (2000) e Gehl (2013) fazem considerações esclarecedoras sobre o 

comportamento humano e características arquitetônicas, levantando princípios de urbanização 

que se baseiam numa perspectiva moderna, como a cidade pensada para o carro, e uma 

arquitetura funcionalista que acaba separando as pessoas das ruas. Gehl (2013) defende que a 

humanização das cidades leva a espaços públicos de maior habitabilidade, vitalidade e 

urbanidade.  

As características dos espaços públicos combinadas, podem se transformar em 

geradores de fluxos de pessoas, onde o uso diversificado e a possibilidade de lazer configuram 

a diversidade urbana. A valorização da esquina e percursos, pequenos afastamentos frontais, 

permeabilidade da fachada e quadras, podem garantir a circulação de pedestres. 

Aliado à efervescência da vida urbana que se dá na calçada, geradora de relações 

sociais que possibilita o reconhecimento entre as pessoas, garante uma certa percepção da 

sensação de estar seguro, a rua é espaço de vivência, acontecimentos e permanência, indo 

além de mero espaço de passagem, poder experienciar esse espaço é vital para cidade. 

Para Holanda (2006), a cidade é um sistema de encontros e esquivanças, de 

concentração e dispersão de pessoas, e que a arquitetura é capaz de influenciar no uso do 

espaço público. Cada sociedade tem, de forma peculiar, combinações diversas de se organizar 

e tais práticas vão imprimindo, no espaço da cidade, suas marcas. A sociedade contemporânea 

reproduz uma hostilidade na arquitetura capaz de indicar a ideia de querer se agrupar 

separadamente, de forma a criar espaços homogêneos. 

Os ideais urbanistas modernos, que pensaram uma cidade funcionalista, dividida e 

acessada por automóveis, trouxeram até os dias atuais características limitadoras da 

experiência urbana, em espaços compartilhados. As construções excludentes, os muros, as 

grades, têm efeitos reais. Caldeira (2000) conta que os muros afetam os espaços e a 

experiência da vida pública. O simples ato de admirar as casas num passeio caminhante na 

cidade é dificultoso, pois elas estão escondidas pelos altos muros e cercas de arames farpados. 

Para Lynch (1961), existem fatores que levam o observador a construir uma imagem 

da cidade, “aspectos da cidade” que levam o sujeito a necessariamente conferir um 

significado da forma urbana. Entendendo o impacto da arquitetura como cidade para o ser 

individual e em coletividade, e que os contornos materiais são vistos, percebidos e 

interpretados por cada pessoa individualmente, buscamos identificar as formas de intervir no 

meio urbano, que são menos agressivas. 
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Lynch (2007) ainda vai mais além e analisa, em “A boa forma da cidade”, dimensões 

de execução gerais, que forma um conjunto de qualidades que os indivíduos consideram 

importantes em um local físico. Observando os aspectos gerais, ele busca entender como a 

imagem do espaço é percebida e apreendida pelo sujeito, ou seja, não é apenas a forma do 

objeto que tem valor, mas como eles são percebidos. 

As abordagens desenvolvidas por Cullen (1963), logo após Lynch, correlacionam 

visões pontuais e globais do espaço urbano e fala dos fatores externos que levam o observador 

a construir uma imagem daquele espaço. Apresenta, ainda, o conceito de visão serial, sendo: 

“embora o transeunte possa atravessar a cidade a passo uniforme, a paisagem urbana surge na 

maioria das vezes como uma sucessão de surpresas ou revelações súbitas” (CULLEN, 1963, 

p. 11).  

Cullen (1963) e Lynch (1961) acrescentam ao debate a singularidade da paisagem da 

cidade e a criação da imagem dessa cidade. Há de se guardar a arte de edificar espaços 

complexos e que despertem as sensações e os sentidos no observador, criando ambientes que 

possam transmitir bem-estar, capaz de atrair pessoas, chegando a já mencionada vitalidade. 

Dessa maneira, buscaremos nos debruçar nos aspectos arquitetônicos e urbanos do Espinheiro 

para que possamos entender as ações que levaram a conformação do espaço atual do bairro, 

como essa paisagem se apresenta hoje. 
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4 CONTEXTUALIZANDO O OBJETO EMPÍRICO 

 

A estruturação urbana é uma linha temporal permeada por diversos processos. Este 

capítulo contextualiza de forma sucinta como o processo de urbanização da cidade do Recife, 

definiu eixos de expansão e desenvolvimento direcionando a classe média para lócus 

específicos já no início da urbanização e concentrando essa mesma classe no processo de 

verticalização. 

 

4.1 UM POUCO DA HISTÓRIA DA URBANIZAÇÃO 

 

Desde início do processo de povoamento a expansão do Recife foi moldada de acordo 

com a oferta de terras sólidas existentes. Até o fim do século XVI, a ocupação no Recife era 

espontânea, composta por armazéns de açúcar, tavernas e prostíbulos, era um povoado de 

poucas casas e infraestrutura precária.  

É nesse deficitário núcleo e sobre o orgânico traçado deixado pela colonização do 

século anterior se inicia a ocupação holandesa, marcando o início do processo planejado de 

urbanização da cidade. De maneira rápida, a ocupação holandesa de 1630 a 1634 se expande 

sobre o istmo, ocupando os terrenos que vazios que existiam entre o mar e o rio.  

 



58 

 

Figura 8 – Planta do Recife, em 1875, Pierre Post 

 
Fonte: Vasconcelos (2008). 

 

O governo de Maurício Nassau (1637 a 1644), com objetivo de tornar o Recife capital 

do império, contrata Pieter Post, arquiteto, que elabora o primeiro plano urbanístico da cidade 

Figura 8. Expandindo em direção ao continente, foi concluída, em 1644, a construção da 

primeira ponte do povoado. Dessa maneira, o núcleo do Recife passa a se conectar com ilha 

de Antônio Vaz, dando início à urbanização da cidade Maurícia. 

O desenho da ocupação holandesa e o avanço da urbanização foram marcados, entre 

outros fatores, pelas peculiaridades geográficas: os rios, ilhas e alagados, aspectos que batiza 

a na cidade anfíbia. Nas planícies, que eram as áreas mais fáceis de construir, as terras não 

encharcadas eram valorizadas, 

De acordo com Reynaldo e Alves (2013), o processo de urbanização da cidade tem 

considerável crescimento a partir do século XVII. Calcado nos esparsos traçados do século 

XVI, oriundos da colonização Portuguesa, a ocupação holandesa desenha nas planícies   

relativa urbanização do território 
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Figura 9 – Planta da Cidade do Recife, 1906. 

 
Fonte: Menezes (1988). 

 

Quando ocorreu a transferência dos engenhos de cana-de-açúcar para áreas mais 

afastadas do centro urbano, a expansão da cidade ia incorporando as terras remanescentes, o que 

foi de extrema importância para a cidade, proporcionando espaço para os bairros que irão surgir. 

Conforme os engenhos iam buscando terras mais férteis ao cultivo, as planícies mais 

próximas ao centro urbano foram sendo aterradas e posteriormente foram criados os 

arrabaldes e sítios, chegando à origem os diversos dos atuais bairros do Recife.  
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Figura 10 - As rua antigas do Recife. 

 
Fonte: Instituto Moreira Sales. 

 

Na primeira parte do século XVIII, área da Boa Vista é tomada por obras 

fundamentadas na execução de aterros, o Recife do século XVIII, tem desenho orgânico, é 

composto por traçados irregulares, ruas estreitas, inúmeras igrejas e sobrados (Figura 10) que 

disputam e enriquecem a paisagem da cidade. 

Na franja do perímetro urbano no século XIX,  

Os sítios foram progressivamente fracionados em pequenos lotes de terrenos, 

Jaqueira, Tamarineira, Mangabeira, Espinheiro, Aflitos, Fundão, Santana, 

Capunga, todos antigos e frutíferos sítios que, parcelados deram origem a 

muitos dos atuais bairros do Recife (ARAÚJO, 2001, p. 103). 

 

Figura 11 – As casas dos sítios do Recife.  

 

Fonte: Instituto Moreira Sales.  

 

 

As casas (Figura 11) geralmente apresentavam uma arquitetura exuberante, condizente 

com a realidade social dos donos.  
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4.2 A INFLUENCIA DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA DO RECIFE 

 

Com o fim escravatura, a crescente industrialização e o êxodo rural direcionava o 

fluxo das pessoas para a cidade em busca de melhores condições de vida. As pessoas viam 

nos centros urbanos uma melhora de vida que viria do progresso industrial. Esse 

deslocamento populacional gerou uma demanda não só por moradia, mas por todo tipo de 

infraestrutura urbana. 

A reurbanização ocorrida na capital francesa, em meados do século XIX, influenciou 

ao redor do mundo o traçado de várias cidades. As questões higienistas mesclavam-se ao  

debate da repressão às investidas popular, movimentos comuns após a Revolução Francesa de 

1789, as ruas tortuosas e estreitas tornavam difícil o controle da população. 

Ao redor do mundo, os debates que circundaram a reforma urbana parisiense, 

idealizada por Haussmann, tomou o mundo, as ideias de alargamento de vias, reformas de 

edifícios públicos pautados no discurso higienistas lançou bases no Brasil e fez emergir no 

Recife um debate ideológico sobre quais seriam as diretrizes que fariam parte da reforma 

urbana que ocorreu nos anos de 1909 a 1915. 

De um lado os tradicionalistas, defendiam o caráter orgânico e natural do traçado 

urbano, pois temiam a descaracterização arquitetônico-urbanísticos do centro. Do outro os 

higienistas defendiam que as reformas fossem baseadas nos princípios parisienses e na 

medicina social.  

 

Figura 12 – Reforma do Centro do Recife 

 
Fonte: disponível em: <http://brasilianafotografica.bn.br>. Acesso em: 01 mar. 2019. 

 

Saturnino de Brito, engenheiro sanitarista, trouxe importantes contribuições para a 

expansão urbana, além atuar na reforma do centro (Figura 12), projetou o sistema de 

http://brasilianafotografica.bn.br/
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esgotamento sanitário para áreas de expansão urbana para como Derby e Espinheiro, elaborou 

a Planta da Cidade do Recife, de 1917. 

De base também a elaboração da primeira lei urbanística do Recife, a Lei nº 1501 de 

1919, que passava a regular segundo os preceitos já citada medicina social parisiense. Apesar 

de não ser regulamentar o uso do solo, a Lei nº 1501/1919, condenavam de certa forma as 

características orgânicas da forma urbana tradicional.  

Portanto, caracterizou-se como um dos primeiros dispositivos disciplinador de 

construções no Recife. Dando continuidade às transformações, nos anos 1920, as reformas 

foram estendidas aos bairros de Boa Viagem e Derby (Figura 13). 

 

Figura 13 – Bairros de Boa Viagem e Derby no início de sua urbanização 

  

Fonte: disponível em: <http://brasilianafotografica.bn.br>. Acesso em: 01 mar. 2019. 

 

 

Em 1932 o parcelamento do solo é adotado como instrumento regulador do espaço 

urbano e as condições da trama urbana da expansão do Recife, porém é rapidamente 

substituído pelo Decreto 374 de 12 de agosto de 1936, que fornece as bases de crescimento da 

cidade disciplinando a altura dos edifícios de acordo com a zona e gabarito mínimo para 

edificações em (Santo Antônio e São José) região central da cidade. 

Recife ocupa a nona posição de municípios brasileiros com mais de um milhão de 

habitantes. Com população estimada de 1.637.834
8
, a capital pernambucana fica na 3ª posição 

do Nordeste, atrás apenas de Salvador, com 2.857.329, e Fortaleza, com 2.643.247 (IBGE, 

2010). Pode ser justificável os primeiros traços de edifícios verticais riscar a cidade na década 

de 1940, entre os anos 1920 e 1940, o Recife teve um crescimento populacional da ordem de 

45,9% (IBGE, 1999), e dando vistas formal ao crescimento populacional, em 15 de julho de 

                                                 
8
 É o que aponta a estimativa mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

 

http://brasilianafotografica.bn.br/
https://www.destakjornal.com.br/brasil/pelo-pais/detalhe/ja-somos-2084-milhoes-em-acao-diz-ibge?ref=HP_DestaquesPrincipais
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1946, é sancionado o Decreto 27, que delimita gabarito entre 3 e 12 pavimentos para as ruas 

do centro; gabarito mínimo de 8 pavimentos (sem limite máximo) para: avenida Dantas 

Barreto, 10 de Novembro, rua da Aurora, praças da Independência e Joaquim Nabuco, 

anunciando um Recife vertical. 

 

Figura 14 – Crescimento populacional da cidade do Recife, Pernambuco, Brasil. 

 
Fonte: IBGE (2010). 

 

Entre os anos 1940 e 1960, a população do Recife (Figura 14) aumenta de 348.000 

para 797.000 habitantes, o fenômeno decorreu, sobretudo pelos fluxos migratórios campo 

cidade, entre outros já anteriormente citados, ajudando a agravar a crise da habitação já 

existente entre a população pobre. 

O Código de Obras e Posturas, instituído em 1961 pela Lei 7.427, divide a cidade em 

setores urbanos e suburbano (divididos em zonas) e o setor rural, estabelecendo parâmetros 

para urbanismo e obras na cidade. Essa lei trouxe um novo aspecto à gerencia do solo: a 

regulamentação de loteamentos e conjuntos habitacionais, preocupando-se também com a 

transformação do padrão urbano ao introduzir os conceitos de parque, jardim e sítio, 

caracterizando inclusive as novas ofertas imobiliárias (ALVES, 2009).  

O Mapa 1 apresenta, na cor cinza escuro, todas as áreas que agora passam a ser 

urbano, e as áreas cinza claro setor suburbano. Nesse interim, o Espinheiro passa a estar 

contido no setor urbano. As áreas pintadas de amarelo são os setores de comércio, áreas que 

perpetuam até os dias atuais: São José, Santo Antônio e bairro do Recife, na parte central do 

mapa. Casa Amarela na zona Norte da cidade e Afogados no eixo oeste. 
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Em 1980, é dado início a era mercado imobiliário residencial de classe média que 

expandiu nos dois eixos: o eixo sul e o eixo oeste, conforme mostram os dados obtidos por 

Lacerda para a Região Metropolitana do Recife, no período compreendido entre 1975 e 1984. 

 

Mapa 1 - Setores urbanos e suburbanos. 

  

Fonte: Lívia Isabel B. de Miranda (2008).  
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A grande produção no Município do Recife [...] se espraiou, notadamente, 

pelos bairros de Boa Viagem – que pela sua elevada concentração de 

serviços e equipamentos urbanos e atrativos da orla marítima não tem 

sofrido descontinuidade no seu processo de adensamento e expansão [...]; 

bairros tradicionais de classe média – Espinheiro, Derby, Aflitos, Casa Forte, 

Graças, Madalena, Parnamirim, Rosarinho, Santana, Monteiro, Tamarineira 

e Torreão – que, ao longo dos 20 anos vêm perdendo a sua antiga forma, 

caracterizada pela presença constante de habitações unifamiliares, para 

serem ocupados por grandes edifícios verticais [...]; e bairros centrais – Boa 

Vista, Joana Bezerra, Recife, Santo Amaro, Santo Antônio, São José e 

Coelhos. [...]. Esses bairros são os mais bem atendidos em termos de 

infraestruturas básicas (LACERDA, 1990, p. 245). 

Se por outro lado, no final da década de 1970, a explosão populacional acirrou as 

desigualdades sociais, o início de 1980 foi também marcado pelo ingresso, no debate público, 

de temas atinentes à pobreza urbana e ao acesso à terra. O crescimento das edificações 

verticalizada, nos anos 1980, pode ser ligado à facilidade de obtenção créditos por empresas 

de capital privado, aliados à liberação dos parâmetros construtivos na legislação do solo. Em 

relação aos parâmetros urbanísticos, é alarmante para a condição da cidade a não previsão de 

gabaritos, pois a estrutura urbana não é levada em consideração. 

Em 1983, passa a vigorar a Lei 14.511, primeira de ocupação urbana, que teve o 

caráter de reconhecimento das grandes transformações ocorridas na cidade, e tendo como 

característica a intensificação do aproveitamento do solo. Em 1987, as Zonas Especiais de 

Interesse Social (ZEIS) do Recife ganharam uma utilidade prática com o Plano de 

Regularização das Zonas Especiais de Interesse Social (PREZEIS). 

Em abril de 1996, a lei 16.176, traz um novo Plano de Uso e Ocupação do Solo para a 

cidade. Em relação ao anterior, foram introduzidos novos conceitos, como o de “solo criado”, 

"transferência do direito de construir" e "taxa de solo natural". No quadro a seguir, são 

apresentados os principais parâmetros de ocupação para construção na cidade. O potencial 

construtivo de um terreno é determinado pela aplicação desses três parâmetros, que são: o 

Coeficiente de Utilização, que multiplicado pela área do terreno resulta no total de metros que 

se pode edificar; a Taxa de Solo Natural, que corresponde à área mínima necessária no 

terreno; e os Afastamentos Progressivos da edificação que variam conforme o número de 

pavimentos. 
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Quadro 1 – Parâmetros de ocupação estabelecidos pela Lei nº 16.176/1996, Lei de Uso e Ocupação do Solo 

(LUOS) 

 
Fonte: Produção da autora a partir dos dados da LUOS. 

Legenda: 

* Fórmulas aplicadas para edificações acima de dois pavimentos. 

 

As transformações ocorreram num processo rápido, mas o sítio urbano não estava 

preparado, apesar de ter sido alvo de planejamento e recebimento de esgotamento e 

infraestrutura, este não era condizente com a realidade construída. Sem parâmetros que 

limitasse o gabarito das edificações, é iniciada a era da construção dos altos edifícios.   

A insipiência da infraestrutura urbana rapidamente ficou em evidencia. O processo de 

verticalização saturou o espaço da cidade, em menos de dez anos, é necessário de alguma 

forma de frear o crescimento urbano. A partir daí, os bairros passam a ser regulados pelos 

parâmetros descritos na Lei nº 16.719/2001, Lei dos Doze Bairros (LDB), e não mais pela 

LUOS/1996 do Recife (Quadro 2). 

 

Quadro 2 – Parâmetros urbanísticos definidos pela Lei nº 16.719/2001 

  

Fonte: Produção da autora a partir dos dados da Lei nº 16.719/2001, Lei dos Doze Bairros 

Legenda: 

CDV: Categoria de Dimensionamento da Via 

* Fórmulas aplicadas para edificações acima de dois pavimentos 

** Nas avenidas Beira Rio, Rosa e Silva, Rui Barbosa, Parnamirim, 17 de Agosto, e nas Estradas do 

Encanamento e do Arraial, o asfaltamento frontal não poderá ser inferior a oito metros. 

GAB: Gabarito da altura da edificação 

TSN: Taxa de Solo Natural 

Cµ: Coeficiente de utilização 

SRU1: Setor de Reestruturação Urbana 1 

SRU2: Setor de Reestruturação Urbana 1 

SRU3: Setor de Reestruturação Urbana 1 
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Nesse universo, é aprovada a Lei dos Doze Bairros (LDB), a LUOS nº 16.719 de 

2001, que redefine os parâmetros de ocupação, e estabelece mecanismos de proteção da 

estrutura fundiária, desencorajando a prática do remembramento que acaba por inibir a 

construção de grandes volumes edificados. Levando em consideração o alto preço da terra 

urbana, nessa região, aliada ao baixo potencial construtivo e a limitação de gabarito 

desencadeia um efeito de “proteção” nos bairros do Derby, Espinheiro, Graças, Aflitos, 

Tamarineira, Jaqueira, Parnamirim, Santana, Casa Forte, Poço da Panela, Monteiro e 

Apipucos, conjuntos denominados Área de Reestruturação Urbana (ARU). 

 

Tabela 1 – Demonstrativo da média representatividade de edificações acima de 20 pavimentos na ARU antes de 

2001 

 
Fonte: Nunes (2008). 

 

Nunes (2008), estudando o impacto da LDB/2001, evidencia como a legislação de fato 

é uma mão reguladora das transformações urbanísticas (Tabela 1). De 1997 a 2000, o bairro 

do Espinheiro teve 10 edifícios com mais de 20 pavimentos aprovado; após 2001, esse 

número cai pela metade, número esse que ainda é atrelado a projetos que foram protocolados 

antes da nova lei, ou seja, são regidos pelos parâmetros anteriores a LDB. 

Fica evidente que, apesar de ainda existir área (não me refiro a infraestrutura urbana), 

os bairros componentes da ARU sofrem um desestímulo do mercado, em virtude dos 

parâmetros mais rigorosos da legislação. Longe de se fazer apologia a um urbanismo 

determinista, mas a busca se dá por entender como a legislação pode ser uma peça 

fundamental nas características do espaço urbano do bairro do Espinheiro. 

O mapa da verticalização por períodos, edificações consideradas verticais pela base de 

dados da prefeitura. Nessa perspectiva, consegue-se visualizar um breve panorama da corrida 

pela verticalização. Observe-se que as edificações em amarelo e laranja, são esparsas e 

distribuídas ao longo do sítio urbano, e mostram as construções até 1980. Os lotes em 

vermelho têm maior predominância e foram edificados entre os anos 1980 e 2000, período 

anterior à aprovação da LDB. Os lotes pretos vão demostrar as consolidações urbanas 

ocorridas após a aprovação da Lei dos Doze Bairros. Essas consolidações urbanas são 
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reflexos das legislações vigente, dos investimentos e créditos disponíveis e também da 

demanda pela mercadoria. 

No espaço urbano do Recife, a fragmentação remonta o processo de produção 

expansiva construção de empreendimentos imobiliários sob a forma de condomínios 

concebidos muitas vezes por iniciativa e financiamento do Estado nas regiões mais afastadas 

do núcleo metropolitano, onde o preço da terra era consideravelmente mais barato, e as terras 

com melhor infraestrutura e centralidade, para classes dominantes, consolidando o mosaico de 

formas urbanas contrastantes, que é o tecido urbano da cidade. Para Spósito (2013), o 

conceito de fragmentação é algo que não contrasta com segregação espacial, ele vai além, 

pois alia-se a esta: a diminuição dos universos convivências, a pulverização do espaço público 

e a irrupção de modelos apolíticos de gestão urbana (SANTOS, 2017, 2018). 
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Figura 15 – Mapa de verticalização por ano no bairro do Espinheiro 

  

Fonte: a autora (2018). 
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Figura 16 – Figura Fundo de quadras do Espinheiro. 

 

Fonte: a autora (2018). 

 

Outro ponto que chamou atenção no mapa foi a consolidação da cabeça de quadra 

dada até dos anos 1980, que entre as significativas transformações dos padrões de 

urbanização, chama ao debate mudança da morfologia urbana do bairro, a forma da cidade 

tradicional se consolida pela densidade de ocupação do solo urbano e construção no limite do 

lote e a cidade moderna a representada na figura, apresenta edifícios isolados no lote e 

buscando menor ocupação.  

No próximo item, entraremos na formação do espaço urbano do bairro do Espinheiro, 

outra peça do Mosaico, bairro que possui centralidade, infraestrutura e historicamente 

consolidou-se como espaço nobre de famílias abastadas. 
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4.3 TRAÇADOS VIÁRIOS E A FORMAÇÃO DO ESPAÇO URBANO 

 

Em 5 de janeiro de 1867, o jornal Diário de Pernambuco noticiou a inauguração do 

primeiro trem urbano da América Latina. Na cidade, amplas vias, foram desenvolvidas para 

as linhas de bondes a vapor: Av. Conde da Boa Vista, Av. Caxangá, Av. Rui Barbosa, Av. 

Conselheiro Rosa e Silva, Av. João de Barros, Av. Beberibe e Estrada de Belém. Av. Norte 

foi à rota de ferrovia Great Western do Brasil para Limoeiro. Em setembro de 1871 a linha de 

bondes para Madalena é criada e veiculada com no jornal  

A Figura 17 evidencia como o tecido urbano foi amplamente conectado através de 

leitos carroçáveis dos bondes. A abertura dos caminhos foi a possibilidade de irrigar a cidade 

com fluxo de mercadorias e pessoas. Quando posteriormente o mercado imobiliário aqueceu, 

a terra já tinha sido arada, a vias terrestre canalizaram não fluxo de pessoas e investimento, 

que facilitou a substituição das estruturas horizontais por verticais, que se intensificarem nos 

anos 1980-1990.  

 

Figura 17 – As linhas de bonde no Recife. 

 
Fonte: editado pela autora (2018). 
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A abertura das vias para passagem dos bondes lançou as bases para o elemento mais 

consolidador do bairro de Espinheiro como local de fluxo de investimento, sua localização 

próxima ao núcleo urbano e a irrigação com as calhas viárias de transportes, levam o bairro a 

despontar local como atrativo, para as famílias mais abastadas. Já nessa época são 

consolidados os principais eixos viários do Espinheiro e de toda zona Norte da cidade: Av. 

Conselheiro Rosa e Silva, Av. João de Barros e Av. Norte.  

 

Figura 18 – Trechos Urbanos do Recife. 

 

Fonte:direitosurbanos.wordpress.com , acesso em 10/12/2018 

 

Essa planta (Figura 18) data de 1906 e apresenta o Espinheiro em seu panorama inicial 

de urbanização. Por ela pode-se sugerir que o motivo pelo qual o bairro tem um adensamento 

de edificações como lotes menores e mais irregulares na parte central do bairro, 

compreendido entre a avenida João de Barros e rua Santo Elias. Tem a provável explicação, 

por ter sido ali seu núcleo de povoamento. 

Na Figura 19, observa-se, do lado direito, o elevado da avenida Norte Miguel Arraes 

de Alencar, limite administrativo e físico do bairro do Espinheiro, sobre o Agamenon 
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Magalhães e nos anos mais recentes, com a consolidação da mesma em 1970, a foto aérea, do 

lado esquerda, apresenta em toda parte superior do canal o bairro do Espinheiro e a ligação 

direta sob elevado da Agamenon Magalhães a avenida João de Barros, nessa imagem já é 

possível identificar não só o traçado viário, mas também o desenho das quadras, contudo a 

densidade construtiva, bem inferior podendo se observar grandes áreas com vegetação no 

interior das quadras e lotes. 

 

Figura 19 – Vistas aéreas da avenida Agamenon Magalhães. 

 

Fonte: Recife Antigamente, acesso em: 3 jan. 2019. 

 

Os caminhos abriram passagem à urbanização que foi se desenvolvendo a partir das 

tramas viárias, que se deixaram desenhar pelas habitações das famílias abastadas. 

É importante trazer ao debate que na história da do Recife, mesmo antes do “boom” da 

insegurança que atormenta a cidade, já eram retratados em texto como de Gilberto Freire: 

Casa Grande e Senzala; Sobrados e Mucambos; e Nestor Goulart Reis, como a arquitetura 

sempre foi um elemento “divisor” de classe, de rua, de gente, e que esteve sempre relacionado 

com as estruturas e as condições da evolução social e cultural.  

[...] os pavimentos térreos dos sobrados, quando não eram utilizados como 

loja, deixavam-se para acomodação de escravos e animais, ou ficavam quase 

vazios, mas não eram utilizados pelas famílias dos proprietários. Definiam-

se com isso as relações entre os tipos de habitação e os estratos sociais: 

habitar um sobrado significava riqueza e habitar casa de “chão batido” 

caracterizava a pobreza. (REIS FILHO, 2004 apud LEITÃO, 2005, p. 236). 

O patriarcalismo brasileiro, perpetuado na arquitetura, foi impulsionador inicial da 

consolidação da zona Norte da cidade do Recife. Os comerciantes mais ricos buscavam se 

instalar nos agradáveis sítios situados na parte rural da cidade. Para esses espaços dirigiam-se 

os comerciantes e famílias abastadas buscado as melhores condições ambientais e qualidade 

de vida que se perdeu com crescimento da população urbana. 
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Figura 20 – O antes e o hoje de um casario na rua da Hora, Espinheiro. 

 

Fonte: Recife Antigamente. Acesso em: 3 jan. 2019, edição da autora. 

 

Contudo, apesar das casas do Recife sempre terem trazido como marca clara a 

separação entre o “dentro e fora”(Figura 20), que podem ser retratados nos muros, grades nos 

casarios, ou em elementos ainda mais antigos e sutis como os muxarambis
9
 (Figura 21) nos 

sobrados coloniais, esses elementos eram introduzidos de uma maneira tênue na arquitetura 

das edificações, causando menos impacto direto do observador o que difere em grau, das 

edificações contemporâneas. 

 

Figura 21 – O muxarambi e a arquitetura. 

 

Fonte: disponível em: <folhape.com.br/noticias>. Acesso em 23 maio 2019. 

 

Na atualidade, as residências, condomínios habitacionais verticais e horizontais, bem 

como os shoppings centers, complexos médicos entre outros enclaves, edificam ambientes 

“fechados contra a rua” – Freyre (1990) referindo-se, precisamente, ao modo de edificar do 

Brasil oitocentista – mas que poderia ser transposta para a forma atual de edificar, sem 

maiores contradições. 

                                                 
9
  É um elemento arquitetônico com origem na arquitetura árabe, uma espécie de treliça de madeira que serve 

como fechamento para janelas e balcões, permitindo a ventilação e o “ver sem ser visto” de origem árabe, mas 

trazidos para o Brasil pelos portugueses.  
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A recusa de viver o espaço público pela elite recifense manteve-se intocável, desde o 

início da urbanização da cidade e é nesse contexto que o espaço público consolida-se como 

mero espaço de circulação, residual, oriundo do loteamento do espaço geográfico. A 

edificação individualizada no lote como elemento gerador da forma urbanística vai expressar 

a negação do espaço coletivo, moldando a cidade e as relações desenvolvidas no espaço. 

No período áureo do ciclo do açúcar (entre os séculos XVI e meados do XVII) dos 

engenhos, a arquitetura colonial foi marcada pela casa-grande que estava no topo da 

hierarquia social, ela dominava a paisagem e era construída de telhados em pontas e amplas 

varandas e janelas, sombreadas e abertas (Figura 22).  

Durante os séculos XVIII e XIX, a arquitetura marca a ruptura (da elite) com o espaço 

público como rua e das relações desenvolvidas, haja vista condomínios e os sobrados, 

organizados pelo contato com a rua e altura dos pavimentos. Cada sociedade vai se 

desenhando conforme sua urbanização, a Figura 22 mostra diferentes momentos da história do 

Recife, com suas diferentes formas de edificar. 

 

Figura 22 – As diferentes arquiteturas de morar no tempo. 

 

Fonte: diversas, a partir do buscador google.com, editado pela autora (2018). 

 

Para a mudança da forma de morar chegar ao edifício vertical, foi necessário uma 

forma de encorajar uma mudança de hábito, trocar as casas unifamiliares amplas térreas, dos 
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sítios frutíferos pelo edifício multifamiliar, o mercado precisava forjar um símbolo de status, e 

foi feito. Caldeira (2000, p. 256) analisando os anúncios de condomínios de classe média de 

São Paulo afirma: “Nos últimos vinte anos, os anúncios elaboraram o mito de um „novo 

conceito de moradia‟ a partir da articulação de imagens de segurança, isolamento, 

homogeneidade, instalações e serviços”. 

 No mesmo propósito de buscar captar como se deu essa mudança de hábito que fez a 

classe média recifense subir para os condomínios residenciais verticais, buscamos os anúncios 

de venda de prédios da época. Para o tradicional bairro do Espinheiro, como o mercado 

imobiliário não queria expulsar os moradores, queria apenas os fazer trocar suas residências, 

os anúncios não falam de insegurança no bairro. O mercado oferece serviços variados para 

sensibilizar o comprador, mostrando que nos condomínios fechados, há luxo, glamour e todas 

as beneficies da rede urbana num só lugar, expandindo a nova forma de morar. O marketing 

imobiliário foi imbuído de criar um símbolo, baseado apenas no luxo.  

O processo de verticalização visa maximizar o lucro do mercado imobiliário, 

analisamos duas vertentes, através dos anúncios imobiliários, de épocas distintas: 

1- Era necessário ciar uma mudança de hábito na população para poder sensibilizar a 

venda dos apartamentos. Não era veiculada a ideia de mudar da casa (ampla) para área 

restrita do apartamento, mas sim luxo e modernidade que morar neste representava.  

2- Os primeiros equipamentos de segurança, que na época estavam disponíveis, porteiros 

eletrônicos e guarita, estavam mais ligados a deixar empreendimentos com recurso 

tecnológico extra e com oferta de serviços, não estavam vinculados ao apelo da 

violência urbana. 
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Figura 23 – Recortes encontrados no Diário de Pernambuco de 1980 a 1990. 

 

Fonte: disponível em: <http://memoria.bn.br>. Acesso em: 12 mar. 2019, editado pela autora. 

 

4.4 EMERGE UM BAIRRO “FORTIFICADO”  

 

A mudança na forma de morar traz à tona um novo padrão arquitetônico, 

estabelecendo uma forma diferente de relação com o entorno, a fragmentação espacial ao 

longo dos anos se agravou e com o passar do tempo não apresenta resultados positivos em 

relação a sentir-se seguro, nem em casa. Concordamos com Leitão (2009, p. 47) quando 

expressa que a casa “manifesta o conjunto de valores e desejos que é caro ao morador, 

estampa seus desejos e valores”. 

http://memoria.bn.br/
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Em diversos estudos consultados, como Caldeira (2000), Ferraz (2005) Tavares (2012) 

Lira (2009), moradores de todos os grupos sociais argumentam que constroem muros e 

mudam seus hábitos a fim de se proteger da violência. Entretanto, os efeitos dessas estratégias 

de segurança vão muito além da garantia de proteção. 

Os trajetos diários são alterados, os padrões de circulação, os hábitos cotidianos, todos 

variam e se moldam, transformando a paisagem, e sendo transformado por esta. Na verdade, a 

sensação da insegurança acaba modificando os tipos de interação no espaço da cidade, o que 

faz multiplicar as desconexões dos objetos com o espaço público. A percepção da insegurança 

e a sensação de insegurança estão solidificadas no viver urbano e na cidade e, no momento em 

que se instala uma atmosfera de insegurança, essa passa a ser reforçada pela violência, pela 

mídia, pelo Estado e pela própria Arquitetura Hostil, gerando um ciclo vicioso de um cidade 

com paisagem e vivencias mais privativas e individuais. 

Com o objetivo de aprofundar estudos sobre o tema nas pesquisas pela internet, 

chegamos o blog Antes que suma, de autoria do jornalista Josué Nogueira, formado pela 

UFPE, com pós-graduação em História Contemporânea pela mesma universidade. Nessa 

matéria, o autor chama atenção para uma visita realizada no bairro do Espinheiro para 

catalogar alguns casarões que estariam sofrendo com a especulação imobiliária e acabou 

constatando que uma quantidade considerável de construções estava postas à venda ou para 

alugar (NOGUEIRA, 2016). 

Por sua vez, aquelas que estão ocupadas foram transformadas, em sua maioria, em 

“fortalezas” protegidas por muros gigantes e cercas elétricas. Conforme é observado na Figura 

24, que copia a página do respectivo blog aparenta certa “surpresa” do autor ao se deparar 

com esse aprisionamento da arquitetura. 
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Figura 24 – Página do Blog Antes que suma. 

 

Fonte: Nogueira (2016). 

 

A veiculação desmedida das notícias sobre insegurança e violência, difundida pelas 

mídias, afirma Baierl (2004, p. 20) “vem alterando o território e o tecido urbano e, 

consequentemente, o comportamento dos indivíduos, uma vez que interfere diretamente na 

vida cotidiana da população”, partindo desse argumento e como hipótese que a arquitetura 

também influencia na sensação de lugar inseguro. Para nossa análise, é necessário entender a 

distribuição das edificações e elementos de segurança no bairro. 

A seleção de fotos na Figura 25, realizada pelo blog, traz imóveis localizados nas ruas 

Afonso Batista, Gomes Pacheco, Fernando Alain, Geraldo Andrade, Alfredo de Carvalho e 

Marquês do Paraná. Essa matéria nos é importante, pois tal reflexão nos auxilia 

complementarmente com uma visão externa ao problema foco que são os edifícios 

residenciais verticais, mas que aponta para o mesmo tema a percepção sensação da 

insegurança urbana estampada na paisagem.  
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Figura 25 – Casas localizados no bairro do Espinheiro. 

 

Fonte: Nogueira (2016). 

 

As imagens foram editadas pela autora para fazer sobressair os aspectos da arquitetura 

“da violência, do medo, da segurança” ou se preferir os aspectos hostis para a cidade. 

Buscando elementos que oferecem risco à vida para delimitar a barreira do espaço privado. 
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5 ANÁLISES 

 

Esta seção apresenta resultados referentes às análises da estrutura do bairro do 

Espinheiro. Apresenta também uma descrição da natureza dos dados, em que optou-se por 

focar no ambiente construído. Na avaliação do perfil da arquitetura que conforma o espaço 

urbano, partindo do segmento rua, estabelecido na relação edificação x rua levando para o 

segmento urbano, optou-se por trabalhar com segmentos de um mesmo bairro, buscando um 

foco ideográfico concentrado no potencial individual do caso, sem deixar de entender que 

vários casos podem ser afetados pelo mesmo fenômeno. 

 

5.1 LEVANTAMENTO FÍSICO-ESPACIAL DO BAIRRO DO ESPINHEIRO 

(CONHECENDO O BAIRRO) 

 

Conhecido como sítio Matinha, nome oriundo da densidade de vegetação, onde se 

localizava, no “beco do espinheiro”, atual rua do Espinheiro, começa o adensamento 

residencial do bairro, formado em sua maioria por usineiros e comerciantes portugueses sendo 

eles os primeiros a fixar suas residências nessa região. 

Como já é de se esperar, a influência das classes econômicas mais abastadas tende a 

direcionar o fluxo de serviços como pavimentação de ruas, fornecimento de água e energia, 

em Recife não foi diferente, caracterizando-se como uma área residencial de classe média 

alta, como se conserva até a atualidade. 

O bairro vive uma crescente transformação com a modificação intensa de espaços 

comerciais e edifícios empresariais, além do incremento do mercado de residências, talvez a 

explicação pra essa crescente esteja em ser uma área de acesso fácil e rápido aos principais 

serviços da cidade. É formado por 33 ruas, faz fronteira com os bairros da Encruzilhada, 

Aflitos, Santo Amaro, Torreão e Graças. Localiza-se na RPA 3, zona Norte da cidade, e está 

compreendido em uma área de 73
10

 hectares e, segundo dados do IBGE (2010), possui uma 

população residente de 10.438 habitantes distribuídos em 3.60211 domicílios.  

Sua estrutura viária é derivada do sistema radiocêntrico, de estruturação da cidade, o 

bairro é limitado pela I perimetral Av. Agamenon Magalhães (arterial principal -1-); Av. 

Norte, (Arterial Principal - 2); Av. Rua Conselheiro Portela (3), Rosa e Silva (4) e Rua 

                                                 
10

  Calculada a partir da agregação da área da base cartográfica dos Setores Censitários do Censo Demográfico, 

2010. 
11

 Considerou-se o total de Domicílios Particulares Permanentes (Domicílios construídos para fins habitacionais 

e usados como moradia na data de referência do Censo Demográfico, 2010 pelo IBGE). 
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Amélia (arterial secundária); Conta ainda com Av. Joao de Barros (Arterial Secundário), rua 

do Espinheiro, rua 48, rua da Hora (coletoras), como se observa na Figura 26.  

Todas as vias que compõem o bairro, com exceção da rua Sacadura Cabral (ZEIS), são 

asfaltadas. O bairro não é igualmente irrigado por transporte público coletivo, mas 

considerando a pequena extensão há atendimento nos diversos pontos, pois os ônibus que se 

destinam Norte/SUL da Região Metropolitana do Recife (RMR) circulam na Agamenon 

Magalhães (1) que é considerada a espinha dorsal do trânsito no Recife, e os que atendem 

Leste/Oeste da cidade transitam pela avenida Norte Miguel Arraes de Alencar (2). 

 

Figura 26 – Classificação das vias do bairro 

 
Fonte: a autora (2018).  

 

A estrutura espacial do bairro é uma grelha reticulada com certa regularidade, 

confluindo para o centro.  É caracterizada pela existência de quatro vias longas na direção 

norte-sul, que são interceptadas transversalmente por vias na direção leste-oeste. Essa 

configuração faz com que o Espinheiro seja irrigado de transporte, e como peculiaridade 

apresenta uma ZEIS – Campo do Vila, remanescente da LCM – que sustenta-se ali desde 

1930, muito antes da construção da avenida Agamenon Magalhães, e resiste no local desde 

sua expulsão 1970, para construção da via, quando o solo passou a valorizar.  

 

 

 

(1) 

(2) 
(3) 

(4) 

(5) 

(6) (7) 

(8) 

(9) TRASNP. INTERMUNCIPAL 

COLETORA 

ARTERIAL PRINCIPAL 

ARTERIAL SECUNDÁRIA 
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Figura 27 – Mapa Sintaxe Espacial, Local (R=3). 

 

Fonte: Marchy (2016), editado pela autora (2018).  

 

A análise pela Sintaxe Espacial verifica a acessibilidade, ou seja, Integração (Global e 

Local) do espaço, indicando quais segmentos de rua são mais bem localizados, ou tem acesso 

facilitado, a partir de outras vias. Nesse sentido, as ruas mais integradas tendem a apresentar 

maior movimento de automóveis e pedestres, e em teoria são capazes de ser atrativas para 

comércio e serviço. Marchy (2016, p. 102) realiza uma análise de Integração Local do bairro 

das Graças e seus vizinhos (incluindo o Espinheiro), através do método Sintaxe Espacial, 

realizada a partir de um raio três (r=3), onde as vias mais vermelhas são mais integradas. A 

análise mostra o nível de integração, segundo a autora , “as vias mais integradas da análise 

global se mantêm a nível local – Rui Barbosa (4,3277), Joaquim Nabuco (4,2325) e Rua 

Amélia (4,1482) – o que denota que as ruas têm movimento interno (de bairro) e através”. 

Essas são as vias que se dirigem ao centro da cidade, as radiais. A rua do Espinheiro, um dos 

principais corredores do bairro que concentra alto número de comércio e serviços, bem como 

habitação, é uma via menos integrada com os outros corredores da malha. 
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Mapa 2 - Mapa de uso do solo – ESIG. 

 

Fonte: página do ESIG, editado pela autora (2018).  

 

Pela base de dados aberto da PCR, os dados referentes ao uso e ocupação do solo estão 

diferenciados pela classificação habitacional, não habitacional e misto. O que confere o mapa 

apresentado no Mapa 2, observa-se que a mancha azul que toma quase a totalidade do mapa é 

referente ao uso habitacional. As manchas rosa são residuais e representam os lotes que 

possuem uso misto, sendo estes residência no pavimento superior e comércio ou serviço no 

pavimento térreo; e aparecem, em verde, as áreas destacadas como uso não habitacional.  

Para ter uma leitura mais detalhada das atividades desenvolvidas por lote, sabendo que 

o “mix” desses usos é capaz de gerar no espaço urbano certa vitalidade, através de serviços 

variados em horários diversos, tornando-se um potencial atrativo do bairro. Para levantamento 

em campo, foi necessário definir alguns padrões para recolhimento dos dados, referente a 

usos, classificados da seguinte forma: Habitacional (residência unifamiliar, multifamiliar e 

convento); Serviço (atividade comercial que não envolve a troca material de mercadoria, 

serviços religiosos); Comércio (vendas de mercadoria); Uso misto (atividade comercial ou 

serviço no térreo e residência nos pavimentos superiores). 
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Mapa 3 - Mapa de uso e ocupação do solo. 

 

Fonte: a autora (2018).  

 

No mapa, é evidenciado e confirmado o uso residencial do bairro. Além das 

edificações habitacionais o Espinheiro possui uma variedade de comércios e serviços. Os 

eixos principais localizam-se na franja dos principais corredores viários, alguns serviços de 

utilidade pública, também estão localizados na região, como o Tribunal Regional do Trabalho, 

Gerência Regional Escolar e o Ministério Público. Na parte oeste do mapa, temos a 
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concentração de serviços de saúde privados, e o Hospital dos Servidores do Estado, descritos 

no gráfico: 

 

Gráfico 2 – Uso e ocupação do solo. 

 
Fonte: a autora (2018).  

 

O bairro é composto por 783 lotes, dos quais 54% (422) são residenciais; 19% (150) 

são comerciais. Os serviços desenvolvidos no bairro contam com 25% (192) do total de lotes. 

Possui 1% (8) dos lotes ainda vazios (sem registro de atividade na prefeitura), e 1% (11) de 

uso misto. O levantamento que culminou nos gráficos e mapas foi realizado com in loco com 

base na atividade realizada no momento.  

O comércio principal conta com dois supermercados e duas lojas menores de uma rede 

também de hipermercados. O bairro possui ainda duas escolas particulares. Além de uma 

escola pública municipal e uma estadual. Além da creche, que atende prioritariamente a 

população da ZEIS. Padarias, farmácias, bares e restaurantes, são encontrados facilmente no 

bairro. O Espinheiro possui um polo gastronômico, atrativo para toda zona Norte da cidade. 

Apesar de sua centralidade, é possível ainda observar os comércios de bairro, com salões de 

beleza e mercearias. 

O Quadro 3 apresenta a síntese da quantidade de edificações dispostas em referência à 

rua que está localizada no Espinheiro, cada hiperlink no arquivo, original em Excel, leva à 

planilha em que está por rua organizado o banco com os dados primários recolhidos em 

campo para proceder às análises das edificações.  
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Quadro 3 – Composição residencial vertical do bairro. 

COMPOSIÇÃO DO BAIRRO 783 lotes 

Residencial  422 edificações 

Residencial 

unifamiliar 

  

  

269 edificações 

Residencial 

multifamiliar 

132 verticais para a pesquisa, 

com quatros ou mais 

pavimentos e 19 com dois ou 

três pavimentos. 

Verticalização  145 edificações 

Uso residencial 

  

  

132 de uso habitacional 

Uso empresarial 13 de uso empresarial 

Fonte: a autora (2018).  

 

Pela observação do Quadro 4, pode-se inferir que, no tecido urbano do bairro, 21% das 

ruas não possui nenhuma edificação verticalizada. É importante salientar que, como estamos 

estudando o bairro como divisão político-administrativa, as análises são para o recorte 

estudado, ou seja, a avenida Rosa e Silva possui edificações verticais, mas não no segmento 

dentro do bairro do Espinheiro. 

A concentração das edificações verticais de uso habitacional (Quadro 5) está na franja 

do corredor viário principal interno do bairro, a rua do Espinheiro, que foi eixo de ocupação 

inicial do bairro apresenta conexão relacional com as vias com mais unidade. É importante 

também ressaltar que as vias são corredores de transporte coletivo conferindo certa 

capilaridade aos espaços. 
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Quadro 4 – Número de condomínios residenciais verticais por rua. 

Condomínios Residenciais Verticais 

1 SÃO SALVADOR 3 33 MARQUES DO PARANÁ 5 

2 NICARAGUA 2 24 GUADALUPE 1 

3 BUENOS AIRES 4 25 ALFREDO DE CARVALHO 2 

4 VENEZUELA 5 26 RUA QUARENTA E OITO 12 

5 AGAMENOM 4 27 FERNANDO ALAIN 1 

6 JOSE LUIZ  4 28 BARÃO DE ITAMARACÁ 11 

8 SANTO ELIAS 12 29 AMÉLIA 3 

9 HORA 11 30 GOMES PACHECHO 5 

10 ESPINHEIRO 14 31 AFONSO BATISTA 4 

11 CONS PORTELA 7 32 ALFREDO MEDEIROS 5 

12 JOAO DE BARROS 9 33 FRIGIDO LIMA 2 

13 AVENIDA NORTE 2       

14 MANOEL ARÃO  1       

15 RUI CALACA 3       

16 ALFREDO DE CASTRO 0    

17 ROSA E SILVA (p/ recorte ) 0   CONDOMÍNIOS VERTICAIS 132 

18 ANTÔNIO SIMÕES 0    

19 CEL JOSE LUIZ MARTINS 0    

20 BERNARDINO DA SILVA 0    

21 JOAQUIM ARRUDA FALCÃO 0    

22 SACADURA 0    
Fonte: a autora (2018).  

 

Quadro 5 – Maiores concentrações de edificações verticais. 

CONCENTRAÇÃO DE EDIFICAÇÕES VERTICAIS 

ESPINHEIRO 14 

RUA QUARENTA E OITO 12 

SANTO ELIAS 12 

HORA 11 

BARÃO DE ITAMARACÁ 11 

Fonte: a autora (2018).  

 

O Mapa 4, a seguir, demonstra como as edificações estão dispostas pela trama urbana 

do bairro. Os lotes na cor cinza indicam os lotes do bairro, em totalidade que possui menos de 

quatro pavimentos, as edificações em amarelo possuem quatro pavimentos exatos. Percebe-se 

que estes estão espalhados pelo tecido urbano, conformando visualmente uma predominância 

de estruturas horizontais no bairro estes apresenta com peculiaridade a não necessidade de 

atendimento por elevador. 
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Passa a ser obrigatório o uso de elevador nos edifícios com seis pavimentos que, no 

mapa, estão dispostos na cor laranja (até nove pavimentos para nossa pesquisa). E as 

edificações com dez ou mais pavimentos apresentam-se na cor vermelha. Os edifícios de usos 

não habitacionais foram sobrepostos por uma hachura, para que o leitor possa identificar a 

diferença dos usos. 

Se visualmente o bairro não apresenta um adensamento construtivo em altura muito 

alarmante, é importante fazer a análise de como para a estrutura urbana, por exemplo, 

projetada para um terreno que comporta uma casa unifamiliar, passe a comportar dez famílias. 

Grosso modo é isso que ocorreu em cada mancha vermelha apresentada no mapa. 

 

Mapa 4 - Mapa de verticalização do bairro do Espinheiro. 

 

Fonte: a autora (2018).  
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Quadro 6 – Edificações por número de pavimentos por rua 

 
Fonte: a autora (2018).  

 

 

Gráfico 3 – Edificações por número de pavimentos 

 

Fonte: a autora (2018).  

 

Das 132 edificações analisadas, no tocante à quantidade de pavimentos, 10% (13) têm 

exatos 4 pavimentos, 23% (30) estão na faixa de 6 a 9 pavimentos e os demais 67% (89) são 

compostos por edificações verticais com 10 pavimentos ou mais. E, dos 67%, 25 são 

compreendidas por edificações com mais de 20 pavimentos. Esse total refere-se ao número de 

edificações, mas não se pode entender como sinônimo de alta densidade 

construtiva/habitacional. Faz-se importante o registro, pois mais densidade populacional pode 

refletir na vitalidade. 

NOME DA RUA EDF 4 PAVIMENTOS 6 A 9 PAVIMENTOS 10 OU  + PAVIMENTOS (+) 20

SÃO SALVADOR 3 1 2 2

NICARAGUA 2 2 2

BUENOS AIRES 4 1 1 2

VENEZUELA 5 2 3 1

AGAMENOM 4 4

JOSE LUIZ 4 1 1 2 1

SANTO ELIAS 12 12 5

HORA 11 2 4 5

ESPINHEIRO 14 4 10 7

CONS PORTELA 7 3 4

JOAO DE BARROS 9 2 7

AVENIDA NORTE 2 2

MANOEL ARÃO 1 1

RUI CALACA 3 3 1

MARQUES DO PARANÁ 5 1 2 2

GUADALUPE 1 1

ALFREDO DE CARVALHO 2 1 1

RUA QUARENTA E OITO 12 1 11 4

FERNANDO ALAIN 1 1

BARÃO DE ITAMARACÁ 11 2 9 4

AMÉLIA 3 3

GOMES PACHECHO 5 1 4

AFONSO BATISTA 4 2 2

ALFREDO MEDEIROS 5 1 4 1

FRIGIDO LIMA 2 2
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Figura 28 – Mapa de equipamentos e serviços. 

 
Fonte: a autora (2018).  

Quando o assunto são equipamentos públicos, é importante esclarecer que o 

Espinheiro é um dos 15 bairros da cidade do Recife que não possui nenhum espaço de lazer 
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público. A Praça da FEB, que para muitos está contida no bairro, está situada 

administrativamente no bairro dos Aflitos, isso também se repete como a Igreja Matriz do 

Espinheiro, que está administrativamente lotada no mesmo bairro.  

É importante destacar que, apesar da ausência de equipamentos de lazer, há uma 

extensa massa arbórea que, de acordo com o Manual de Arborização Urbana do Recife 

(UFPE, 2015) conta com quase 800 árvores plantadas, que oferta à população uma média de 

24 árvores por rua, sendo uma das áreas mais verdes da cidade. 

Ao mesmo tempo em que tal constatação é um ponto positivo, pois proporciona 

sombreamento e uma caminhada agradável, a falta de cuidados e manutenção torna difícil o 

dia a dia. A circulação de pedestres é comprometida, visto que as dimensões da faixa de 

serviço são irrisórias. Outro ponto é que o tipo do indivíduo arbóreo (oitis) é incompatível 

com as calçadas aliadas, isso torna qualquer simples deslocamento em uma tarefa difícil. 

 

Figura 29 – Calçada insipiente no bairro do Espinheiro, Recife. 

 

Fonte: a autora (2018).  

 

Como se observa nas imagens as calçadas, em certos lugares quase inexistentes, não  

atendem à necessidade do transeunte. As raízes dos indivíduos arbóreos comprometem todo o 

calçamento além dos muros que não permitem uma boa relação da escala humana com o 

ambiente, os cadeirantes e portadores de necessidades especiais trafegam pelas vias, pois não 

há possibilidade de deslocamento. Voltaremos às calçadas quando tratarmos da escala 

humana. 
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A importância de conhecer e reconhecer os caminhos do bairro do Espinheiro estão no 

“predomínio visual do sistema viário e sua importância fundamental como rede, a partir da 

qual a maioria das pessoas vivencia o espaço cidade” (LYNCH, 2006, p. 49). É nessa 

dimensão estrutural formulada da imagem da cidade que apreendemos a imagem da cidade. 

Nesse sentido, começamos a entender como a arquitetura influencia da arquitetura na 

percepção individual. Um bairro sem um local de encontro ou descanso não é atrativo para as 

pessoas, a arquitetura cumpre papel no acolhimento e integração das pessoas e as relações 

estabelecidas, no espaço da cidade. 

Contudo, a cidade contemporânea se apresenta de forma dinâmica, a fragmentação 

espacial destacada pela arquitetura leva as pessoas a se refugiarem nos condomínios e faz 

surgir no tecido urbano um mosaico irregular, com áreas de diferentes tamanhos, formas e 

conteúdos, geradas por diferentes processos e agentes, e criadas com diferentes propósitos, 

porém sem identidade umas com as outras e com os seus usuários. 

Segundo Lynch (1997, p. 74 ), um bairro se constitui como um conjunto de 

edificações onde “o observador penetra mentalmente e eles são reconhecíveis por possuírem 

características comuns que os identificam”. Estudaremos o Campo do Vila que, de acordo 

com a definição de Lynch (1997), seria um bairro “dentro do Bairro”. Por ser diferente de 

todas as demais estruturas encontradas no Espinheiro. 

As ZEIS, de acordo com a LUOS/1996, são áreas de assentamentos habitacionais de 

população de baixa renda, ou consolidados, onde haja possibilidade de urbanização. São áreas 

regulamentadas pela PCR, e no Espinheiro encontra-se a ZEIS Campo do Vila, localizadas 

desde os anos 1930, que sofreu intervenção em 2010. 

No ESIG da Prefeitura do Recife, disponível em <https://esigportal.recife.pe.gov.br>, 

há um pequeno banco de imagens satélites, que possibilitou uma breve comparação da 

mudança na ocupação do solo, remetendo-nos à Liga contra os Mucambos (LCM), que em 

1939, é criada com objetivo estatutário de “promover a extinção desse tipo de moradia e a 

incentivar a construção de casas populares dotadas de condições higiênicas e fácil aquisição” 

promovendo uma assepsia urbanística. 
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Figura 30 – ZEIS Transformação no Campo do Vila. 

 
Fonte: a autora (2018).  

Legenda: 

 Demolir 

 Construir 
 

Temos assim a sequência cronológica da “urbanização” da área que, no ano de 2007, 

contava com um número significativo de habitações, sendo posteriormente removida, 

possibilitando a abertura as vias de circulação previstas e, posteriormente, áreas não 

construídas muradas (Figura 30). 

A área delimitada como ZEIS, segundo informação do site oficial PCR, contou com a 

construção de 4 blocos de apartamentos e alguma casas totalizando 54 moradias, 

reurbanização dos espaços a que agora possui, uma creche e um centro comunitário. Os 
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blocos construídos têm altura variada e apenas quatro pavimentos, o que os colocariam no hall 

de análise de nossa pesquisa, porém como está inserido num contexto diferente optamos, por 

não inclui-los. 

 

Figura 31 – Visão pela avenida Agamenon Magalhães. 

 
Fonte: a autora (2018).  

 

Figura 32 – Vista sobre o viaduto da Avenida Norte 

 
Fonte: a autora (2018).  

 

E onde se localiza no espaço a comunidade? Atrás do muro branco do prédio da 

Procuradoria Geral da União, entrando pelo beco formado pela casa de luxo do patrão e 

saindo pelo lado do viaduto da avenida Norte (Figura 33). E isso não é uma figura de 

linguagem, logo, um bairro à margem do outro. 
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Figura 33 – Acesso à comunidade Campo do Vila. 

 

Fonte: a autora (2018).  

 

O que os levantamentos têm a dizer sobre o espaço físico da arquitetura do 

Espinheiro? 

A arquitetura adota como premissa a proteção, é como uma prioridade de preocupação 

do ato de arquitetar, a cidade foi construída para isso. Porém, quando a arquitetura é imbuída 

de outras funções (manter segurança patrimonial) que não lhe são próprias, passa a haver uma 

mistura de sentidos e significados, que não permite ao indivíduo conferir identidade com a 

cidade e igualmente se apropriar do espaço. 

O homem passa a ver e a interagir com a arquitetura como barreira, pois sendo 

portadora de significados, ressalta além dos aspectos materiais os aspectos sociais, quem está 

dentro e quem está fora, e quem pode ou não entrar, o que é público e o espaço que é privado, 

o que é de dentro e o que é “da rua”. 

Dirigimo-nos a analisar, no bairro do Espinheiro, quais dos elementos que a 

arquitetura hoje utiliza para se apresentar como barreira entre o espaço público e o espaço 

privado. Acreditamos que a sobreposição de elementos da arquitetura do medo associado a 

aspectos da produção capitalista do espaço, como também elementos de segurança, pode sim 

gerar uma hostilidade captada pelos indivíduos na sensação de insegurança urbana. 
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Como já explicitado, catalogamos as 132 edificações verticais (de 4 ou mais 

pavimentos), pois a obrigatoriedade do elevador se dá a partir deste pavimento, sendo assim, 

para nós, a marca do que se estabelece como vertical. Os espaços privados incorporam uma 

série de elementos de segurança em suas formas, a saber, câmeras de segurança, muros altos, 

grades, guaritas, cercas elétricas, concertinas, além de uma arquitetura sem relação com a rua. 

Esses elementos acabam fazendo parte do dia a dia urbano e são incorporados no 

cotidianos da vida urbana, sem necessariamente que as pessoas tenham consciência disso. 

Tuan (2005, p. 12) salienta que as paisagens do medo são estabelecidas pelos níveis 

psicológicos e pelas percepções do ambiente real. Perceber o ambiente real se fez importante 

em duas linhas. 

A) Como imagem que temos do ambiente urbano. 

B) Como paisagem que o ambiente representa. 

Para Lynch (1961), a imagem da cidade é algo que você desenvolve a partir de suas 

concepções individuais. Já a paisagem da cidade, conforme Cullen (1961), seria o retrato do 

que está exposto no ambiente urbano.  

Os espaços residenciais incorporam demasiadamente os elementos da arquitetura do 

medo como estratégias de autoproteção. Lira (2009) explica que os espaços residenciais das 

grandes cidades brasileiras expressam combinações e apropriações que reproduzem formas 

medievais e/ou prisionais e ostentam muros altos que muito se assemelham com as muralhas 

medievais.    

A sobreposição de elementos de segurança se tornou um aspecto gritante na paisagem. 

Mas talvez o costume com uma imagem da cidade já formada no inconsciente impeça que o 

homem perceba a alteração diária da paisagem. Vários estudos apontam que os aspectos 

visíveis da arquitetura podem estar ligados a algum aspecto de violência, criminalidade ou da 

percepção da sensação de estar inseguro. Porém, o fato é que forma a arquitetura da cidade, 

como materialidade visível desse medo ou da sensação de estar inseguro, traz consigo 

aspectos que reverberam no espaço público e que alteram as percepções dos indivíduos 

citadinos, às vezes mesmo sem que eles percebam.  

É importante frisar que esses estudos não tratam da segurança direta e qual elemento 

protege mais. Arquitetura Contra o Crime ou da Prevenção do Crime Através da Arquitetura 

Ambiental consideram que grades, por possibilitarem uma maior visibilidade, mas essa 

visibilidade também pode permitir um controle da rotina diária do espaço, logo ambos os 

elementos possuem vantagens e desvantagens. 
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Mas como interagir com um espaço onde você não se sente confortável? Recostar e 

descansar em muro de pedras quente? Como optar por sair sem carro, se não há calçadas para 

transitar? Como gritar “mãe joga a chave!” ou “Vizinho, dá uma olhada no meu filho, 

enquanto compro pão!”, se somos incapazes de nos reconhecer e conhecer? Caldeira (2000) 

afirma que a violência e o medo combinam processo de mudanças, alterando a arquitetura 

urbana segregando e discriminando. 

A insegurança compromete todos os locais, inclusive dentro das casas. Ela está 

expressa pela forma de andar, pela escolha e trajetos diários desenvolvidos, quem nunca 

deixou de passar em determinado local por achá-lo inseguro? Afirma Baierl (2004, p. 20) que 

a insegurança “vem alterando o território e o tecido urbano e, consequentemente, o 

comportamento dos indivíduos, uma vez que interfere diretamente na vida cotidiana da 

população”, não seria a arquitetura um elemento difusor e causador da sensação de 

insegurança? 

Não saberemos qual a sensação de insegurança urbana no bairro e não é esse o 

objetivo da dissertação. Mas sim abrir caminhos para investigação sobre como a mudança nas 

escolhas projetuais utilizadas, no caso da análise pelo mercado imobiliário capitalista, que 

urbanizam uma cidade privatizada. Acreditamos que se sentir confortável no espaço público e 

se reconhecer e conhecer no ambiente urbano seria uma medida auxiliadora para mitigar a 

percepção da sensação de insegurança urbana. Há uma aspecto interessante que fala da 

sensação de segurança ao se aproximar da sua residência, o inconsciente sente que ali é um 

lugar onde haverá alguém que pode lhe reconhecer e ajudar caso haja uma necessidade. E 

arquitetonicamente isso se espalha no espaço da cidade através de elementos que permitam o 

convívio e o cotidiano em todos os lugares, não nas “ilhas de segurança” propostas pelo 

mercado imobiliário. 

 

5.2 ANÁLISES 

 

Com o instrumento de análise elaborado para pesquisa conseguimos montar um 

mapeamento do bairro, identificando áreas com mais e menos edificações que possuam mais 

ou menos características hostis. 

O instrumento nos possibilitou criar dois perfis. Um de características inatas da 

arquitetura: muros, relação com escala humana e porosidades. E outro de características 

agregadas à arquitetura, ou seja, dos elementos de segurança. 
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5.2.1 Perfil do bairro do Espinheiro 

 

Figura 34 – Exemplo do instrumento de análise 

 

Fonte: a autora (2018).  

 

Com base nos levantamentos de campo que foram agrupados em banco de dados, foi 

possível estabelecer os perfis das edificações no bairro Espinheiro e quantificar os elementos 

dispostos nas edificações verticais no bairro.  Como já apresentado, a planilha baseada em 

uma pontuação de 0 pontos a 14 pontos, com a lógica quando menor melhor, possui a parte de 

itens genuinamente arquitetônicos, onde as edificações podem somar até 8 pontos e, os 

equipamentos de segurança, um total de 6 pontos. Podemos, desse modo, saber quantos e 

quais equipamentos são utilizados e como eles estão dispostos no tecido urbano do bairro. O 

resumo por ruas está apresentado na Figura 35. 

Estão destacadas em azul as edificações que possuem as maiores pontuações em 

relação aos itens de segurança. Notem que na rua da Hora existe uma edificação com 6 

pontos, ou seja, há uma edificação que sobrepõe todos os elementos de segurança, cerca 

elétrica, câmeras de segurança, grampos, concertina, segurança privada e portões duplos. 

Podemos facilmente identificar que na rua da Hora há uma edificação que utiliza todos 

os elementos de segurança, bem como se observam várias edificações que não fazem uso de 

nenhum elemento de segurança. Ressalto a avenida Norte, onde as edificações analisadas não 

Aspectos Arquitetura 

Aspectos Segurança 

   0 a 14 
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fazem uso de nenhum elemento de segurança. Essas informações nos possibilitaram um perfil 

discricionários dos itens e sua pulverização no bairro. 

 

Figura 35 – Edificações por elemento de segurança. 

 

Fonte: a autora (2018).  
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a) Portões duplos 

O double safe, ou portão duplo, tem a função de dificultar a entrada e a saída de 

pessoas nos condomínios, sem a devida identificação,  para regular o fluxo de indivíduos. Ele 

funciona como uma gaiola e, para Lira (2009), faz na analogia aos elementos prisionais. 

Contudo, na cadeia tem a função de impedir a saída e na cidade tem função de impedir a 

entrada de pessoas. No bairro, 27% das edificações já fazem uso desse elemento. Destaco na 

foto 3 da Figura 36, a sobreposição da grade posterior ao vidro que, mesmo sem ser projetado 

para ser um portão duplo, assume a forma do double safe.  

 

Figura 36 – Portões duplos. 

 

73% 

27% 

PORTÃO 
DUPLO NÃO

POSSUI

PORTÕES
DUPLOS

Fonte: a autora (2018).  
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b) Grampos 

Na maioria das edificações, o grampo sobre o muro é inexistente na testada frontal da 

edificação, eles ocupam em geral os muros laterais. Os casos registrados pela pesquisa que 

somam 26% (34) do total das edificações estão na maioria acoplada às grades. Geralmente, o 

uso de grampo é associado às casas populares, por ser similar ao caco de vidro, elemento 

utilizado em diversas comunidades, para evitar a invasão domiciliar. 

  

Figura 37 – Grampos 

 

Fonte: a autora (2018).  
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c) Câmeras de monitoramento 

Os usos das câmeras de segurança proliferaram em todo bairro. Na Figura 38, observa-se 

que por toda parte há câmera de vídeo monitoramento. No bairro, 70% (92) das edificações 

utilizam esse elemento com vistas a garantir sua segurança, podendo chegar a ser ainda maior. O 

debate que precisa ser travado é sobre qual a efetividade real desse componente, já que o mercado 

da segurança privada é baseado num atendimento remoto e vide monitoramento, logo, o 

crescimento desse nicho cresce em progressão geométrica e suscita debates sobre a efetividade do 

recurso. Porém já tem um efeito real, a perda da individualidade e privacidade urbana.  

 

Figura 38 – Câmeras de monitoramento 

 

Fonte: a autora (2018).  
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d) Concertina 

 Esse elemento faz uma ligação onírica direta como as zonas de guerra (Figura 39). 

Mas será que não é realmente disso que se trata? Uma guerra pela dominação do espaço 

público. No bairro do Espinheiro, das edificações verticais residenciais, apenas 3% (4) fazem 

uso desse elemento. Porém já é de uso comum nas residências unifamiliares, como se pode 

observar nas fotos do blog Antes que suma, já apresentado nesta pesquisa. Vale um adendo de 

que o risco que o equipamento oferece a um suposto invasor também é oferecido aos próprios 

moradores e funcionários. Já há locais que utilizam decorações e vegetação para disfarçar as 

concertinas por essas serem esteticamente muito agressivas. 

 

Figura 39 – Concertina 

 

Fonte: a autora (2018).  
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e) Cercas Elétricas 

São elementos que podem variar de forma, tamanho e altura, no bairro se pode 

identificar cercas com 3, 4, ou 6 fios. E a cerca ainda é utilizada conjugada com concertinas 

e/ou grampos. Esse item circula quase que a totalidade dos empreendimentos, e quando não é 

utilizado pelo prédio, no geral, está entre as fronteiras eletrificadas dos edifícios a sua volta. 

 

Figura 40 – Cercas elétricas 
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Fonte: a autora (2018).  
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f) Segurança privada 

A segurança privada é hoje um dos mercados que mais cresce no mundo. As 

logomarcas nos muros são a forma como a escolta pode localizar, quais das edificações são 

cobertas por determinada empresa. Esse mercado fez romper um campo profissional, o 

porteiro, que antigamente cuidava do acesso aos prédios, foram substituídos por vigilantes, a 

diferença está nos cursos necessários para assumir tal função, que ainda pode ser mais 

específica, existem vigilantes armados e não armados, dependendo do pacote de serviço 

contratado. 

 

Figura 41 – Segurança privada 

 

Fonte: a autora (2018).  
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Gráfico 4 – Sobreposição dos elementos de segurança 

 

Fonte: a autora (2018).  
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Gráfico 5 – Total dos elementos de segurança no bairro. 

 

Fonte: a autora (2018).  

 

De acordo com o Gráfico 5, do total dos itens analisados, a presença de câmeras de 

segurança e cercas elétricas se sobressaem à utilização dos demais elementos. É ainda pior 

quando há o uso articulado de vários elementos como mostra o Gráfico 4, ainda com base 

neste gráfico podemos observar que apenas as edificações da avenida Norte não possuem 

elementos de segurança, vale o registro que ambos são edifícios de uso misto. É perceptível 

que o uso indiscriminado dessas estratégias, ao contrário de trazer soluções coerentes para a 

segurança, nutrem uma sociedade de espetáculos, potencializando o pânico, banalizando a 

violência. 

 

Figura 42 – Condomínio vertical localizado na rua da Hora. 

 

Fonte: a autora (2018).  
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Essa constatação da amplitude que toma o uso de elementos de segurança levou a 

autora a buscar em seus arquivos pessoais um dado que ficaria de fora da pesquisa, porém 

vem validar as análises. Durante o processo de aproximações com o tema da percepção da 

sensação de insegurança e na tentativa de entender se as outras pessoas percebiam a 

arquitetura com um (limitador/definidor) do ambiente urbano, foi disponibilizado pela autora 

uma pesquisa preliminar na plataforma do Google Forms. 

 

Figura 43 – Imagem utilizada para a pesquisa preliminar na plataforma Google Forms. 

  

Fonte: a autora (2018).  

 

Em um grupo misto composto por 30 pessoas, as quais foram convidadas a responder 

a pesquisa, 17 concluíram o envio das respostas. A pesquisa intitulada “O que sentimos 

quando vemos
12

?” ficou aberta do dia 24 a 26 de junho de 2018 e nos permitiu observar o que, 

(nesse universo amostral), aparecia com mais frequência (para os indivíduos), em relação a 

espaços seguros e inseguros. A Figura 43 mostra a perspectiva sobre a qual o entrevistado é 

chamado a refletir. Do total, 94,1% consideraram essa perspectiva como uma rua insegura, 

correlacionando essa pergunta com a pergunta 5 (plataforma Google Forms) que indaga sobre 

“Quais elementos, inclusive arquitetônicos, remetem a uma rua insegura? (não 

necessariamente presente nas imagens)”. Podemos afirmar que a maioria dos participantes 

liga a percepção do espaço ser inseguro ao fato da grande quantidade de itens de proteção na 

imagem, como cercas, câmeras, além de não terem pessoas circulando no momento da foto. 

                                                 
12

 A pesquisa completa assim como as respostas encontram-se no apêndice desta dissertação.  
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Se pessoas tão diferentes, que não se conhecem, têm pensamentos tão semelhantes, 

vale refletir sobre qual imagem da cidade as pessoas estão nutrindo com essa proliferação de 

elementos de segurança. A decisão de não transitar em uma rua é absolutamente racional. 

Então, fica de fato claro que racionalmente se faz a opção de não passar em determinado 

espaço por julgar a paisagem daquele espaço, criando espaços estigmatizados como inseguros. 

 

Gráfico 6 – Respostas da pesquisa eletrônica. 

 

Fonte: a autora (2018).  

 

Retomando ao dados primários da pesquisa, a segunda parte da planilha gerada com o 

instrumento de análise foi relacionada às características arquitetônicas da edificação. 
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Figura 44 – Perfis arquitetônicos por rua. 

 

Fonte: a autora (2018).  
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g) Portarias 

Para Lira (2009), as portarias associam-se às prisões, que na arquitetura 

contemporânea tomam forma como torre de vigilância. A Figura 45 mostra as formas das 

portarias encontradas. Um dado interessante é que nos edifícios mais novos não conseguimos 

visualizar as portarias, então quando questionado sobre o fato, o funcionário do GB (Figura 

45) informou que, como se tratam de duas torres, cada uma tem uma portaria individual, ou 

seja, o controle no portão principal de acesso é dado por um funcionário externo e há outro 

controle interno de acesso aos blocos. 

 

Figura 45 – Portarias no bairro do Espinheiro 

 

Fonte: a autora (2018).  
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h) Portarias elevadas 

Dos condomínios verticais estudados, 66% apresentam portaria visível e desse total 28 

tomam forma de torre de vigilância por se colocarem estrategicamente numa altura mais 

elevada em relação à rua, buscando maior visibilidade do espaço interno, mas principalmente 

do espaço externo, permitindo ao vigilante ter ações prévias de defesa.  

 

Figura 46 – Torres de vigilância. 

 

Fonte: a autora (2018).  
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5.2.2 Interfaces edificadas 

Nos trabalhos de vários autores fica evidente o surgimento de uma “nova coletividade” 

e uma “estética da segurança” que estão estampadas nas cidades brasileiras (FERRAZ, 2002; 

CALDEIRA, 2000; LIRA, 2009). Trabalhos como o de Tavares (2012), que retrata a cidade 

de João Pessoa; Paz Aragão (2017), que estuda Fortaleza; Santos Neto (2016) e Macário 

(2013), que sob diferentes olhares estudam Feira de Santana; e os estudos realizados dentro da 

própria cidade do Recife – como Cavalcanti (2013), no bairro de Boa Viagem, e Marchy 

(2016), que estudou o bairro das Graças – que tratam dos elementos da composição 

urbanística que estão distribuídos na cidade através das interfaces edificadas, elementos 

utilizados como barreira de delimitação entre o espaço público e o privado das edificações. 

 

a) Permeabilidade visual 

O termo relaciona-se com a interface edificada. A análise é realizada com base no 

alcance visual, do lado de fora da edificação em direção ao espaço privado. Uma curiosidade 

está no fato de que nem todos os edifícios que possuem grades e vidros, são permeáveis 

visualmente, pois muitos dos edifícios se utilizam de anteparos para impedir o olhar do 

transeunte (Figura 47). Apesar de utilizar elementos vazados, a comunicação visual é 

comprometida, a combinação mais utilizada são grades e vegetação. Apesar de utilizarem 

elementos vazados, a comunicação visual é interrompida, através da combinação de diferentes 

elementos, os mais utilizados são: grades mais vegetação. A análise do aspecto, 

permeabilidade visual, realizada no Espinheiro nos mostra que 47% (62)  das edificações não 

possibilitam a observação do espaço público para o espaço privado, 38% (50) são 

parcialmente permeáveis visualmente e 15% (20) possibilitam acesso visual do exterior para 

interior. Essa análise constata um problema para cidade: longos trechos murados, sem 

integração e porosidade. 
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Gráfico 7 – Permeabilidade visual da testada frontal. 

 

Fonte: a autora (2018).  

 

Os parâmetros de análise foram conforme os descritos nas imagens da Figura 48. 

Permeável para grade, ou muro baixo e grade, ou grade e vidro; parcialmente permeável, para 

grades ou vidros com anteparos, ou muro com passagem visual; e impermeável quando o 

muro bloqueia a visão.  

 

Figura 47 – Muros vazados com uso de anteparos. 

 

Fonte: a autora (2018).  
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Figura 48 – Parâmetros de análise. 

 
Legenda: 1 Impermeável, 2 Parcialmente permeável, 3 Permeável. 
Fonte: a autora (2018).  

 

As extensas áreas margeadas por muros cegos são desencorajadoras ao caminhar. 

Áreas com algum tipo de relação física e visual geram uma sensação de segurança. Uma 

edificação vertical aprovada pela  Lei de Uso e Ocupação do Solo  nº 16.176/1996, no caso do 

Espinheiro entre os anos 1980 e 2000, ou seja, antes da aprovação da LDB, tem a 

possibilidade de assumir as características das imagens, um artificio que sugere a forma final 

do volume da imagem (Figura 49), os parâmetros urbanísticos  dessa lei sugerem a forma 

final do volume arquitetônico, fechado para rua. Isso ocorre em grande parte dos edifícios do 

Recife, pois possibilita máximo aproveitamento da capacidade construtiva  do terreno. No 

artigo 78, parágrafo 6º: 

 
§ 6º - As edificações com mais de 2 (dois) pavimentos poderão colar em 2 

(duas) das divisas laterais e/ou de fundos os 2 (dois) primeiros pavimentos, 

desde que: 

I - quando colarem em 2 (duas) divisas laterais, mantenham um afastamento 

mínimo de 3m (três metros) da divisa de fundos; 

I - quando colarem em 1 (uma) divisa lateral e 1(uma) divisa de fundo, 

deverão manter um afastamento mínimo de 1.50 m (um metro e cinquenta 

centímetros) da outra divisa lateral; 

III - a altura total das edificações coladas nas divisas laterais e/ou de fundos 

não poderá exceder à cota de 7.50 m (sete metros e cinquenta centímetros), 

cota esta medida a partir do nível do meio-fio, admitindo-se um peitoril 

relativo ao piso do 2º pavimento com altura máxima de 1,10 m (um metro e 

dez centímetros) e afastado 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) das 

respectivas divisas. 

  

2 

1 3 
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Figura 49 – Exemplo de forma arquitetônica gerada pela legislação. 

 

Fonte: a autora (2018).  

 

5.3 A ESCALA HUMANA 

 

A escala humana é a maior referência para construção na arquitetura. A arquitetura é 

percebida através dos sentidos, interpretamos percepção da escala em comparação ao corpo. 

Nesse sentido, a condição espacial, tem implicações na vida humana. Aguiar (2006) salienta a 

importância do conceito mais antropológico do espaço no estudo da arquitetura. Mostrando a 

importância do corpo; pois este se torna o instrumento para a experiência dos espaços 

construídos.  

Nessa linha, Le Corbusier (1931) debate sobre a importância da forma espacial se 

relacionar com o corpo, e com o movimento deste, seja ela qual for a atividade. Através do 

trabalho de Hillier e Hanson (1984), o mapa axial é uma descrição sintética do 

comportamento espacial das pessoas e que distribuição espacial através do diagrama de linhas 

de movimento permite a verificação da adequação da estrutura de percursos da edificação. 

De forma contundente Tschumi (1995) escreve sobre a “disjunção” entre o corpo e o 

espaço denominando como a violência da arquitetura e critica a habitual exclusão do corpo na 

experiência no discurso da forma. Nesse ínterim se apresenta o ponto chave da pesquisa: a 

escala humana na arquitetura, seja para edificação, seja para a da cidade. 

O mercado imobiliário privatista deixa de perceber como o observador transeunte 

experimenta a interface edificada dos edifícios, como se dá o passeio pela calçada, que é o 
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espaço de experiência urbano. Ao edificar extensas áreas muradas que se fecham para o 

público, impede-se inclusive a experiência de quem está do lado de dentro. Como dizia Jacobs 

(2000) “os olhos da rua” seriam os próprios moradores, mesmo que em suas janelas. 

Todavia, os grandes recuos frontais, elevadas alturas, extensos muros sem 

permeabilidade impedem que as relações além de desencorajar o passeio no espaço público, 

como de observa na (Figura 50), uma área quente, sem possibilidade de descanso e conforto, 

locais assim são espaço de passagem, ninguém se destina a um lugar não atrativo. 
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Figura 50 – A experiência do espaço público no Espinheiro. 

 

Fonte: a autora (2018).  
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Figura 51 – A escala humana nas calçadas do Espinheiro 

 

Fonte: a autora (2018).  
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Com isso se percebe que os espaços públicos do Espinheiro (Figura 51), por mais que 

arborizados, em alguns locais e permitindo um “mix” de atividades pelo uso e ocupação do 

solo, ainda está aquém de ser um espaço convidativo, atrativo ao passeio, confortável para o 

pedestre.  A população que se destina ao bairro tem um local especifico como destino, um 

restaurante no bairro, um consultório médico, trabalho ou escola.  

Ou seja, de maneira geral não há espaços de vitalidade, onde as pessoas possam dividir 

experiências ou mesmo e apenas se caminhar. Inclusive um aspecto que chama a atenção é a 

pouca quantidade de pessoas nas ruas e calçadas. 

Reunimos e identificamos no bairro as edificações que possuem mais características 

hostis e menos hostis. Poderíamos fazer várias considerações intercalando essas planilhas, 

mas no âmbito dessa dissertação, iremos identificar e observar as com mais e menos 

características hostis. 

A edificação com a maior pontuação se localiza na rua da Hora. As edificações que 

possuem menores índices estão espalhadas pelo bairro, temos exemplo de edifícios com 

baixo índice nas avenidas Norte, Guadalupe, Buenos Aires. Com base na Figura 52, que 

corrobora com o mapa de verticalização, as concentrações edificações mais verticais. A 

rua da Hora possui edificações mais altas e com características mais hostis. Em 

contraponto, a avenida João de Barros é a que concentra o maior número de unidades com 

características menos hostis. 
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Figura 52 – Perfis de Edificações hostis. 

 

Fonte: a autora (2018).  
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Diante do perfil espacial que se coloca essa dissertação, que parte da hipótese de que a 

arquitetura também é capaz de influenciar na percepção da sensação de insegurança, e através 

de todo o caminho teórico e metodológico aqui apresentado se encerra acreditando que a 

sensação de insegurança pode sim ser retroalimentada pela arquitetura hostil. E que através da 

urbanidade, inerente à forma urbana, a cidade é capaz de aproximar os laços pessoais, é 

necessário que essa urbanização se torne urbanidade e a população seja convidada a utilizar o 

espaço público. Uma cidade que se ofereça ao pedestre, que se relacione com o espaço 

(Figura 53), uma cidade que seja conforto e abrigo (Figura 54), não uma cidade fechada em si, 

de costas para a rua. E nesse momento com espaços vivos onde as pessoas podem se 

reconhecer, alcançando a tão falada vitalidade urbana, haverá um espaço perceptivelmente 

mais seguro. 

 

Figura 53 – Edificações com baixa pontuação no estudo. 

  

Fonte: a autora (2018).  
 

 

Figura 54 – Homem sentado, repousando em uma construção. 

 

Fonte: a autora (2018).  
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5.3.1 Método observador  

 

Como forma de tentar elucidar os aspectos do meio físico encontrado, foi aplicado de 

forma simplificada, o Método Observador, desenvolvido por Aguiar (2015) que consiste na 

observação da qualidade espacial de edificações e lugares. Em geral, está fundada em duas 

propriedades inerentes ao espaço, ambas vistas e sentidas pelo observador em movimento: a 

legibilidade e a funcionalidade. Como explicado na Figura 7 – grafo de conceitos expostos no 

Capítulo 2 – Metodologia (p. 33) dessa dissertação, que a partir da combinação desses dois 

fatores decorreria a aprazibilidade e, em consequência, a vitalidade desses mesmos lugares. 

Utilizaremos o método em duas situações distintas, escolhidas pela ficha de avaliação do 

perfil das edificações. Foram selecionadas duas edificações: uma com menor pontuação 

(levando em consideração qualidade espacial e menos pontos nos critérios arquitetônicos) e 

outra que possui maior pontuação, sendo, portanto, mais hostil. O diagrama de imagens 

mostra de modo articulado o observador se deslocando pelo espaço urbano. A sequência de 

imagens e o relatório em texto buscam descrever o perfil óptico, e algumas vezes háptico, das 

duas situações encontradas no bairro do Espinheiro. Cada “cena” é descrita por um conjunto 

imagens dos espaços adjacentes ao percurso, necessário a se aproximar do objeto. Cada ponto 

de observação está registrado em mapa, no diagrama. Cada foto está numerada e faz relação 

com o símbolo de um olho no local correspondente em mapa. 
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Figura 55 – Observação sequencial de edificação com poucas características hostis. avenida João de Barros, 

bairro Espinheiro, Recife - Pernambuco. 

 

Fonte: a autora (2018).  

 

Situação 1 (Figura 55) (o observador se desloca, no sentido Marques do Paraná – 

Conselheiro Portela, pela avenida João de Barros, partindo da calçada da direita). O 

observador tenta contato visual com a edificação, a visão do observador ao olhar para o lado 

esquerdo é a descrita na foto (1), mostra uma calçada curta de aproximadamente 1,5 metros de 
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largura, margeada por uma sequência de lojas, que oferece contato direto coma calçada. Faz-

se a opção em atravessar a rua, ainda buscando uma visão mais clara do edifício ao qual se 

destina, uma deslocamento fisicamente dificultado pela irregularidade da calçada, mas 

termicamente agradável pela vegetação arbórea existente.  

Nesse ponto, já na calçada da esquerda (2), coexistem árvores, paradas de ônibus e 

postes, a calçada estreita oferece risco para quem se desloca e quem aguarda o transporte. O 

tumulto visual ocasionado pela locação destes elementos e o muro cego é um elemento 

incomodo no sentido óptico da paisagem, e háptico, pois o deslocamento oferece risco pelo 

tráfego intenso de pedestre no leito carroçável.   

Nesse ponto (3), há primeiro contato visual com a edificação que apresenta uma 

curiosidade, não dá para observar ao certo, mas o térreo da edificação se distingue dos demais, 

já é uma surpresa no trajeto. Compondo a promenade arquitetônica, a residência térrea (4) e o 

edifício lado a lado, não parecem competir, e sim compor um quadro. Nesse ponto, o edifício 

parece sobrepor à rua (5), a calçada estreita ganha um amplo espaço protegido. O abrigo 

formado pela projeção do edifício até a testada do lote forma uma galeria, um local para 

descansar o trajeto, ou se proteger contra intempéries.  

Nesse ponto (6), outra surpresa: há estacionamento para os moradores, mas é interno. 

Com a temperatura elevada, o local é propício para descansar, o chão nivelado com piso 

diferenciado da calçada (7) oferece lugar para convívio sem estar diretamente exposto ao leito 

carroçável, é um espaço – háptico e óptico – agradável. Durante o horário comercial (8), a 

parte habitacional da edificação convive harmonicamente com as atividades comerciais 

desenvolvidas tanto no térreo quanto nos arredores, fora deste é um oásis de promenade 

arquitetônica no meio das monótonas e retilíneas calçadas do bairro, um deleite aos sentidos 

óptico e háptico. 
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Figura 56 – Observação sequencial de edificações na rua da Hora, bairro Espinheiro, Recife - Pernambuco. 

 

Fonte: a autora (2018).  

 

Situação 2 – (o observador se desloca, no sentido Agamenon Magalhães – rua da 

Hora, pela rua José da Silveira Barros) caminhando pela calçada da direita, o observador 

chega ao primeiro cruzamento. A visão do observador ao olhar para o lado esquerdo é a 

descrita na foto (1), mostra uma calçada de aproximadamente 2 metros de largura, de um lado 

um muro de concreto e de outro um sequência de árvores, poste e o leito carroçável. Faz-se a 
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opção em atravessar a rua, no sentido rua da Amélia, buscando uma visão mais clara do 

espaço, chegando a situação (2).  

Nesse ponto, coincide com o acesso ao estacionamento não enclausurado de uma 

farmácia, apesar de existir um pequeno largo formado e a calçada está em bom estado de 

conservação, A locação do poste é um elemento incomodo no sentido óptico da paisagem, e 

háptico, pois impede o deslocamento. Nesse ponto, não há arborização e proteção contra 

intempéries, à temperatura é desagradável. O observador atravessa para a calçada da esquerda 

buscando seguir para o trajeto na rua Hora. Ao fundo já se destaca um muro de pedras, que 

encobre um edifício de tímida altura.  

O pedestre se desloca por uma calçada nivelada, porém há um incômodo espacial – 

háptico e óptico – resultante do modo como foi edificado um muro cego por mais de 50 

metros no deslocamento do pedestre (3), a legibilidade do local é comprometida, pois não há 

como saber o que existe por trás do muro, e paisagem é monótona. A quebra da textura visual 

é identificada na imagem (4) por um portão de entrada de automóveis, porém este não permite 

nenhum tipo de troca visual com o meio interno.  

Num deslocamento retilíneo temos uma calçada que embora de largura insuficiente 

com menos de 2 metros onde o pedestre precisa disputar espaço com árvores de grande porte, 

postes, barras de ferro que “indicam caminho” a calçada tem um nivelamento confortável para 

quem anda com sapatos planos, se o observador utilizar salto ou muletas o revestimento em 

pedras portuguesas se torna desconfortável. Caminhando ainda em linha reta por mais 30 

metros temos a diferença do nível da interface edificada (5). A portaria do outro condomínio 

foi um pouco recuada da testada principal.  

Nesse momento muda o tipo do piso, passando a ser placas de concreto com um 

pequeno jardim oferecido ao público. O campo visual até esse momento é, em sua maior 

parte, apropriado pela presença forte de muros cegos que pertencem aos condomínios 

residências verticais. Contudo, a edificação não tem relação espacial com a calçada. O 

observador se vê desconfortável com situação de estar rodeado por muros fechados, sem 

conexões visuais. E busca uma melhor perspectiva do ambiente sem atravessar a rua (6). A 

paisagem apresentada ao observador é novamente problemática. As linhas de visão que se 

apresentam como opções de percurso, são apenas muros e guaritas de segurança cobertos por 

cercas e elétricas. Não há perspectiva de um espaço seguro e confortável para descanso. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Chegando ao encerramento desta dissertação, percebemos que mais caminhos se 

abrem para prospecção do espaço. Fomos a fundo para investigar como a Arquitetura Hostil 

que nega à vivência do espaço urbano se distribui pelo bairro. Nos estudos, voltamos à base 

do desenvolvimento das cidades para buscar onde se deu o início por essa busca desmedida 

pela segurança urbana. 

De fato, a arquitetura promovida pelo mercado imobiliário não caminha na direção de 

estabelecer relações que acolham o indivíduo. Cada dia mais, edificamos barreiras no espaço 

urbano. O homem vem ao longo dos anos buscando uma proteção individualista, o que reflete 

uma perda de urbanidade, ou seja, as características inerentes da arquitetura levam para uma 

urbanização privatizada, centrada em homogêneos.  

Os espaços seguros propostos por Newman (1972), que são dotados de autocontrole 

(presença de muros, guaritas recuadas), com definições claras entre espaço público e privado 

etc. Podem ser características individualmente importantes para a segurança objetiva, mas o 

homem como ser coletivo busca a coletividade e espaços vazios e desertos não são atrativos, 

pessoas atraem pessoas. 

Talvez para nós a discussão baseada em Jacobs (2000) faça mais sentido, uma vez que 

trabalhamos a sensação da insegurança o viver coletivo e não o papel efetivo da arquitetura na 

segurança. Precisamos debater os espaços que nascem a partir da ideia de segurança. Uma 

“segurança individual” que é  alcançada em detrimento do urbano e inseguro para todos. 

Buscamos utilizar diversas formas de abordagem e chegar à escala humana a fim de 

apontar que a cidade é feita pelo homem e para o homem. A ideia é propor uma reflexão sobre 

a cidade que estamos edificando e ajudar arquitetos, urbanistas e planejadores urbanos na 

proposição de espaços com maior vitalidade. Da mesma forma como a criação de políticas 

púbicas que estimulem o uso do espaço urbano. 

Cada elemento precisa ser pensado em sua escala de atuação, parques, praças, rua, 

caçada, pois todos os elementos são importantes para a constituição da cidade. A 

verticalização é importante para criar uma cidade mais compacta e com possibilidade de 

moradia e deslocamento para todos. Entretanto, a forma com ocorre a inserção desse 

componente precisa ser alvo de estudos e políticas públicas que visem uma distribuição 

igualitária dos serviços e infraestruturas. 
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No caso do Espinheiro, houve uma mudança nos padrões do habitat e do habitar. A 

população mais abastada trocou a casa unifamiliar pelos condomínios verticais, pelo luxo e 

moda das “novas coletividades” – Condomínios verticais –, acentuando a segregação e 

autossegregação, agravando ainda mais as relações com o espaço urbano. 

A sensação de insegurança aumenta à medida que não há mecanismo capaz de 

proteger a integridade do homem. A solução passa a ser uma busca individual por proteção, 

que reflete na arquitetura da cidade, que atrelada às contradições e hierarquizações 

socioespaciais ajudam na desertificação do espaço público. 

As formas arquiteturais predominantes no bairro do Espinheiro, em larga escala, são 

sustentadas pela alimentação da cultura do medo, mesmo as residências térreas, onde ainda se 

pode observar uma boa relação da edificação com a escala humana, o recado está estampado: 

“não entre risco de morte – cercas elétricas, concertinas entre outros” anunciam que o outro 

não é bem-vindo. 

O indivíduo que ainda assim buscar percorrer o espaço urbano se depara com 

infraestrutura urbana deficitária. Sem espaço de lazer e área de convívio. Calçadas ocupadas 

por árvores, desniveladas áridas, ou seja, você está sozinho em um espaço desconfortável e 

que não oferece nenhum atrativo. Então o que fazer nas ruas? 

A autossegregação tem contribuído para o agravamento dos processos de 

desqualificação e deterioração dos espaços públicos. As calçadas, ruas, os bairros. A 

insegurança, o medo são sim processos ligados à violência, mas assim como a sensação de 

insegurança é ampliada pela mídia e afins, a Arquitetura Hostil como anunciadora de que a 

rua é um espaço ruim e por isso nos fechamos entre iguais, afastando do público e promove a 

perda de urbanidade e vitalidade, causando efeitos na sensação de insegurança.  

Esses espaços fechados em si ameaçam o uso democrático e seguro dos espaços 

públicos, por retornarem à cidade, através de formas arquiteturais hostis e agressivas, seus 

temores em relação à insegurança. Esperamos que este trabalho possibilite o desdobramento 

do estudo. Além disso, que possa subsidiar a elaboração de estratégias para fomentar o uso do 

espaço público.  
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