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RESUMO

Os espaços públicos são reflexos das diversas formações sociais ao longo da história, com
formas diferenciadas de abordagens podem ser compreendidas a partir de duas dimensões, o
material e o imaterial, um espaço comum onde se articulam as diferenças e se organizam as
experiências sociais. Mas será que a forma como está disposto fisicamente um espaço público,
pode influenciar a maneira como interagimos, percebemos e sentimos o lugar? Neste trabalho
o espaço público é compreendido como espaço simbólico, palco para ressignificações
constantes a partir das emoções vivenciadas no cotidiano. Objetiva-se por meio dos
depoimentos colhidos e sistematizados, compreender como as pessoas pensam ou veem os
espaços públicos, o valor do lugar como representação social e principalmente as
consequências do isolamento e do distanciamento social durante a pandemia. Com o intuído
de captar e compreender as necessidades e anseios da população, optou-se por aplicar
questionário quantitativos e qualitativos, com perguntas abertas e fechadas, viabilizando a
análise dos resultados por meio do método do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) e do
método fenomenológico. Foi possível não só sintetizar o senso comum em relação as
perguntas elaboradas, como também a confecção de nuvens de palavras, que os tornam mais
visuais, e portanto, mais amplas as discussões sobre o papel do espaço público na cidade e
para a sociedade, na constituição do bem viver individual e coletivo. A pandemia trouxe
diversos impactos imediatos como a perda de familiares e amigos, alem de sequelas
temporárias da doença. O isolamento social coletivo e involuntário demonstrou maior
devastação psicológica e somatizou a sensação de medo, medo da solidão, medo da
contaminação, medo da morte mas também demonstrou maior valorização e aproximação
familiar sendo o sentimento de saudade mais recorrente. De certo haverá consequências
futuras que só serão mensuradas com o tempo, mudanças de hábitos, configurações físicas,
transtornos psicológicos, dentre outros. A discussão sobre a nova geografia humanística
encontra-se ainda em construção, principalmente no mundo globalizado, com relações cada
vez mais virtuais, onde é inevitável a inclusão de ferramentas tecnológicas em espaços
públicos sobre tudo os que incentivam a experiência urbana por meios de smartphones. As
consequências psicológicas da utilização do ciberespaço ainda estão sendo contabilizadas
assim como os da pandemias, e as pesquisas fenomenológicas se tornam cada vez mais
imprescindíveis em qualquer investigação que envolva emoção e percepção, principalmente
sobre as mudanças na relação homem/ meio ambiente.

PALAVRAS-CHAVES: Fenomenologia; Espaços Públicos; Discurso do Sujeito Coletivo;
Geografia Humanista; Porto Velho.



ABSTRACT

Public spaces are reflections of the various social formations throughout history, with
different forms of approaches that can be understood from two dimensions, the material and
the immaterial, a common space where differences are articulated and social experiences
are organized. But can the way in which a public space is physically arranged influence the
way we interact, perceive and feel the place? In this work, the public space is understood as
a symbolic space, a stage for constant resignifications from the emotions experienced in
everyday life. The objective, through the collected and systematized testimonies, is to
understand how people think or see public spaces, the value of the place as a social
representation and especially the consequences of isolation and social distance during the
pandemic. In order to capture and understand the needs and desires of the population, it was
decided to apply quantitative and qualitative questionnaires, with open and closed questions,
enabling the analysis of the results through the Collective Subject Discourse (DSC) method
and the phenomenological. It was possible not only to synthesize common sense in relation
to the questions raised, but also to create word clouds, which make them more visual, and
therefore, broader discussions about the role of public space in the city and for society, in the
constitution of individual and collective good living.
The pandemic brought several immediate impacts such as the loss of family and friends, in
addition to temporary sequelae of the disease. Collective and involuntary social isolation
showed greater psychological devastation and somatized the feeling of fear, fear of
loneliness, fear of contamination, fear of death, but also showed greater appreciation and
family proximity, with the feeling of homesickness being the most recurrent. There will
certainly be future consequences that will only be measured over time, changes in habits,
physical configurations, psychological disorders, among others. The discussion about the
new humanistic geography is still under construction, especially in the globalized world, with
increasingly virtual relationships, where the inclusion of technological tools in public spaces
is inevitable, especially those that encourage the urban experience through smartphones.
The psychological consequences of the use of cyberspace are still being accounted for, as
well as those of pandemics, and phenomenological research becomes increasingly essential
in any investigation that involves feeling and perception, especially about changes in the
man/environment relationship.

PALABRAS CLAVE: Phenomenology; Public spaces; Discourse of the collective subject;
Humanistic Geographic; Porto Velho.
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APRESENTAÇÃO

Antes que possamos adentrar no conteúdo abordado nesta pesquisa, gostaria de

retratar o trajeto que percorri até aqui, uma vez que me auxiliou a delinear a temática deste

trabalho.

Nasci e me criei em Porto Velho/RO, e sempre carreguei comigo a possibilidade de

uma cidade melhor e mais bonita, no sentido em que é natural e esperado de possui o

sentimento de pertencimento pela cidade e a queira sempre limpa, organizada e esteja

apresentável para quem nela visite e desfrute de nossas riquezas naturais ampliando cada vez

mais a a sensação de pertencimento e valorização da nossa história. Ainda criança, conheci a

realidade difícil de muitos amigos, e sempre fui grata em poder ter o conforto que minha mãe,

a duras penas, me proporcionou juntamente como minha Avó Albacoeli (segunda mãe).

Sempre estudei nas instituições de ensino das Irmãs Marcelinas, da creche ao ensino médio, o

que me possibilitou ter uma boa formação humana e cultural assim como, desenvolver

empatia para com o próximo e o respeito para com a cidade, sobre tudo o amor pela arte em

todos os sentidos. Todos esses fatores contribuíram para minha formação em arquitetura e

urbanismo.

Ainda no curso, conheci o urbanismo e tive o primeiro contato geográfico com Henri

Lefebvre em “O direito à cidade” e "A revolução urbana”, o que me despertou o interesse

sobre a dinâmica espacial e social da cidade, permitindo uma leitura crítica e humanística do

espaço geográfico, além de possibilitar a aproximação do geógrafo mais importante na minha

vida, hoje meu companheiro.

Não apenas como profissional, mas também como moradora, sempre busquei

compreender as relações emocionais dos meus vizinhos, amigos e familiares, também

moradores de Porto Velho, com o espaço público e, de alguma forma, entender não só as

razões, mas as soluções físicas que as pessoas encontram para ampliar e melhorar o amor pelo

espaço público em minha cidade natal. Esses são questionamentos e sentimentos que me

motivaram, cada vez mais, a estudar o lugar em que vivemos e a sua importância na vida da

população portovelhense.

Em 2011 me tornei Funcionária Pública na Empresa de Desenvolvimento Urbano

onde tive a oportunidade de desempenhar funções que me possibilitaram maior proximidade

com a Cidade, no desenvolvimento de projetos urbanos, acompanhamento e formulação do
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processo de revisão do Plano Diretor e na participação do Conselho da cidade ao lado de

geógrafos, engenheiros e população civil organizada.

Em 2014 passei a lecionar no curso de arquitetura da UNIRON, nas cadeiras ligadas

principalmente ao urbanismo, que me exigiram maior aprimoramento e leitura sobre os

aspectos sociais, onde conheci autores como Jan Gelh, Jane Jacobs e Cândido Malta.

Em 2017, tive o primeiro contato com a fenomenologia a partir da experiência no

doutorado do Giovanni na UFPR e lendo Norberg-Schulz, descobri novas possibilidades de

compreensão dos fenômenos. A aprovação no Programa de Pós-Graduação em Geografia, foi

o fio condutor para o conhecimento de outros fenomenólogos apresentados a mim pelo

professor Josué.

Dentre os eventos do Programa, participei da defesa de Doutorado do Francisco

Marquelino Santana, atividade promovida pelo PPGG, em formato inusitado de cordel e fora

da instituição, no Distrito de Extrema, em 06 de junho de 2019, onde compreendi o quanto é

rica e diversa as atividades da geografia cultural. Participei do 13º Encontro Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Geografia: “A Geografia Brasileira na Ciência-Mundo: produção,

circulação e apropriação do conhecimento” onde obtive aprovação de resumo expandido

intitulado Um Olhar Fenomenológico sobre os espaços públicos na área urbana de Porto

Velho realizado de 02 a 06 de setembro de 2019 em São Paulo no Departamento de Geografia

da USP. Participei e auxiliei na organização da 32ª Semana de Geografia, do 14º Encontro de

Pós-Graduação em Geografia e do I Encontro dos Grupos de Pesquisas da Geografia, os

quais foram realizados no período de 04 a 08 de novembro de 2019, no Auditório Milton

Santos Campus José Ribeiro Filho na Universidade Federal de Rondônia em Porto Velho-RO,

apresentando o resumo do projeto de pesquisa aprovado: Um olhar fenomenológico sobre os

espaços públicos da área urbana de Porto Velho, onde na oportunidade pude ministrar

também o minicurso: Análise Fenomenológica de Paisagem. e ingressar no Grupo de estudos

e pesquisas sobre os modos de vida e culturas amazônicas - GEPCULTURA, com atividade

semanal do clube de leitura Tuan, que envolvia discussões sobre o bem viver por meio da

tradução do livro The Good Life.

Como atividade complementar da disciplina de Geografia e Gênero, participei do IV

Seminário Latino-Americano Geografia, Gênero e sexualidades, de 13 a 16 de novembro de

2019 em Tandil, Buenos Aires, com a publicação do resumo intitulado A inserção da mulher

no cenário político e sua representatividade na atualidade.

Em 2020 pouco antes dos trabalhos de campo, deu-se início a pandemia, que

impossibilitou as atividades presenciais na instituição de ensino conforme orientação das
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autoridades e da comunidade cientifica de saúde, dando continuidade do clube de leitura de

forma remota. Contudo a pesquisa não poderia ter continuidade da forma inicial planejada,

sendo necessário a mudança e a adaptação de alguns métodos de coletas de dados, uma vez

que a dinâmica de uso nos espaços públicos não estaria condizente com a realidade em dias

normais. A fim de produzir conteúdo sobre o tema e compreender sobre outros olhares tais

mudanças sociais, e incentivada pelo meu orientador, realizamos a primeira live do

Gepcultura pelo Google Meet com o tema “A importância dos espaços públicos para

sociedade e o novo normal de socialização”.

Não só aprendemos estudando, mas também ensinando, a trocas de experiências e a

ajuda mútua é característica dos grupos de pesquisas, nesse sentido ajudei a realizar

juntamente com o professor Josué e minha colega Jaqueline Souza, o minicurso online, sobre

a Construção do Mapa Conceitual e Fluxograma da Pesquisa realizado nos dias 06 e 13 de

junho. Desde então com o empenho de todos os membros, venho contribuindo junto ao

Gepcultura no desenvolvimento da identidade visual, na comunicação em redes sociais, na

realização das lives com temas de pesquisa diversos da geografia cultural e humanística,

proposto por integrantes, a fim de nos mantermos ativos enquanto grupos científicos.

Em geral 2020 e 2021 continuaram sendo um período marcado por desafios,

contratempos e reinvenção cientifica e pessoal para mim, e para muitas pessoas. Pude

continuar a aprimorar a comunicação entre as pesquisas e pesquisadores do Gepcultura e

convidados, por meio de lives culturais mais descontraídas e participar de forma virtual do 14º

Encontro Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia: “A Geografia que fala ao

Brasil: ciência geográfica na pandemia ultraliberal” realizado virtualmente de 10 a 15 de

outubro de 2021, onde pude publicar um artigo completo sobre o “Transtorno do Bem Viver

Durante a Pandemia por Covid-19”. Até o momento continuamos tendo perdas consideráveis

na sociedade e aumento da fome, da violência, do desemprego dentre outras mazelas que

acompanham a triste desigualdade social. Nesse sentido este trabalho tem o intuito de

registrar não só dados coletados durante a pandemia sobre os espaços públicos, mas também

as consequências emocionais e psicológicas das pessoas quanto ao isolamento e ao

distanciamento social.
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Quadro 1 – síntese das atividades

Item atividades Período Local
Forma de

participação

D
is
ci
p
li
n
as

e
of
ic
in
as

1 Epistemologia da Geografia 2019
UNIR Porto
Velho/RO

Discente

2 Geografia e Gênero 2019
UNIR Porto
Velho/RO

Discente

3
Métodos e Técnicas de Pesquisa
em Geografia

2019
UNIR Porto
Velho/RO

Discente

4 Organização do Espaço Agrário 2019
UNIR Porto
Velho/RO

Discente

M
in
ic
u
rs
o
e
cu
rs
o
d
e
ap

er
fe
iç
oa
m
en
to

5

Minicurso Analise
Fenomenológica da Paisagem
com Campo - XXXVII Semana
de Geografia e o 14º Encontro da
Pós-graduação em Geografia.

2019
UNIR Porto
Velho/RO

Pesquisadora

6
Construção do Mapa Conceitual e
Fluxograma da Pesquisa

2020
Google Meet/

GEPCULTURA
E GEPGÊNERO

Pesquisadora
/Docente

7
Curso de aperfeiçoamento:
Acessibilidade em Espaços
Púbicos

2021

Centro
Universitário
São Lucas -

Porto Velho/RO

Pesquisadora
/Docente

8

Curso de aperfeiçoamento: A
fenomenologia e a percepção da
Paisagem

2021

Centro
Universitário
São Lucas -

Porto Velho/RO

Pesquisadora
/Docente

T
ra
b
al
h
o
d
e

ca
m
p
o

9
Parque da cidade, Praça Aluízio
Ferreira, Skate Parque, Espaço
Alternativo.

2019
UNIR Porto
Velho/RO

Pesquisadora
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10

Parque da cidade, Praça Aluízio
Ferreira, Skate Parque, Espaço
Alternativo, Praça do Cohab,
Praça CEDEL, Praça Ronaldo
Aragão, Praça Marina, Praça do
Abóbrão.

2020
UNIR Porto
Velho/RO

Pesquisadora

11

Parque da cidade, Praça Aluízio
Ferreira, Skate Parque, Espaço
Alternativo, Praça do Cohab,
Praça CEDEL, Praça Ronaldo
Aragão, Praça Marina, Praça do
Abóbrão.

2021
UNIR Porto
Velho/RO

Pesquisadora

E
ve
n
to
s
N
ac
io
n
ai
s
e
In
te
rn
ac
io
n
ai
s

12

“Apropriação da água e
integração SulAmericana”
proferida pelo Prof. Dr.
WAGNER COSTA
RIBEIRO/Dep. Geografia USP

2019
UNIR Porto
Velho/RO

Participante

13

“A Dengue no Brasil –
Determinantes e Condicionantes
Ambientaisem face das Mudanças
Climáticas Globais”, ministrada
pelo Prof. Dr. Francisco de Assis
Mendonça

2019
UNIR Porto
Velho/RO

Participante

14

IV COLEE – COLÓQUIO DE
EDUCAÇÃO ESCOLAR E 35ª
SEMANA DE PEDAGOGIA -
Educação Pública, Ciências e
Formação Docente: resistências e
desafios promovido pelo
Programa de Pós-Graduação em
Educação Escolar, Mestrado e
Doutorado Profissional
(PPGEEProf) e Departamento de
Ciências da Educação (DECED)
da Universidade Federal de
Rondônia - Ruptura e
Reencontros: Uma Reflexão
sobre a Expansão urbana do
município de Porto Velho, os
principios de planejamento e as
soluções para os espaços públicos
contemporâneos no Brasil.

2019
IFRO Porto
Velho/RO

Pesquisadora
/Docente
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15

XXXVII Semana de Geografia e
o 14º Encontro da Pós-graduação
em Geografia. “As Queimadas na
Amazônia e os impactos
socioambientais no Brasil
profundo”.

2019
UNIR Porto
Velho/RO

participante

16
“A utilização de aplicativos como
recursos de metodologia ativa na
prática docente”

2019
UNIR Porto
Velho/RO

Pesquisadora
/Docente

17

XIII ENANPEGE - A
GEOGRAFIA BRASILEIRA NA
CIÊNCIA-MUNDO: produção,
circulação e apropriação do
conhecimento - Um Olhar
Fenomenológico sobre os espaços
públicos na área urbana de Porto
Velho

2019
ENAMPEGE /

São Paulo
Pesquisadora

18

IV Seminario Latinoamericano de
Geografía, Género y Sexualidades
- A inserção da mulher no cenário
político e sua representatividade
na atualidade

2019

Campus
Universitario

UNCPBA
Tendil - Buenos
Aires/Argentina

Pesquisadora

19
13º Encontro de Pós-Graduação
em Geografia

2019
UNIR Porto
Velho/RO

Discente

20
Semináio Integrado Gepcultura e
Gepgênero: Equidade de Gênero
e Bem Viver

2019
UNIR Porto
Velho/RO

Participante

E
ve
n
to
s
vi
rt
u
ai
s,
(l
iv
re
s) 21

A (Des)Amazonização de
Rondônia e a destruição de
Territórios: A situação da Resex
Jaci-Paraná

2020
Virtual/Google
meet - UNIR

Porto Velho/RO
Participante

22

VII SemanAU: Semana
Acadêmica de Arquitetura e
Urbanismo - UNIRON - Mesa
Redonda “Gênero e sexualidade
na cidade”

2020
UNIRON Porto

Velho/RO
Docente/

Mediadora
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23

VII SemanAU: Semana
Acadêmica de Arquitetura e
Urbanismo - UNIRON - Mesa
Redonda “Direito à Cidade
Sustentável”

2020
UNIRON Porto

Velho/RO
Docente/

Mediadora

24

Mesa Redonda “A importância
dos espaços públicos para
sociedade e o novo normal de
socialização”

2020
Virtual Porto

Velho/RO
Pesquisadora

/Docente

25

14º Encontro Nacional de Pós-
Graduação e Pesquisa em
Geografia: “A Geografia que fala
ao Brasil: ciência geográfica na
pandemia ultraliberal”

2021 Virtual/Nacional
Pesquisadora

/Discente

26
Live Cultural: Territórios
Virtuais 2021

Virtual/Youtube
-Porto Velho/RO

Pesquisadora
/organizadora

27
Live Cultural: Ayahuasca e as
religiões da floresta: um olhar
geográfico

2021
Virtual/Youtube
-Porto Velho/RO

Pesquisadora
/Discente

28
Live Cultural: O lugar e o espaço
dos sentidos colonialistas na
política brasileira

2021
Virtual/Youtube
-Porto Velho/RO

Pesquisadora
/organizadora

29
Live Cultural: As duas bandas da
cuia: patrimônio cultural imaterial
do Brasil

2021
Virtual/Youtube
-Porto Velho/RO

Pesquisadora
/organizadora

30
Live Cultural: Geografia e a
poética do espaço

2021
Virtual/Youtube
-Porto Velho/RO

Pesquisadora
/organizadora

31

Live Cultural: Aprendizado e
experiências no rstágio de
Doutorado-sanduiche (Paris-
Sorbone IV)

2021
Virtual/Youtube
-Porto Velho/RO

Pesquisadora
/organizadora

32
Live Cultural: A Fenomenologia
dos espaços Públicos

2021
Virtual/Youtube
-Porto Velho/RO

Pesquisadora
/organizadora
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33
Live Cultural: Decolonizar pra o
BEM VIVER

2021
Virtual/Youtube
-Porto Velho/RO

Pesquisadora
/organizadora

34

Live Cultural: Os Haitianos (as)
em Porto Velho - RO: Língua
Créole e Religião sob olhar
geográfico

2021
Virtual/Youtube
-Porto Velho/RO

Pesquisadora
/organizadora

35
Live Cultural: Perspectivas da
pesquisa em geografia cultural na
Amazônia

2021
Virtual/Youtube
-Porto Velho/RO

Pesquisadora
/organizadora

36
Live Cultural: A arte resiste:
Processos criativos em tempos de
pandemia

2021
Virtual/Youtube
-Porto Velho/RO

Pesquisadora
/organizadora

37
Live Cultural: Baque do Acre:
Memória musical dos seringais

2021
Virtual/Youtube
-Porto Velho/RO

Pesquisadora
/organizadora

38
Live Cultural: Processo
Decolonial de uma Arte
autofágica

2021
Virtual/Youtube
-Porto Velho/RO

Pesquisadora
/organizadora

39
Live Cultural: Na trajetória de
cada um tem uma história
musical

2021
Virtual/Youtube
-Porto Velho/RO

Pesquisadora
/organizadora

Fonte: MARINI, M.M.R.P.(2022).
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INTRODUÇÃO

A dinâmica nos espaços públicos tem se alterado nos últimos anos, observa-se uma

mudança mais visível com o surgimento das redes sociais. Diante dessa nova dinâmica

espacial, que relações estão sendo construídas? O interesse por determinados espaços públicos

está reduzido às relações virtuais? Observa-se, nesse sentido, que na grande maioria das

capitais do Brasil implantou-se um novo “mobiliário urbano” que ressignificou e ampliou as

possibilidades de interatividade entre a população e o espaço público, com dizeres que

pressupõem o amor pela cidade, ação instantânea de interatividade com o espaço público por

meio das redes sociais. Será a inovação e a diversificação dos espaços públicos a solução para

se evitar o abandono e a depredação constante em praças e parques?

Os espaços públicos são reflexos das diversas formações sociais ao longo da história,

com formas diferenciadas de abordagens podem ser compreendidas a partir de duas

dimensões, o material e o imaterial, um espaço comum onde se articulam as diferenças e se

organizam as experiências sociais. Neste trabalho o espaço público é compreendido como

espaço simbólico, palco para ressignificações constantes a partir das emoções vivenciadas no

cotidiano.

A pandemia por COVID-19 modificou todo um cenário social na maioria das cidades,

imediatamente com os decretos de isolamento boa parte da sociedade buscou evitar o contato

social. Os aspectos emocionais que envolvem as relações humanas com o meio ambiente

passaram a ser mais relevantes, muito em virtude do isolamento social e do impacto

emocional vivenciado pela maioria dos entrevistados, tornando-se mais evidentes as

circunstâncias que envolvem o bem viver ajudando a delinear as emoções e as experiências

vividas, uma vez que as emoções atribuídas ao espaço/lugar, seja de aproximação ou de

repulsa, acarretam no seu pertencimento ou no seu abandono. (TUAN, 2003, 2005, 2013;

RELPH,1976)

O bem viver nos persegue desde sempre enquanto humanidade, desde os primórdios

o ser humano busca o equilíbrio na vida, seja com outros seres seja com a natureza. Está

relacionado ao objetivo de vida que cada um de nós traçamos, é o que nos motiva e nos

impulsiona a buscar a felicidade seja material ou imaterial. Para Tuan (2003) todo mundo

quer o bem viver, mesmo que todos queiram a boa vida, relativamente poucos indivíduos

perguntam sobre a natureza do bem viver. Quais condições encorajam esse tipo de pergunta e

quem vai levantá-la, de fato todos querem o bem viver?
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O olhar fenomenológico oportuniza maior compreensão das diversas percepções que

se têm acerca do bem viver e das situações de inseguranças e de experiências urbanas

durante a pandemia, bem como das consequências psicológicas e emocionais em

virtude do isolamento e distanciamento social.

Assim, com tantas perdas, podemos revitalizar nossa capacidade de alegria? Estamos

preparados para mudanças que nos privarão das coisas que nos encantam?

A percepção sobre um mesmo lugar pode ser distinta, variando de pessoa para pessoa

de forma particular. Por conseguinte o método fenomenológico auxilia na busca por uma

interpretação sobre a interação das pessoas com os espaços públicos, identificando, e

descrevendo os fenômenos culturais que motivam sua utilização e a forma como a ausência

do contato físico entre pessoas e das pessoas com meio ambiente foram impactados durante a

pandemia. Nesta perspectiva, o papel do observador é de grande importância, não só para

captar o que ocorre no plano real e concreto, como sugere Jane Jacobs (2011), mas também a

essência e a identidade do lugar, como propõe Relph (1976), uma vez que observador,

enquanto flaneaur1, encara o mundo como se fosse pela primeira vez de forma despretensiosa

e curiosa, absorve o acúmulo desigual de tempos no espaço geográfico captando algo de mais

perene no cenário urbano, observa, analisa e interpreta a relação homem – espaço

(HUSSERL,2000; PASSOS et al., 2003).

A aplicação dos métodos fenomenológicos possibilitou a apreensão do lugar e

permitiu colocar-se no lugar do outro de forma particular. Com o intuído de captar e

compreender as necessidades e anseios da população, optou-se por aplicar questionário,

quantitativos e qualitativos, com perguntas abertas e fechadas, viabilizando a análise dos

resultados por meio do método do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). Os depoimentos

colhidos e sistematizados auxiliaram na interpretação de como as pessoas pensam ou veem os

espaços públicos, o valor do lugar como representação social e principalmente as

consequências do isolamento e do distanciamento social durante a pandemia.

Como técnica de pesquisa qualitativa, Lefèvre F., Lefèvre A. e Teixeira (2000)

argumenta que o DSC nos permite através de um discurso, que é o modo como as pessoas

naturalmente pensam o acesso a dados da realidade de caráter subjetivo, isto é, ideias, crenças,

maneiras de pensar, opiniões e emoções ao tempo em que também valoriza a presença do

1 O termo ‘flanêur ‘vem do substantivo masculino francês ‘flanêur’ – que basicamente significa ‘andarilho’,
‘ocioso’, ‘passeador’, ‘vadio’ – que vem do verbo francês ‘flanêr‘, que significa ‘passear’. Segundo o
Observatório, Cidadania, Cultura e Cidade da Universidade Federal de Santa Catarina o termo foi inventado por
Charles Baudelaire (1821 – 1867) e se refere a alguém que observa a cidade ou seus arredores, e experimenta um
verdadeiro passeio não só fisicamente, mas também um pensamento filosófico e uma forma de ver e sentir as
coisas.
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investigador, permitindo que o entrevistado alcance a liberdade e a espontaneidade necessária,

que enriquece a investigação.

As categorias de análise da pesquisa contribuíram para a formação da base

interpretativa da relação homem-ambiente, da vivência cognitiva e emocional que ocorrem

em espaços públicos e ajudaram na construção dos discursos, nas análises fenomenológicas e

na compreensão das relações interpessoais e de bem viver, que solidificam a nova geografia

humanista.

As discussões aqui abordadas iniciam-se com o aprofundamento teórico

metodológico acerca das categorias de analise que envolve o espaço vivido, lugar, espaço

cinestésico, espaço emocional e bem viver.

No segundo capítulo buscou-se caracterizar os atores sociais entrevistados, bem

como a compreensão que se tem sobre o que é espaço público e a sua importância na cidade

assim como o que traz segurança, medo, conforto e felicidade em um espaço público.

No terceiro capítulo buscou a partir das memórias e lembranças da vivência em

espaços públicos, caracterizar e listar os lugares mais presentes no dia-a-dia dos entrevistados

além de registrar e compreender o que os atrai e o que os afasta em um espaço público.

Para finalizar, o quarto capítulo trata dos paradigmas dos espaços públicos em

tempos de COVID buscando uma maior compreensão sobre as inseguranças da experiência

urbana, e as consequências psicológicas e emocionais em virtude do isolamento e

distanciamento social.

Nas considerações finais há uma recapitulação geral acerca das temáticas abordadas

e dos resultados alcançados em todo o trabalho. Ressaltando que há muito mais a ser

pesquisado sobre as relações sociais por um viés fenomenológico, na compreensão e no

alcance para o bem viver coletivo e individual, que possibilitam a continuidade do

conhecimento no âmbito da geografia humanística emocional e cultural.
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CAPÍTULO 1

PERCEPÇÕES SOBRE OS ESPAÇOS PÚBLICOS NA ÁREA URBANA

DE PORTO VELHO

Figura 1 – O surgimento da feira no Skate Park. Porto Velho/Rondônia, janeiro, 2021.

Fonte: MARINI, M.M.R.P.(2022).
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1.1 DIMENSÕES METODOLÓGICAS

As categorias de análise adotadas, proporcionam a compreensão da intensidade com

que os portovelhenses se relacionam com os equipamentos urbanos, ajudam a identificar e

descrever os fenômenos culturais que motivam a vivência ou não nos espaços públicos de

Porto Velho e as relações emocionais estabelecidas por meio das experiências vividas, assim

como discutir os aspectos do Bem viver que envolvem apreensão do lugar cotidianamente e

durante o período de pandemia.

De forma a possibilitar maior entendimento das análises interpretativas, de vivência,

de percepção e das relações estabelecidas nos espaços públicos, houve três momentos durante

a pesquisa (figura 2).

Figura 2 – Etapas da pesquisa

Fonte: MARINI, M.M.R.P.(2022).

No primeiro momento, aplicou-se o formulário semiestruturado virtual (Apêndice A)

por meio do Google formulário, onde há questões abertas que possibilitaram maior liberdade

para realizações de relatos e posicionamentos acerca das experiências vivenciadas em espaços

públicos de Porto Velho principalmente durante a pandemia. Para complementar, em função

da liberdade e da facilidade de comunicação e em função da pandemia por Covid 19, foram

obtidos depoimentos por meio das redes sociais, com compartilhamentos de áudios e textos

por Whatsapp, Direct do Instagram e Facebook.

No segundo momento, realizou-se a separação e classificação dos discursos

coletados e posteriormente sintetizados por meio da metodologia qualitativa do Discurso do

Sujeito Coletivo (DSC), ferramenta que permite tabular e organizar a opinião coletiva que

será coletado por meio de um formulário semiestruturado. Como técnica complementar ao

DSC, foi elaborado nuvens de palavras, também conhecida como “tag cloud”, em um

aplicativo gratuito disponível online no wordclouds.com, trata-se de uma ferramenta de

análise que aponta para o que se observar em um texto. Transcreveu-se textos no site, onde, a

partir deles, é gerada uma imagem que diferencia as palavras por tamanho e cor em virtude de

sua importância no texto conforme sua maior ou menor recorrência. Posteriormente, ao
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observar as nuvens de palavras, foi possível refletir sobre a relação das palavras-cheves com a

realidade e o aprofundamento das conexões de idéias que os entrevistados possuem sobre os

espaços públicos bem como sobre as relações emocionais neles vivenciados.

No terceiro momento, com a realização da redução fenomenológica, onde a partir da

experienciação e da percepção das coisas se permitirá compreender os fenômenos e os

sentidos atribuídos aos lugares citados pelos entrevistados e por eles qualificados no

formulário semiestruturado. Respeitando o distanciamento social, a visita foi realizada em

dias e horas distintas, para a coleta de fatos e eventos a serem descritos, capturados, e

posteriormente interpretados a partir da imersão fenomenológica da paisagem utilizados por

Andreotti (2013) e por Dardel (2011).

1.2 DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO (DSC)

O discurso do sujeito coletivo é uma metodologia que visa apresentar os

pensamentos da coletividade e possibilita a organização e a tabulação de dados qualitativos de

natureza verbal, obtidos de depoimentos. Tendo como fundamento a teoria da representação

social e seus pressupostos sociológicos. A proposta consiste basicamente em analisar o

material verbal coletado, extraído de cada um dos depoimentos (LEFÈVRE F.; LEFÈVRE A.;

TEIXEIRA, 2000).

No DSC, de cada resposta individual à uma questão ou depoimento, foram

selecionadas expressões chaves, que são trechos mais significativos das respostas e que

auxiliaram a visualizar melhor a representação social a partir das palavras chaves presentes

nas categorias de análise, como vivência, percepção, bem viver, medo, raiva, tristeza e

felicidade, assim como espaço e lugar. Dessa forma, identifica-se o autor do discurso, as suas

características sociais (idade, gênero, etc.) gerando dados quantitativos, bem como as suas

percepções topofílicas e topofóbicas sobre o lugar gerando dados qualitativos.

Foram coletados 102 questionários respondidos contendo 22 perguntas, sendo 13

com questões abertas:

 Para você o que seria espaço público?

 Pra você o que seria BEM VIVER?

 Se você fechar os olhos, o que teria em um espaço público que te agradasse?

 Para você qual a importância do espaço público?
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 Você acredita que uma praça ou um parque pode melhorar o bem estar e influenciar

positivamente para uma boa vida? De que forma?

 Caso não tenha, que espaço público fora do seu bairro costuma frequentar?

 Para você o que desperta o sentimento de medo em um espaço público, por quê?

 Para você o que desperta o sentimento de segurança em um espaço público, por quê?

 Para você o que desperta o sentimento de felicidade em um espaço público, por quê?

 Na sua opinião, o que desperta a sensação de conforto em um espaço público?

 Em relação aos espaços públicos, na cidade, existe algum lugar que marcou a sua vida?

Se possível relate.

 A situação de pandemia afetou o seu bem viver? de que forma?

 Durante o isolamento, do que sentiu mais falta?

Analisou-se cada depoimento, dos quais foram extraídas as ideias centrais e destas

foram identificadas as iguais ou equivalentes e suas respectivas expressões chaves, com o

intuito de auxiliar na tabulação de dados provenientes da aplicação de questões abertas. A

leitura das respostas e a identificação de uma palavra, um conceito ou uma expressão, pôde

revelar a essência do sentido da resposta. A subdivisão dos depoimentos em categorias com

base no sentido das respostas, possibilitou cientificar os dados coletados e interpretados, e

atribuir aos discursos aspectos simbólicos, que podem ser classificados, ajudando a

reconstruir, com pedaços de discursos individuais, um dado pensar ou representação social

sobre um determinado fenômeno. (LEFÈVRE F.; LEFÈVRE A.; TEIXEIRA, 2000)

1.3 REDUÇÃO FENOMENOLÓGICA

Segundo Husserl (2000), a redução fenomenológica é o processo pelo qual tudo que

é informado pelos sentidos é mudado em uma experiência de consciência, em um fenômeno

que consiste em se estar consciente de algo. Para Merleau-Ponty (2018), a melhor fórmula da

redução é sem dúvida a “admiração” diante do mundo.

A reflexão não se retira do mundo em direção à unidade da consciência enquanto
fundamento do mundo; ela toma distância para ver brotar as transcendências, ela
distende os fios intencionais que nos ligam ao mundo para fazê-los aparecer, ela é
consciência do mundo porque se revela como estranho e paradoxal. [...] Para ver o
mundo e apreende-lo como paradoxo, é preciso romper essa familiaridade com ele, e
porque essa ruptura só pode ensinar-nos o brotamento imotivado do mundo.
(MERLEAU-PONTY, 2018)
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Segundo Serpa (2013), a redução fenomenológica nos revela que a paisagem não é

simplesmente um conjunto de objetos, enquanto definição de “paisagem”, mas, sobretudo,

uma relação entre sujeitos que intersubjetivamente relacionam objetos, construindo paisagens

como “universais”.

Para Andreotti (2013), a descrição é um dos momentos mais complexos da geografia

por ser intraduzível para cada intenção objetiva, é um ato absoluto de deduzir através da

observação:

há toda uma série de subjetivismos próprios da descrição desse tema, e acrescenta-se
o especial filtro da intenção, já acenado por Alexander von Humboldt e
filosoficamente consolidado por Bergson (1986, p. 16), segundo os quais nada se
observa ao acaso, mas cada observação comporta uma intenção ou uma emoção
(ANDREOTTI, 2013).

Para Dardel (2011) a paisagem é muito mais que uma justaposição de detalhes

pitorescos, a paisagem é um conjunto, uma convergência, um momento vivido. Nesse sentido,

com a descrição dos espaços públicos citados pelos entrevistados no formulário

semiestruturado, a partir da observação do "real-concreto" e das apreensões vivenciadas,

busca-se analisar e interpretar circunstâncias que motivam ou não a utilização desses lugares.

Para facilitar a captura dos momentos apreendidos durante as visitas de campo,

foram utilizados elementos (quadro 2) de captura de imagens que, aliados aos aspectos

descritivos textuais e de áudio visual, puderam eternizar os aspectos temporais, possibilitando

a revisitação do momento verbal capturado.

Quadro 2 – Elementos de captura

Visual (fotográfico):

Fotografias geradas por ensaios que buscam apresentar diferentes
leituras e olhares, colocando em perspectiva a diversidade de
indivíduos e grupos que ocupam os espaços públicos de Porto
Velho.

Audiovisual (vídeo):
Os vídeos visam registrar diferentes circunstâncias dos lugares,
atribuindo movimento às fronteiras imateriais que muitas vezes
podem ser enrijecidas pela imagem (estática) da fotografia.

Verbal (conversas):

As conversas foram feitas em graus de envolvimento entre
pesquisador (outsider/insider) e as pessoas que frequentam os
espaços públicos (insider/outsider), a fim de trazer fragmentos
discursivos não-diretivos sobre os lugares e a cidade.

Textual (diário de
trabalho campo):

Todos os elementos acima foram objetos complementares ao
detalhamento das circunstâncias em que cada informação foi
coletada.

Fonte: MARINI, M.M.R.P.(2022). Adaptado do autor De Paula (2016).
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As descrições levaram em conta as primeiras impressões feitas a partir das sensações

e as circunstâncias de amenidades e dificuldades corporais, ambientais e emocionais de alguns

espaços públicos, bem como das atividades realizadas no momento da visita ao lugar antes da

pandemia e depois da pandemia. A descrição da imagem elaborada por Herbert Lehman é

considerada por Andreotti como o modelo ideal de referência, pois pressupõe um necessário

processo psicológico entre o homem e a paisagem que:

Não é um ato autônomo do sujeito, mas a soma das emoções do sujeito e daqueles
que o próprio sujeito transborda na paisagem quando esta, bem longe de ser uma
entidade, é um pressuposto de uma relação (ANDREOTTI, 2013, p. 26)

Portanto, a Psicologia é a chave utilizada por Lehmann para integrar, unir os

elementos culturais e as relações histórico-espirituais de uma paisagem sendo elucidada por

ele como sendo a mais difícil, muito mais que simplesmente a descrição de objetos na

paisagem.

A paisagem é certamente objetiva, ligada a fenômenos naturais e a fenômenos
culturalmente evidentes, mas em primeiro lugar e, sobretudo, é um quadro de
aparência visual integrada. Como tal, e somente como tal possui aquela particular
característica de totalidade que não coincide com o conteúdo, nem se exaure nele.

(ANDREOTTI, 2013, p. 21)

A imagem é a constituição de uma crescente tomada de consciência da

individualidade e, portanto, pode ajudar a restituir a subjetividade das imagens e a medir a

amplitude, a força e o sentido da transubjetividade das mesmas (BACHELARD, 1957;

ANDREOTTI, 2013). Sendo assim, é necessário para a captura da realidade especifica da

imagem, a associação da mesma como fruto da consciência criadora, a “imagem poética”, que

é para Bachelard (1957) a constituição da alma da imagem e para Dardel (2011) o

desdobramento para além do que pode ser visto. A imagem seria, portanto, a sua constituição

a partir do genius locci2.

2 Genius loci era considerado pelos antigos romanos uma entidade, objeto de culto religioso: o “espírito do
lugar”. Bergonzini, 2013.
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CAPÍTULO 2

ARCABOUÇO TEÓRICO

A uma passante

A rua em torno era um frenético alarido.

Toda de luto, alta e sutil, dor majestosa,

Uma mulher passou, com sua mão suntuosa

Erguendo e sacudindo a barra do vestido.

Pernas de estátua, era-lhe a imagem nobre e fina.

Qual bizarro basbaque, afoito eu lhe bebia

No olhar, céu lívido onde aflora a ventania,

A doçura que envolve e o prazer que assassina.

Que luz... e a noite após! – Efêmera beldade

Cujos olhos me fazem nascer outra vez,

Não mais hei de te ver senão na eternidade?

Longe daqui! tarde demais! "nunca" talvez!

Pois de ti já me fui, de mim tu já fugiste,

Tu que eu teria amado, ó tu que bem o viste!

Charles Baudelaire. As Flores do mal.

Figura 3 – O flâneur

Fonte: Kroon (2021).
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Para conceituar a pesquisa fora desenvolvido um Diagrama Teórico fenomenológico

(fig.4.), que sintetiza bem a forma como foi abordada a discussão em torno da fenomenologia

dos espaços públicos, com a utilização de quatro categorias de análise (espaço vivido, lugar,

espaço emocional e espaço cinestésico) e com o auxílio da construção da nova geografia

humanista, utilizando-se do conceito de bem viver enquanto categoria de análise presente na

obra de Y-Fu Tuan, The Good Life (2003).

Figura 4 – Fluxograma fenomenológico dos espaços públicos.

Fonte: MARINI, M.M.R.P.(2022).

Embora intitulada de nova geografia humanista nesta pesquisa, não é de hoje que

essa corrente da geografia vem sendo reconstruída. Mesmo após a publicação da principal

obra, já sexagenária, Geografia Humanística (1982) de Y-Fu Tuan, a geografia humana

encontra solo fértil para debater e compreender as “novas necessidades humanas” frente ao

colapso ambiental, social e sanitário que permite o desenvolvimento de novas pesquisas nos

mais diversos campos, incluindo sobre a essência da vida e da felicidade, argumentando o que

devemos fazer para continuar vivendo em harmonia com a natureza e a tecnologia.
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2.1 OS CAMINHOS FENOMENOLOGICOS DA PESQUISA

A fenomenologia hursseleriana, que se propõe, busca estratificar os patamares de

cultura imposta ao longo do tempo na coisificação das coisas, além de uma análise mais

profunda daquilo que aparenta ser, ou seja, a essência das coisas (MOREIRA, 2010). Por

princípio a fenomenologia liquida um passado e encara a novidade, cabendo ao observador

adotar uma postura ou atitude livre de conceitos e definições apriorísticas para compreender o

que se mostra, além de se fazer presente na experienciação do lugar. (BACHELARD, 1957;

MASINI, 2017).

As categorias de análise que estão contidas nos aspectos fenomenológicos,

subscrevem o homem como ponto de partida para os acontecimentos de sua existência, sendo

a chave para a percepção e a compreensão de algo que acontece lá fora, no seu meio ambiente,

na relação com o outro e que é essencial para o estudo do bem viver tão bem exploradas e

abordadas por Tuan (2003).

O espaço vivido e o lugar abordam a importância da conexão do homem com o

lugar e a forma como essa conexão ocorre. Para Tuan (2013), o espaço vivido é o espaço

experienciado, onde a experiência é constituída de emoção e pensamento. Para Serpa (2013),

a geografia do espaço vivido é um convite para se debruçar sobre as dimensões da vida

cotidiana e aprofundar o papel das representações nos processos de produção do espaço, e que

deve ser capaz de resgatar a dialética entre o presente e o passado, entre o presente e o futuro,

sendo a um só tempo retrospectiva e prospectiva. As relações entre espaço vivido e lugar

trata-se de uma linha tênue. Para Relph (1976), as relações com o lugar podem ser

classificadas em escalas de maior e menor intensidade, que iniciam na concepção de

lugaridade enquanto relação de amor e pertencimento e de não-lugaridade enquanto repulsa e

não identidade com o lugar que se vive ou visita.

O espaço emocional em Andreotti (2007, 2013) descreve paisagens de cidades

italianas, mas não a paisagem artística e estática (tout court)3, e sim a paisagem em

movimento (cultural), ressaltando, portanto, o genius locci, segundo os aspectos culturais

percebidos que perfazem a psicosfera das emoções, valores e símbolos como preconiza

Hebert Lehmann na orientação da forma como a paisagem deve ser observada e estudada,

3 Tout court é a paisagem genérica, provisória, cotidiana e objetiva. ANDREOTTI (2011)
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sendo está a busca pelos valores éticos, estéticos e tradicionais que tratam da essência de

sacralidade do ser interior, do ser no mundo em uma determinada comunidade.

Assim como Hebert Lehmann, Dardel (2011), possibilita reflexões interpretativas

sobre o espaço vivido, lugar e espaço cinestésico4, ressaltando a visão direta e concreta com

que a geografia envolve e penetra os sentidos. Para ele, o espaço fenomenológico resulta da

conjunção de direções e distâncias que construiriam de forma mais complexa as categorias

espaciais do mundo vivido, como lugar e paisagem.

Para Tuan (2005, 2012, 2013), a cidade confere experiências que podem despertar

diversos tipos de medo como o de ser roubado, do escuro, da desordem e do estranho que

podem ser definidos como topofóbicos quando relacionados à lugares específicos. Em

contraponto, a topofilia inclui todos os laços afetivos do ser humano com o meio ambiente

material, e por meio desses sentimentos de afeto e identidade o “lugar”, ajuda a produzir

cenários para a topofilia, que podem mudar conforme mudamos o nosso foco sobre as coisas,

mas ainda continuam a surgir do meio ambiente material. Assim como, a consciência do

passado é um elemento importante na configuração do amor pelo lugar, o sonho de um lugar

ideal, é um elemento importante na compreensão do que traz felicidade e satisfação para o

homem, e oferece cenários importantes que ajudam a construir a ideia de bem viver.

Esses cenários também podem ser construídos a partir do chamamos de Espaço

Cinestésico, que está relacionado aos conjuntos de sensações e percepções do homem com o

lugar a partir dos sentidos como o olfato, o tato e a audição que estão diretamente associados

às noções de distância (BERGER, 1972; HALL, 1989; TUAN, 2012, 2013).

2.2 A FENOMENOLOGIA E A GEOGRAFIA HUMANISTA

Epistemologicamente o método, do grego methodos, tem sentido de “caminho para”

de acordo com uma “rota indicada" previamente, de um mesmo ponto de partida, pessoas

diferentes chegarão a um mesmo ponto de chagada desde que não tenham se perdido no

caminho, em contraposição ao pensamento metafisico em que se enxerga um padrão a ser

alcançado no conhecimento científico.

A partir de críticas ao modelo positivista de intervenção, que se fazia presente nas

ciências humanas, é que surge no contexto acadêmico a pesquisa qualitativa. Pereira (2010).

A fenomenologia está no rol de metodologia de pesquisa que visa o aspecto qualitativo, a

4 Espaço definido em torno dos objetos e das pessoas a partir do conjunto de sensações através das quais se torna
possível perceber os movimentos musculares, por meio dos estímulos do próprio organismo.
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partir da experienciação, da vivência e da percepção (HURSSEL, 2000). Trata-se de um

exercício de utilização dos sentidos mais profundos de interpretação da relação do ser humano

com o espaço que o circunda, por possuir uma característica de pesquisa diferenciada por um

viés mais humanista, Martins, Boemer e Ferraz (1990) afirma que para não ser associada ao

sentido cartesiano de método, fenomenologistas evitam a palavra método, característico das

ciências naturais e substituem por trajetória, que melhor expressa o caminhar em busca da

essência do fenômeno.

A trajetória fenomenológica, ainda é um campo metodológico pouco difundido e

menos conhecido, muito presente em pesquisas no campo da arquitetura, da psicologia e da

geografia. Na geografia, a fenomenologia visa à percepção do indivíduo em seu entorno,

destacando sua subjetividade. Enquanto conceito, passou a ter maior destaque a partir dos

fundamentos fenomenológicos de Edmund Hurssel, que indicavam o conhecimento que a

consciência tem de si mesma através dos demais fenômenos que lhe aparecem, assim sendo,

acreditava que não há “coisa em si”, incognoscível e que tudo que existe é de fato um

fenômeno (NASCIMENTO; COSTA, 2016; MERLEAU-PONTY, 2018; HOLZER, 2008).

Para Husserl (2000), o fenômeno é a presença real de coisas reais diante da

consciência, ou seja, a forma como as coisas se manifestam na consciência, permite alcançar a

essência dos fenômenos, que incorpora experiências subjetivas e considera impressões

sensíveis e aparentes das ciências naturais. A consciência, nesse sentido, possui uma essência

diferente dos outros fenômenos, pois ela é doadora de sentido às coisas e as coisas são

receptoras de significado, além de serem resultado de vivências intencionais que visam a um

objeto, e que por tanto, podem ser percebidos, imaginados e lembrados. Emerge, por sua vez

o conceito de fenomenologia transcendental Husseleriana, onde as coisas transcendem a sua

existência a partir da consciência do ser, existindo dois polos da experiência que são a noesis,

que é o ato de perceber e a noema, aquilo que é percebido.

Relph foi o primeiro a colocar em um artigo as possibilidades de a fenomenologia ser

o suporte filosófico capaz de unir todos os geógrafos ocupados com aspectos subjetivos da

espacialidade, mas que não desejavam ser identificados como comportamentalistas. Sua

proposta era, explicitamente, de “desenvolver uma bagagem filosófica para as aproximações

humanistas na geografia”, ele previa duas consequências no uso da fenomenologia na

geografia, uma seria a visão holística e unificadora da relação ser humano-natureza, a outra

seria a crítica ao cientificismo e ao positivismo. (HOLZER, 2008).

Segundo Holzer (2008), diversos autores contribuíram para a solidificação do

movimento geográfico ainda incipiente, conhecido como geografia Humanista, como Sauer,
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em 1925, com o segmento da paisagem cultural, por meio de uma geografia que captasse “os

significados e cores do variado cenário terrestre”, John Kirtland Wright que, em 1947, no

segmento da geografia histórica, que estimulou geógrafos a explorar “terras incógnitas

pessoais” ao estudo da imaginação, incorporando a subjetividade, o que chamou de

“geosofia histórica”, definida como o estudo do conhecimento geográfico produzido por

geógrafos e por não geógrafos. Somente na década de 1960 é que a geografia humanista

surgiria enquanto abordagem geográfica, frente ao anseio pelo “meio pessoalmente

apreendido”, ligado ao comportamento humano e ao modo como a paisagem é modelada e

construída, e em reação ao movimento cartesiano que nesse período ganhava maior destaque.

A publicação de Topofília (1961), de Yi-FuTuan marcou o início de uma nova

perspectiva cientifica que buscava o estudo do amor do homem pela natureza. Mas foi a

publicação do artigo Geografia Humanística, em 1976, que representou um paradigma no

estudo espaço geográfico para além do espaço físico. O surgimento de uma nova

epistemologia geográfica com aproximações humanísticas se fazia necessária, ganhou força

com o movimento hippie, que ditou mudanças sociais, sobretudo nos jovens da época, cujo os

interesse diferiram da geografia operacional em ascensão e não acreditavam em leis

mecanicista, tratava-se da busca pelos valores humanos, da estética e de um novo estilo de

vida (HOLZER, 2008).

A geografia humanística era para Tuan como sendo:

A tentativa de análise das ações e produtos da espécie humana a partir de uma visão
que amplia a perspectiva científica cartesiana, incorporando os estudos das
humanidades na leitura abrangente de temas geográficos (TUAN, 1976).

Conforme a sociedade, se torna mais complexa e problematizada, não só na

configuração espacial, mas também na configuração social, em função das novas relações

humanas, familiares e sobre tudo com a influência de novas tecnologias postas no cotidiano,

novas formas de investigação surgem e exigem novas perspectivas de interpretação.

A revisitação de autores consagrados na geografia humanista, em meio ao século

XXI, cuja abordagem geográfica ainda alicerça as pesquisas da atualidade e que diante das

circunstâncias de incertezas, de fragilidade da existência humana, de aniquilação dos sentidos

e sentimentos humanos na sociedade moderna, indicam o caminho do retorno a sanidade

mental valorizando o que de fato é essencial para vida terrena sobretudo na busca pelo bem

viver e pela Felicidade.
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2.3 ESPAÇO VIVIDO E LUGAR

O conceito de “Lugar”, enquanto categoria de análise, é um dos conceitos que dá à

geografia grande notoriedade cientifica, e que atreladas a base filosófica fenomenológica

seriam tomados por Yi-Fu Tuan, Edward Relph e Anne Buttimer, expoentes que se

empenharam no desenvolvimento da geografia humanista e no seu reconhecimento cientifico.

Para Tuan (2013) o lugar é a transformação do espaço indiferenciado, à medida em

que conhecemos melhor e o dotamos de significado. traduz os espaços com os quais as

pessoas têm vínculos mais afetivos e subjetivos que racionais e objetivos. Para ele, não há

dissociação de espaço e lugar, o espaço permite o movimento sendo assim lugar é pausa; cada

pausa no movimento torna possível a transformação de localização em lugar. A contemplação

é uma pausa que transforma a paisagem, a obra de arte e a arquitetura.

Para Relph (2012) a relação profunda com o lugar é necessária e inevitável assim

como a relação próxima entre as pessoas, transcende o significado de localização geográfica,

relacionando-se muito mais aos tipos de experiências vividas e de envolvimento com o

mundo.

Lugar é o somatório das dimensões simbólicas, emocionais, culturais, políticas e

biológicas, é a transformação do espaço a partir da experiência, intrínseca nas diversas

camadas do espaço vivido seja dentro de um lar, no bairro, na cidade ou em país constituindo

a dimensão do mundo vivido. (BUTTIMER, 1985).

A experiência, segundo Tuan (2013) abrange as diferentes maneiras por intermédio

da quais uma pessoa conhece e constrói a realidade, que podem variar desde os sentidos mais

diretos e passivos como o olfato, o paladar e o tato até a percepção visual ativa e a maneira

indireta de simbolização. Implica a capacidade de aprender a partir da própria vivência.

Em The phenomenon of place (1973), Edward Relph buscou compreender a relação

entre a identidade nacional canadense e as simbólicas paisagens do Escudo Canadense, o

avanço de sua pesquisa exauriu o significado de lugar revelando a inexistência de termos

filosóficos sofisticados que definissem o sentido de lugar (SEAMON; SOWERS, 2008).

No campo da experienciação, a geografia humanista, possui Relph (1976) como

principal precursor no estudo do espaço vivido e existencial do indivíduo, destacando a

emoção vivida e principalmente os valores que o indivíduo adquire no cotidiano. Ao lançar

Place and placelessness, Relph buscou compreender a essência e a identidade do lugar, que
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seriam as chaves para a compreensão da construção dos lugares e para compreender e

entender a forma como a nossa experiência dos lugares ocorre.

O mundo vivido é um dos conceitos importados da fenomenologia para a esta
tendência atrelada a Geografia Cultural, e se refere o mundo da vida e da experiência
cotidiana, onde busca-se a compreensão da essência das coisas por meio das diversas
formas de intencionalidades aplicadas à determinado objeto ou experienciação.
(NASCIMENTO; COSTA, 2016).

Relph preservou um envolvimento conceitual íntimo entre espaço e lugar, que muitos

geógrafos abordam ambos os conceitos em separado ou dão poucas indicações de como eles

se relacionam existencial e conceitualmente. Para ele a qualidade única do lugar é seu poder

de ordenar e focalizar as intenções, experiências e ações humanas espacialmente, e enxerga o

espaço e o lugar como estruturados dialeticamente na experiência ambiental humana, uma vez

que nossa compreensão do espaço está relacionada aos lugares que habitamos, os quais, por

sua vez, derivam significado de seu contexto espacial (SEAMON; SOWERS, 2008).

A experiência pode acontecer de forma direta e intima, ou ser indireta e conceitual,

conhecemos intimamente nosso bairro, um “forasteiro” que nele passa pode saber se guiar

dentro dele, mas que nunca foi pode apenas saber da sua existência de forma conceitual e

ouvir falar sobre ele. São as chamadas camadas de interioridade e exterioridade como

classifica Relph (1976) ou camadas concêntricas de espaço vivido como caracteriza Buttimer

(1982) que colocam o lugar dentro da geografia humanista como o centro dos significados

afetivos, onde se constroem relações emocionais que integram elementos simbólicos, culturais

e biológicos. Existem poucas literaturas que estudam a qualidade ambiental por um viés

emocional sobre espaço e lugar e as diversas maneira de experenciá-los e interpretá-los como

imagens de sentimentos complexos - muitas vezes ambivalentes (TUAN, 2013).

Relph (1976) acredita que existem inúmeros tipos e intensidade de experiência

espacial, identifica pelo menos três componentes do nosso envolvimento com os lugares: o

primeiro é a configuração física, que está relacionado ao senso comum de lugar, enquanto

localização geográfica, natural ou construído. O segundo são as atividades que podem ser

criativas, destrutivas ou passivas podem se dar individualmente ou coletivamente e o terceiro

são os significados que são distintos a partir da vivência, da experiência das pessoas e por isso

se torna muito particular. Descreve de forma heurística as possibilidades de relação entre o ser

humano e o lugar, a partir da interação entre os três componentes e intensidades variadas na

vida cotidiana (SEAMON; SOWERS, 2008; MARANDOLA JR, 2016).
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Segundo Seamon e Sowers (2008), a explicação de Relph sobre o conceito de

interior é talvez sua contribuição mais original para a compreensão do lugar, porque ele

efetivamente demonstra que se trata de uma estrutura vivida central do lugar, pois tem

significado na vida humana. Se uma pessoa se sente dentro de um lugar, ela está aqui e não ali,

segura em vez de ameaçada, fechada em vez de exposta, à vontade em vez de estressada.

Sendo assim quanto mais profundamente dentro de um lugar uma pessoa se sente, mais forte

será sua identidade com esse lugar, chamada de interioridade existencial, a sensação de

pertencimento à uma comunidade ou região ou apego à um lugar.

Na contra mão da interioridade existencial, Relph atribui a sensação de indiferença e

alienação ao lugar ou ausência de conexão vivida entre elas e o mundo, de exterioridade

existencial.

O ponto fenomenológico crucial é que exterioridade e interioridade constituem uma
dialética fundamental na vida humana e que, por meio de combinações e
intensidades variadas de exterioridade e interioridade, diferentes lugares assumem
diferentes identidades para diferentes indivíduos e grupos, e a experiência humana
assume diferentes qualidades de sentimento, significado, ambiente e ação.
(SEAMON; SOWERS, 2008).

Há sete modos de interioridade e exterioridade (figura 5) discutidas por Relph, para

Seamon e Sowers (2008), o valor desses modos, particularmente para a autoconsciência, é que

eles se aplicam às experiências locais específicas, mas fornecem uma estrutura conceitual na

qual se pode entender essas experiências em termos mais amplos e explícitos.

Figura 5 – Escalas de lugaridade na vida cotidiana

Fonte: MARINI, M.M.R.P.(2022). adaptado de Marandola Jr (2016).
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A interioridade existencial é a mais profunda ligação com o lugar que uma pessoa

pode ter. Tal apego ao lugar, inicia-se no lar, nas relações familiares, e ao serem elevados à

um ambiente externo, podem se equiparar às relações em comunidade quando da valorização

de um espaço físico como uma rua, uma praça ou na mistificação de um rio, de uma área na

mata, ou em expressões culturais, comumente vista em comunidades tradicionais ribeirinhas,

indígenas ou quilombolas, considerado para Relph como um espaço sagrado.

O espaço sagrado é uma forma específica de espaço existencial associado à
experiência religiosa. Está repleto de lugares sagrados que são ocupados por deuses
ou espíritos que precisam ser propiciados ou adorados, alguns marcados por templos,
outros onde aconteceu algum evento milagroso. Nas sociedades modernas, o espaço
sagrado foi amplamente substituído por um espaço profano que carece de
significados transcendentes (RELPH, 1976).

A interioridade comportamental, está relacionada a um envolvimento funcional e

cotidiano com o lugar que é quando há a familiarização com objetos específicos ou utilização

objetiva, como por exemplo ir a um lugar diariamente como escola, faculdade, parque ou

praça. Ações cotidianas, como comer pastel todo final de semana em um mesmo lugar

contribui para o envolvimento local e pode ser observada em frases como “Sempre, aos

domingos, gosto de ir à praça Aluízio Ferreira comer pastel na barraca do seu Pedro”.

Determinados lugares provocam o interesse sincero ou a empatia das pessoas, seja

pela qualidade física, ou pelo nível de atratividade, capacidade de despertar o interesse de

vivenciar o lugar, à essa experiência com o lugar classifica-se como interioridade empática.

Os lugares também podem perfazer o imaginário das pessoas, este muitas das vezes

alimentados pelas informações recebidas pelos meios de comunicação, como rádio, televisão

e internet, são classificadas por Relph como sendo uma experiência vicária ou interioridade

vicária (MARANDOLA JR, 2016). O termo vicário etimologicamente advém do latim

vicarius que significa “substituto”, na biologia, e se refere a duas espécies ligadas na divisão

taxonômica, mas que ocupam espaços geográficos diferentes, nesse sentido pode dizer que se

trata da opnião ou imagem que se tem ou foi construída sobre um determinado lugar sem

nunca te-lo experienciado ou vivenciado.

A exterioridade objetiva é a interação sem envolvimento emocional com o lugar,

trata-se de uma relação momentânea relativo aos que os pesquisadores possuem na grande

maioria das vezes, como por exemplo a relação de um técnico municipal enquanto planejador,

ou arquiteto tem para com um bairro ou comunidade a qual não reside ou pouco se visitou.
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Segundo Relph (1976), essas diferentes intensidades de experiências se manifestam

na maneira como os lugares foram feitos. A interioridade existencial por exemplo é aparente

na construção inconsciente de lugares que se encaixam em seus contextos culturais e

ambientais e são tão variados quanto esses contextos. No entanto, a experiência incidental, ou

exterioridade incidental abre a porta para a criação de lugares que é direcionada por ideias

abstratas, ou modas de massa em vez de experiência direta, concebidos como isotrópico,

uniforme, finito ou infinito, e os lugares são meramente pontos.

A consciência do passado é um elemento importante no amor pelo lugar, a história

tem papel importantíssimo pelo amor a terra natal. Contudo, a sensação de estranheza que se

tem quando se retorna depois de muito tempo à um lugar de nascimento ou de grande

importância histórica, e que nada se parece com o que se tem nas lembranças ou nas

memórias afetivas é caracterizada como exterioridade existencial, que também pode ser

identificada quando da sensação de desconforto ou de insegurança ao visitar ou experienciar

um lugar, tornado-se para essa pessoa um lugar-sem-lugaridade, sem identidade

(RELPH,2012; TUAN, 2012).

Nem sempre as experiências de lugar e casa são todas positivas, a partir do momento

em que ficamos confinados a ele, torna-se um lugar opressor e aprisionador. A experiência

rotineira do lugar reflete a miséria da vida cotidiana com seu tédio, humilhações, privações,

avareza e mesquinhez, mas qualquer compromisso com um lugar deve envolver a aceitação

das restrições que o lugar impõe.

As experiências, aspirações e intencionalidades inconscientes das pessoas definem a

essência do lugar e não o espaço físico, sua função ou comunidade, embora tudo isso seja

comum e necessário, definem lugares particulares como centros profundos da existência

humana (RELPH,1976; TUAN, 2013).

2.4 ESPAÇO CINESTÉSICO, FÍSICO E PERCEPTIVO

A observação e a vivência do lugar aliadas aos registros fotográficos auxiliam na

apreensão da apropriação do espaço público pela população e na identificação dos inibidores

sociais que potencializam o abandono do lugar. A visão empregada na análise de imagens

fotográficas pode dar margens a diversas interpretações, muitas das vezes carregadas pelas

nossas próprias experiências. Para Berger (1972) aquilo que sabemos ou aquilo que julgamos

afeta o modo como vemos as coisas além de somente vermos aquilo para que olhamos. Tudo

na vida chega primeiro aos olhos, nós vemos primeiro antes de falar. No entanto, tocar um
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objeto sem enxergar (com olhos vendados) é sobre tudo desafiador, pois nunca olhamos um

único objeto e sim o objeto e tudo com o que se relaciona, inclusive conosco.

Toda imagem corporiza um modo de ver, que é a do autor, seja ele fotógrafo ou pintor.

Ainda que sejam selecionadas imagens que retratem a realidade local, a nossa percepção e a

nossa apreciação sobre uma determinada imagem dependem do nosso próprio modo de ver.

De todos os sentidos, a visão é a que se torna mais complexa, foi o último sentido a

se desenvolver no homem, é por ela que recolhemos e transmitimos informação (HALL,

1989). Uma criança ainda que não fale, aprende e compreende a dinâmica familiar apenas

com a observação, essa análise serve também para demonstrar que nós seres humanos

constantemente aprendemos conforme observamos e experienciamos / vivenciamos o

ambiente em que vivemos.

Nesse sentido destaca-se a importância de integrar a experiência visual e a

cinestésica. Diversos autores como Berger (1972); Hall (1989) e Tuan (2013) corroboram que

a apreensão sobre um mesmo espaço pode ser distinta, pessoas em uma mesma praça podem

vivenciar o espaço de maneiras diferentes e por tanto ter pontos de vista particular sobre o

mesmo. Sendo assim, as expectativas sobre um espaço público normalmente podem ser

atribuídas as necessidades intimas, sejam elas antropométricas ou não, e à imagem que se faz

no imaginário idealístico de uma praça ou um parque com base no que já se vivenciou.

Nossa experiência social é pré-refletiva, aceita como dada, reforçada através da

linguagem e da rotina, e raramente, se é que acontece, tem de ser examinada e mudada. A

maneira como nos relacionamos tem sido transmitida através de nossa herança sociocultural,

que provê linhas mestras e esquemas para ações e interações. O espaço social é a

sobreposição de áreas semelhantes em termos de percepção do espaço por seus habitantes,

que como imã se agrupam de acordo com seus interesses refletindo seus valores, preferências

e aspirações particulares, assim como a densidade do espaço social, reflete o grau de interação

entre os grupos (BUTTIMER, 1982, 1986)

Para identificar que distancias são desempenhadas dentro do espaço público e as

relações estabelecidas entre o usuário e o objeto, é necessário mapear o que acontece no

espaço urbano para que possamos ter parâmetros da compreensão de como as pessoas se

movimentam, onde se permanecem estáticas, onde se aglomeram, onde se dispersam, quais

atividades comerciais ou físicas são realizadas. Ressalta-se aqui a importância e a riqueza do

universo de conhecimento e diversidade das representações espaciais que um determinado

ator social ou um grupo social observa e constrói sob seus territórios.
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O senso de distância, advém da cinestesia, a percepção do espaço no homem é

dinâmica, estando relacionado diretamente com a ação, com o movimento, com o que pode

ser feito em um determinado espaço, em vez de se relacionar com aquilo que é visto através

da observação passiva. Desta forma o ser que analisa também irá desempenhar por meio da

cinestesia seu senso de distância, experienciando o local a ser analisado de acordo com seus

próprios sentidos, sua vivência torna-se a partir desse ponto relevante enquanto pesquisa.

Nesse sentido Kozel (2009) esclarece que a aparência e a essência implícitas na

organização espacial se integram, permitindo desvendar como as sociedades a utilizam e

transformam, a partir das relações socioculturais e econômicas que estabelecem. Sendo assim,

sob sua ótica, a organização espacial como sendo reflexo das aspirações e valores pertinentes

aos grupos humanos, que só será possível no momento em que se resgatar o vivido e as

subjetividades atribuindo à análise espacial maior amplitude.

O ser humano cria em torno de si bolhas que podem ser intransponíveis. Tais bolhas

subdividem de acordo com as nossas relações sociais que podem ser intima, pessoal, social e

pública. Nos animais há outros tipos de bolhas muito mais ligados às reações de defesa e

ataque, que devido a nossa bem dizer, evolução e/ou adaptação às condições físicas e

químicas de nosso mundo, não desempenhamos de mesma forma.

O espaço como objeto de estudo no âmbito da geografia é considerado por Harvey

(2013) como espaço relacional contido em objetos, no sentido de que se atribui a existência de

um objeto somente na medida em que contém e representa em si mesmo as relações com

outros objetos. Desta maneira, entender o objeto dinâmico, resultado das relações humanas

em movimento dialético e em contínua transformação, possibilita o avanço epistemológico.

Santos (1986) afirma que, sob seu ponto de vista o espaço é operativo, porque

constitui uma referência no esforço de ultrapassar o idealismo ou o intelectualismo que

sempre espreitam o filósofo. Alerta que não se pode deixar de fazer referência as leituras

como a da fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty sendo dessa forma elaboradas teses

que ultrapassam a um só tempo as do intelectualismo cartesiano e as do associacionismo5. Tal

referência ao espaço, também está presente na obra de Kant uma vez que para ele, ampliou-se

por parte dos geógrafos e economistas o interesse pelos espaços funcionais.

A percepção do espaço público, nesse contexto, está relacionada à interação de

diversos grupos sociais e ao significado do ambiente físico como local de representação, ou

5 são uma corrente da psicologia que teve início no Reino Unido a partir do século XIX que buscava na
associação de ideias a explicação para a aprendizagem e dão ênfase nas experiências sensoriais (BOCK;
FURTADO; TEIXEIRA, 2002)
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seja, a vivência que incorpora a coisa física e a simbólica, submergindo assim o conceito de

espaço social inicialmente discutido e aplicado por Durkheim (1893), que acreditava que o

substrato social devia incorporar tanto o ambiente físico como o social. Sendo assim, os

espaços públicos se tornariam algo dinâmico e unitário, onde se reúnem materialidade e ação

humana, seriam o conjunto indissociável de sistemas de objetos, naturais ou fabricados, e de

sistemas de ações, deliberadas ou não. A cada época, novos objetos e novas ações vêm juntar-

se às outras, modificam o todo, tanto formal quanto substancialmente (SANTOS, 2008, p. 46).

Historicamente os parques e praças surgiram como “pulmões” de áreas urbanas

industriais do século XIX, (SEGAWA, 1996; MELO, 2013), em claustro às famílias

abastadas com seus gloriosos e esculturais jardins internos. Com o crescimento das cidades, a

necessidade desses espaços em tornarem públicos, passou a ser um caso de saúde coletiva,

uma alternativa para se evitar as doenças contagiosas da época. Sob o ponto de vista de

Leonard Duhl (1963), psiquiatra norte americano criador do conceito de “cidades saudáveis”,

a saúde do homem vai muito além, denota na atualidade às construções coletivas de ambientes

sãos, mais relacionados às reações psicológicas do homem às suas próprias modificações no

meio ambiente.

O próprio meio ambiente é sempre resultado mais da criação do homem, mas reage,
por sua vez, sobre o indivíduo e afeta-o de inúmeros modos [...]. O homem não é
apenas, como o animal, um elemento de um sistema ecológico; modificado por ele.
(DUHL, 1963).

As modificações do espaço público, enquanto praças e parques, ao longo dos anos

revelam, para Alex (2011), uma ruptura estética com os traçados padronizados dos jardins

franceses da metade do século XIX e assumiram, sobretudo, atitudes de indiferença e até

desprezo em relação aos padrões urbanísticos tradicionais, que acentua a fragmentação do

espaço urbano e o torna não só barreira, como também um local ameaçador, evitado pela

população. Para Serpa (2007), os espaços públicos são construídos com requintes para servir o

consumismo e homogeneizar as diferenças culturais, mas acabam sendo instrumentos de

segregação e de controle social.

Diante da problemática esvaziamento e do abandono do espaço público, surge em

meio às discussões acerca da segregação do ambiente, a proposta do “parque do século XXI”:

imensos gramados, pavilhões vermelhos de formas inusitadas (as “folies”) e jardins temáticos,

vistos como “quadros de cinema” , que compõe o parque, entendido pelo seu criador, Bernard

Tschumi, como o “maior edifício descontínuo do mundo” (SERPA, 2007), uma proposta

baseada no desconstrutivismo para o Parque La Villette no início dos anos 1990.
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O parque La Villette, em Paris, com seus mais diversificados usos com foco

principalmente em atividades culturais, promoveu um aumento de público jovem que segundo

Serpa (2007) trata-se de uma importância de 15% ao ano. Ainda que em uma área com perfil

operário e popular, com forte presença de imigrantes estrangeiros, o parque possui 60% de

visitantes com ensino superior em curso ou completo, o que contribui para que o parque seja

uma referência cultural obrigatória para o restante da cidade.

Grandes intervenções, na proporção do que foi realizado no Parque La Vilette,

ocasionam diversas transformações no entorno, que podem ser classificadas como positivas e

negativas, como a valorização do bairro, incentivo ao turismo, reafirmação cultural e também

em consequência disso o aumento dos alugueis, do custo de vida e o afastamento da

população que financeiramente “não se encaixaria” nos novos padrões econômicos da região,

é preciso não só elaborar planos mas também gerencia-los bem ao longo dos anos.

Bijlmermeer, um grande bairro planejado em Amsterdã de 1966, com habitações

homogêneas, nunca teve seu plano funcional original concluído. Retomado em 1990, seu

plano sofreu alguns ajustes e foi concluído somente em 2002. Continha alguns princípios

fundamentais, como estabelecer variadas zonas de usos, incentivar a diferenciação de tipos de

habitação e manter uma coesão com o bairro. Seu programa de utilização pública, tornou o

bairro como uma das áreas de maior diversidade cultural da Europa, possibilitou o incentivo

ao pedestrianismo, a implantação de ciclovias, a inclusão de mobiliários urbanos agradáveis e

funcionais assim como novas avenidas e arranjos de construção de quadras e praças, criando

uma série de espaços para os moradores (STEWART, 2008)

Atualmente, projetos que visam a transformação do espaço público como meio de

resgatar o equilíbrio e o bem estar social, passaram a ganhar maior destaque. Além da

transformação psicossocial que esses espaços públicos causam nas pessoas e na estruturação

da cidade, as qualidades desses espaços públicos os valorizarem e promovem uma série de

consequências sociais e econômicas. Locais que transmitem sentimento de segurança e

tranquilidade atraem pessoas, e “pessoas atraem pessoas”, como preconiza Jacobs (2011),

floresce dessa forma o sentimento de pertencimento, no mesmo sentido que atraem negócios e

investimentos em locais bem estruturados com potencial centralidade econômica.

A acuidade sobre um mesmo espaço público pode ser distinta assim como a

experiência urbana, sendo a percepção sobre o espaço, amplamente discutida na ciência

geográfica (SANTOS, 1986; KOZEL, 2007; RELPH, 1976). A percepção cinestésica, por

exemplo, nos permite compreender as relações humanas com o espaço físico. O senso do

espaço no homem relaciona-se intimamente com seu senso do eu, que se encontra, por sua vez,
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em íntima transação com o meio ambiente e tem, por tanto, em todos os seus sentidos, um

desenvolvimento que pode ser inibido ou encorajado pelo meio ambiente.

Hall (1989) discute o “espaço pessoal” e o “espaço social”, assim como a percepção

que o homem tem de si mesmo ao analisar os usos que faz do ambiente, sendo ele público ou

privado,e define como Proxemia, o espaço pessoal de indivíduos em um meio social enquanto

efeito de uma cultura específica. Tal definição parte de análises comportamentais já realizadas

por diversos outros autores. Franz Boas, por exemplo, estabeleceu os fundamentos de que a

comunicação constitui o núcleo da cultura,e de fato da própria vida. Para Benjamin Lee Worf

a língua, é mais do que apenas um meio de expressão do pensamento, trata-se na verdade, de

um elemento importante na formação do pensamento. Convicto de que a fala é a reprodução,

a experiência, do homem a partir de mundos sensoriais diversos, não pode ser considerada

como um ponto de referência estável, porque todos nós experienciamos por meio de filtros

sensoriais distintos, sendo o meio ambiente, fator preponderante neste sentido.

A percepção do espaço está diretamente ligada aos nossos receptores e nos ajudam a

construir os mais diversos mundos perceptuais em que habitamos. Para compreender o

homem é preciso saber algo da natureza de seu sistema sensorial e de como as informações

recebidas através destes, são modificados pela cultura.

Segundo Hall (1989), o homem possui um aparelho sensorial dividido em duas

categorias, sendo estes os receptores à distância e os receptores imediatos onde os primeiros

são os que se relacionam com objetos distantes ─ olhos, ouvidos e nariz. E os segundos

empregados para examinar o mundo de perto ─ tato, sensações que recebemos na pele,

membranas e músculos.

O ser humano reage de forma diferente, à medida que se modificam os estímulos

causados pelo ambiente que o cerca. O olfato enquanto sentido químico, proporciona um

senso de vida, uma vez que estimulam a memória olfativa. Sendo assim, as mudanças e

transições não só ajudam a situar alguém no espaço, mas acrescentam encanto ao cotidiano.

Embora destaque recortes históricos, contados por autores e poetas memoráveis, Tuan (2003),

explora as memórias afetivas descritas por eles de forma poética e tão detalhada que é

possível arriscar se imaginar dentro das cenas narradas, e que refletem as emoções e

sensações dos personagens, mas que facilmente se misturam com nossas próprias lembranças:

[...] Um dia a menina pegou a mão dele e o levou para a casa da mãe dela. “Sem
perder um momento, nós tiramos nossas meias, deitamos de costas, e colamos
nossas solas dos pés nuas juntas. Nós não dissemos nenhuma palavra. Fechando
meus olhos, senti o calor de Emine passar de suas solas para as minhas, então subir
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pouco a pouco a meus joelhos, barriga, peito, até preencher-me completamente. O
prazer que experimentei foi tão profundo que achei que iria desmaiar ... Mesmo
agora, setenta anos depois, eu fecho meus olhos e sinto o calor de Emine subindo de
minhas solas e ramificar-se por todo o meu corpo e toda a minha alma (TUAN,
2003).

Ademais, a empatia pelos relatos pode estimular as memórias de outros tempos, se já

lhe ocorreram experiências similares, no entanto, isso dificilmente ocorrerá com pessoas cujas

experiências descritas, nunca foram experienciadas.

A experiência implica a capacidade de aprender a partir da própria vivência. Abrange

as diferentes maneiras por intermédio das quais uma pessoa conhece e constrói a realidade.

Para Tuan (2013) os órgãos sensoriais e experiências que permitem nós, seres humanos, a ter

sentimentos intensos pelo espaço e pelas qualidades espaciais, são a cinestesia, a visão e o tato.

Estar em movimento é estimular a memória corporal, remete a direção, ter espaço para

movimentar-se nos dá o prazer de experienciar.

A experiência é pautada pela movimentação centrada no eu que se movimenta e os

sentidos qualificam a experiência. Os olhos proporcionam um espaço vivido em três

dimensões, o espaço auditivo é construído a partir das fontes de ruídos. Os deficientes visuais

desenvolvem maior sensibilidade para os sons, quem enxerga não, pois são menos

dependentes de indicadores auditivos, contudo espaço visual é ampliado e enriquecido com os

sentidos.

Os sons da natureza podem ser inesquecíveis, como o canto da Seriema do cerrado

brasileiro, o barulho suave da cachoeira do Rio preto ou das Seringueiras do Parque Circuito

se movimentando com o vento. Contudo, os sons podem ser perturbadores para quem não está

disposto a escutar, a cacofonia dos variados ritmos de sons automotivos no Espaço

Alternativo, de bares e latidos a altas horas da noite, podem facilmente irritar transeuntes e

vizinhos.

O homem tem, em todos os seus sentidos, um desenvolvimento que pode ser inibido

ou encorajado por objetos ou lugares. Segundo Tuan (2013) o meio ambiente arquitetônico

moderno é carente da personalidade estimulante, que pode ser proporcionada pelos odores

variados e agradáveis, que imprimem carácter aos objetos, fáceis de identificar e lembrar. A

cinestesia, a visão e o tato, são por tanto os órgãos sensoriais que aliados as experiências de

movimento, permitem os seres humanos a terem sentimentos intensos pelo espaço e pelas

qualidades espaciais.



49

2.5 ESPAÇO EMOCIONAL

Segundo Tuan (2013), o medo é um mal necessário, sem o medo não há

sobrevivência, tal afirmativa é válida não só no mundo animal, mas para a humanidade. Em

geral, no entanto é possível encontrar em sociedades isoladas a ausência do medo, mesmo

vivendo em ambientes hostis que personificam o perigo e o medo, podem ser classificadas

como despreocupadas e harmoniosas, tais como os Ignus no leste do Congo, os Tsaidai e os

Mbutis na Malásia.

A natureza é considerada por diversas sociedades, “organizadas” e “civilizadas”,

como um ambiente sem controle, que remete a desordem. A demonstração de poder e controle

sobre a natureza é importante para o ser humano, e se organizar fisicamente e socialmente por

meio de espaços circundados e por estratos sociais, é uma forma de demonstrar esse poder.

Sociedades encasteladas enfrentaram o crescimento populacional e consequentemente o

descontrole interno, com descontentamentos sociais, como o aumento da pobreza e das

doenças. A falta de controle ajudou a ruir diversos reinos onde o medo, passou a tomar

grandes proporções.

A cidade em outros tempos, vivenciou momentos áureos, o conforto, a prosperidade

são características ainda latentes no imaginário dos que se consideram pouco afortunados.

Segundo Tuan (2003) o barroco e o gótico, com detalhes suntuosos, sugeriam o toque divino

em cada detalhe, como símbolos de poder, não só sobre a natureza, mas sobre a sociedade. Na

cultura chinesa, “cidade” é privilégio dos céus, é estar no topo e o “campo” é estar na base,

facilmente percebidos nos termos shang ch’eng e hsia hsiang, "subir à cidade" e "descer ao

campo".

Em sua origem as cidades foram construídas para dar segurança aos seus habitantes,

no entanto estão cada vez mais associadas ao perigo e ao medo. O medo na cidade então pode

surgir a partir de diversos elementos significantes para a sociedade, sendo ele um constructo

social. Diante da insegurança, tornam-se mais comum e em grande escala o surgimento de

construções modernas de enclaves fortificados, que privatizam o lazer e contribuem para a

inexistência de vida nas calçadas, da vivência em comunidade e nos priva de ver a evolução

de parte da cidade, servem como barreiras de crescimento urbano que só alimentam o medo e

a falsa sensação de segurança.

A inexistência do conceito de “mau” nas ditas “sociedades sem medo”, deixa que

alguns componentes peculiares dos seres humanos como o sentimento de ameaça, suspeita e

ansiedade estejam com baixa expressividade. O que nos leva a acreditar que tais sentimentos
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só passam a existir a partir do momento que são personificados em algo ou em alguém, como

a relação do medo de ser roubado está para o ladrão e o medo de ser contaminado ou o medo

da morte está para a doença.

Marcia Alves (2019), acredita que nossas experiências emocionais estão na vida banal,

nas pequenas coisas. É preciso um olhar atento e sensível para essas experiências. É uma forma de

autoconhecimento, de construção de si, de se entender enquanto indivíduo em diálogo com outros

indivíduos. Estar atenta às nossas emoções é uma forma de respeito com aquilo que sentimos.

Nossas emoções conformam nossos espaços quando evitamos andar em alguma rua
por medo. Quando buscamos caminhar por novos caminhos a fim de encontrar algo
que nos surpreenda. Quando sonhamos em conhecer um lugar dos livros. Nossas
emoções estão no beijo e no abraço da pessoa amada — quando pensamos que o
corpo é também espaço, espaço da existência. No sorriso, ao ouvir o canto do
pássaro sentado na praça onde se conheceu seu amor. Na mesa do bar em que se
esteve pela última vez com seu companheiro. [...] Na angústia do dia a dia, quando
nos deparamos com as transformações da vida e os sentidos que passamos a dar à
existência.
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CAPÍTULO 3

ESPAÇO PÚBLICO E SUA DIMENSÃO EMOCIONAL EM PORTO

VELHO

Porto Velho Meu Dengo
"Porto Velho meu dengo

Desde que eu me entendo
Tu és o meu caso de amor

O teu céu, o teu sol, o teu ar, teu perfume
Tuas meninas em flor

Ou verde é o mais verde dos verdes
Teu luar é o mais belo luar

Quando se faz serenata,
tua lua de prata é o convite pra amar (...)

Teu rio o belo madeira,
me traz o alimento na mão

Tuas matas guardando tuas caças,
que alimentou a minha geração

Teu solo, o teu rico minério,
a tua fartura, teus frutos, teus grãos

Por isso meu peito de encerra,
Eu amo esta terra com toda paixão

Se eu for cantar Porto Velho
Te juro meu velho não paro hoje não"

(MELO, Ernesto)

Figura 6 – Pôr do sol das Marias. Porto Velho/Rondônia de WANDERLEY, Pedro.

Fonte: Olhares.com (2009)
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3.1 ESPAÇO PÚBLICO E AS RELAÇÕES EMOCIONAIS

O Formulário semiestruturado foi o principal instrumento de pesquisa que

possibilitou uma abordagem diversificada e confortável para os entrevistados, possibilitando a

transmissão de um relato mais detalhado e organizado, o que poderia não ocorrer se fosse

realizado de forma presencial, para o entendimento da realidade.

O DSC é, enquanto síntese dos discursos dos entrevistados, os sujeitos sociais, a

síntese do discurso crítico, em relação aos espaços públicos de Porto Velho, a partir das

experiências vividas e dos constructos sociais.

Foram respondidos 102 (cento e dois) formulários semiestruturados, onde observou-

que a imensa maioria, 79,4% dos entrevistados, está entre os 20 e 45 anos sendo 41,2% na

faixa entre 30 e 45 anos (gráfico 1). Trata-se de um público muito jovem, que se encontra na

faixa etária economicamente ativa.

Gráfico 1 – A qual faixa etária pertence?

Fonte: MARINI, M.M.R.P.(2022). Dados da pesquisa.

Para o desenvolvimento da pesquisa, buscando relações com as questões de

identidade de gênero, elaborou-se um questionário contemplando a maior diversidade de

gênero. Contudo a grande maioria, cerca de 56% (gráfico 8) se identificam com o gênero

feminino, o que pode explicar na análise de resultados uma descrição mais detalhada nos

relatos acerca dos momentos vivenciados em praças e parques por mulheres do que por

homens, que tiveram em suas respostas maior objetividade. Nesse sentido os relatos colhidos
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por mulheres podem ajudar a compreender quais as suas reais necessidades, medos e anseios

para uma melhor apreensão do espaço público.

Gráfico 2 – A que gênero se identifica?

Fonte: MARINI, M.M.R.P.(2022). Dados da pesquisa.

Observou-se também, em uma espacialização geográfica, que os bairros onde residem

os entrevistados estão bem distribuídos nas zonas da cidade (figura 7), sendo que 03 dos 102

entrevistados não residem em Porto Velho, contudo contribuíram para a investigação quanto

as experiências vivenciadas e nas relações emocionais com espaços públicos enquanto turistas

na Capital.



54

Figura 7 – Espacialização dos bairros onde residem os entrevistados

Fonte: Michalski e Silveira (2021). Elaborado em ArqGIS.

Nesse sentido ao concentrar por zonas, percebe-se que boa parte dos bairros se

encontram na Zona Leste e uma menor concentração na zona norte da cidade de Porto Velho

(Gráfico 3).
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Gráfico 3 – Zonas de moradia dos entrevistados

Fonte: MARINI, M.M.R.P.(2022).Dados da pesquisa.

Um fato interessante é que 59,4% dos entrevistados afirmam existir no bairro onde

residem ao menos um espaço público, como praça ou parque, contudo 62,7% afirmam não

frequentar ou raramente os frequentam.

No processo de análise do DSC, foram consideradas apenas as perguntas abertas que

possibilitassem a seleção e e separação de ideias centrais sobre um determinado assunto ou

termo, a fim de estabelecer o senso comum sobre os aspectos que envolvem a utilização e a

vivência em espaços públicos.

Desse modo no resultado da nuvem de palavras sobre o que seria um espaço público,

observou uma maior recorrência de repetições nas palavras uso, comum, população, espaço,

local, público lazer, livre, praças, Lugar, comunidade dentre outras, onde a recorrência é

percebida quando há maior destaque da palavra, como pode ser observado na figura 8.

Figura 8 – Nuvem de palavras - Para você o que seria espaço público?

Fonte: MARINI, M.M.R.P.(2022), Elaborado em Word Clouds.
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Desde muito cedo agregamos simbolismos às coisas. Segundo Tuan (2012), os

significados de muitos símbolos são orientados pela cultura. Onde o ser humano estrutura, na

maioria das vezes em categorias carregadas de substâncias, cores, direções, etc. Mas a sua

ordenação detalhada dos componentes varia muito de cultura para cultura, como claro e

escuro, branco e preto, frente e fundos, centro e periferia, dentro e fora, aberto e fechado.

Aberto e fechado por exemplo são categorias espaciais significativas para muitas pessoas e,

descrevem inclusive estados patológicos em agorafobia e claustrofobia, mas também

estimulam sentimentos topofílicos.

O espaço aberto significa liberdade, promessa de aventura, luz, o domínio público, a
beleza formal e imutável; o espaço fechado significa a segurança aconchegante do
útero, privacidade, escuridão, vida biológica. (TUAN, 2012).

De forma pragmática, nota-se que as palavras chaves em relação a idéia que se tem

sobre os espaços públicos é que estão relacionadas a um local de uso comum, livre para o

público, como praças e parques, desse modo os aspectos físicos é o senso comum mais

presente.

Um espaço é “público” à medida que permite acesso de todos sem que precisem ser

previamente selecionados, nem que haja o registro de entrada ou saída. A presença neles se dá

anonimamente, destinado ao encontro de estrangeiros, onde a vida urbana e tudo aquilo que a

distingue das outras formas de convivência humana atingem a sua mais completa expressão,

com alegrias, dores, esperanças e pressentimentos que lhe são característicos (BAUMAN,

2009).

Sendo assim, a análise dos discursos, em relação ao significado ou representatividade

do que seria espaço público (quadro 3), é entendido pelos entrevistados como sendo, um lugar

de responsabilidade do poder público, que deve ser convidativo ao convívio social e à

contemplação da natureza.

Quadro 3 – DSC – O que é espaço Público?

IDEIA
CENTRAL

Local de uso comum, gratuito, mantido pelo estado para realização de
atividade físicas e de lazer.

DSC

“Um local físico mantido pelo poder público de uso comum e de livre
acesso, circulação, permanecia e utilização. Um espaço não privado,
gratuito, disponível para o lazer, agradável e convidativo, direcionado às
vivências e atividades físicas, podendo ser ao ar livre ou não, como
edifícios, praças, parques, ruas, onde seja possível frequentar ou
contemplar a natureza e ter a sensação de segurança na interação e na
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conveniência social bem como a realização de atividade culturais, de
esporte e lazer. Democrático e de convivência temporária, onde é possível
perceber, além das funções práticas do espaço, que o mesmo se torna ponto
de contato pluricultural, multirracial e interétnico, que reflete numa micro
escala a constituição histórica-social de um grupo humano”.

Fonte: MARINI, M.M.R.P.(2022).

O espaço público é constituído pela maioria dos entrevistados como um lugar de

grande importância para cidade (figura 9), nota-se que a palavra em maior destaque indica o

espaço público como importante para a interação social, para manutenção do bem estar, da

saúde e da qualidade de vida.

Figura 9 – Nuvem de palavras – Para você qual a importância do espaço público?

Fonte: MARINI, M.M.R.P.(2022). Elaborado em Word Clouds.

É senso comum que o espaço público é importante para saúde psiquica, onde é

possivel sair da rotina, além de ter uma função de embelezamento da cidade, essencial para

vivência e bem estar da comunidade.
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Quadro 4 – DSC – Qual a importância do espaço Público?

Ideia central
O espaço público é importante para interação social e para a manutenção
do bem estar e da qualidade de vida

DSC

O espaço público permite sair um pouco da rotina e do estresse do
cotidiano, quebra a semi monotonia das construções, embeleza a cidade,
atrai turistas e fomenta a economia. É essencial para interação social,
importante para o meu bem estar, para um lazer com a família e naqueles
momentos em que você precisa dar um tempo e respirar. Melhora a
qualidade de vida, valoriza e dá identidade para a cidade. Conecta pessoas
e lugares, reforça o convívio em comunidade e a sensação de
pertencimento àquele local. É importante por ser um direito fundamental
de todo cidadão, ter direito ao lazer e ao ócio. importante para nossa saúde
física, mental e ambiental, pra ter orgulho da cidade e da morada onde
vivemos.

Fonte: MARINI, M.M.R.P.(2022).

A utilização ou não de um espaço público muitas vezes está relacionado com o nível

de sensação de conforto e segurança que uma pessoa tem ao experienciar o lugar. É nos

lugares que se forma a experiência humana, acumulada e compartilhada, seu sentido é

elaborado, assimilado e negociado (Relph, 1976; BAUMAN, 2005). Segundo Bauman (2009),

é graças aos lugares, que os desejos se desenvolvem, ganham forma, alimentados pela

esperança de se realizar-se, e também o risco da decepção, da alienação do espaço, que é o

que acontece de fato na maioria das vezes.

Para Frémont (1980), a “alienação do espaço” ou “inadaptação dos homens ao espaço”,

é um problema reflexo da falta de equilíbrio das relações das pessoas com o espaço pois a

alienação esvazia progressivamente o espaço dos seus valores, para o reduzir a uma soma de

lugares regulados pelos mecanismos da apropriação, do condicionamento e da reprodução

social.

Segundo Tuan (2003), o conforto é sem dúvida um componente da boa vida, do bem

viver. Para ele o significado de conforto pode estar relacionado a facilidade, satisfação,

segurança e talvez também à um toque de luxo. Contudo a vida simples também pode

fornecer imagens de conforto. Para os entrevistados a sensação de conforto está diretamente

ligada à um espaço organizado e arborizado, como pode ser observado na nuvem de palavras

(Figura 10).
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Figura 10 – Nuvem de palavras – O que desperta a sensação de
CONFORTO em um espaço público?

Fonte: MARINI, M.M.R.P.(2022). Elaborado em Word Clouds.

O senso comum, observado no DSC sobre o que desperta conforto:

Um lugar seguro e tranquilo com boa infraestrutura, área verde com árvores para descansar
sob a sombra, com paisagismo bem cuidado, limpo e organizado com mobiliários
conservados bons para sentar e interagir, um lugar legal para ouvir música, comer ou fazer
um piquenique. (DSC, entrevistados).

Jane Jacobs (2011), ressalta o quanto as áreas verdes são perseguidas e veneradas por

planejadores ortodóxos. Em comum, almejam mais áreas livres para melhorar um projeto na

cidade, para avançar nos códigos de zoneamentos progressistas e para melhorar bairros

desvitalizados. Contudo não há sentido em ter mais áreas livres, pois não são utilizadas só

porque estão disponíveis, mesmo que essa fosse a vontade dos planejadores. Nesse sentido é

preciso maior parcimônia, pois a distribuição não planejada de praças e parque pode criar

áreas em desuso além de onerar os cofres públicos com mais manutenção ao invés de

revitalizar os espaços públicos existentes.

É necessário saber o que atraem as pessoas aos espaços públicos e o que as motivam a

sair de casa para passear ou a frequentar diversos lugares pela cidade. O conforto é a chave

para compreensão dessa motivação, como pode ser observado em alguns relatos coletados.

Em geral, a arborização é o principal aspecto de atratividade, é o que todos esperam

em um parque, praça, ou rua sendo um dos principais aspectos que trazem o sentimento de

felicidade (figura 11) em um espaço público seguido da manutenção, aspecto que confere a
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percepção de cuidado e limpeza, da segurança e da linda paisagem que juntas conferem a

percepção de um lugar bonito, bom e seguro para ser contemplado.

Figura 11 – Nuvem de palavras – o que desperta sentimento de felicidade em um
espaço público?

Fonte: MARINI, M.M.R.P.(2022). Elaborado em Word Clouds.

O município de Porto Velho é quente e úmido e a consciência da necessidade de

arborizar por parte da população é perceptível nas expressões-chaves coletadas sobre o que

traz felicidade em um espaço público.

Muita arborização, espaços com muitas sombras e lugares para sentar; Árvores, gramas,
bancos para sentar, espaços para crianças brincar, lixeiras e banheiros disponíveis; Lugar
agradável bem arborizado, onde pudesse caminhar em segurança, respirar uma brisa
gostosa; Parques com bastante vegetação, área de caminhadas, espaços para pequenas
refeições como piquenique; Árvores e plantas com flores coloridas e espaços adequados e
limpos para sentar sozinho ou em grupo; Plantas, folhas e natureza para minimizar o calor.
(DSC entrevistados)

Na praça do Cohab (figura 12) em plena às quinze horas grupos de jovens papeiam

sob a sombra das árvores frondosas do tipo ficus, de raízes agressivas, mas de um

sombreamento agradável.
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Figura 12 – Interação juvenil na Praça do Cohab sob a sombra
da Ficus no Bairro Cohab

Fonte: MARINI, M.M.R.P.(2022).

No CEDEL - Centro de Desporto e Lazer do bairro Ulisses Guimarães, Dona Maria e

Seu José (figura 13) descansam nas cadeiras que retiraram de suas casas em uma tarde

ensolarada à sobra da Mangueira que fica logo em frente a sua residência, do outro lado da

rua.

Figura 13 – O descanso no espaço público.

Fonte: MARINI, M.M.R.P.(2022).
Nota: Casal busca a sombra de uma árvore que se situa próximo a sua casa. Bairro
Ulisses Guimarães. Porto Velho-Rondônia.

Conforme observado por Thompson (2002, p. 65) "para muitas pessoas em cidades,

o parque é um lugar onde a natureza pode ter uma dimensão metafísica ou espiritual". Os

mobiliários urbanos também são fatores que influenciam na permanência, em virtude da
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possibilidade de descanso, relaxamento, interação e principalmente no auxílio da manutenção

da limpeza.

“Um local para sentar o apreciar o momento; Um espaço em que as pessoas possam fluir de
forma tranquila e sem maiores problemas, que possua um esquema de organização das cores
que me faça sentir relaxado e também um bom sistema de coleta e organização do lixo que é
produzido ao longo da utilização daquele espaço; Bancos curvos para interação que
transmite sensação de troca de olhares, quadras de esportes, arborização pivotante que não
danifica a calçada, que aborde a acessibilidade; Segurança, espaço verde, animais livres,
mobiliários urbanos acolhedores e estimulantes”(DSC entrevistados)

Segundo Jan Gehl (2013) o desenho das cadeiras e bancos urbanos também influem

no conforto, assim como o material e suas propriedades de isolamento e impermeabilidade.

Infelizmente ao ver uma praça de Porto velho saberá a configuração das demais, com

mobiliários de mesmo material, mesmo desenho e mesma cor.

A falta de identidade cultural da cidade, bairro ou de espaços públicos podem

influenciar na falta de interesse em usufruí-los, não dando o destaque que merecem. No caso

de parquinhos infantis, um dos aspectos que mais agrada o público feminino em termos de

demanda são os aspectos de qualidade e segurança. Para as entrevistadas, a falta de ludicidade

e manutenção tornam esses mobiliários alvos de depredação, tornando a praça, em um

contexto familiar, menos atrativo, ampliando cada vez mais a sensação de abandono e

insegurança em um espaço público (figura 14).

Figura 14 – Mobiliários infantis em praças de Porto Velho.

Fonte: MARINI, M.M.R.P.(2022).



63

Jan Gehl (2013), afirma que ficar parado em pé, é tipicamente uma atividade de curta

duração, mas o que fazer quando se quer ficar em um espaço público, mas não há onde se

sentar? Na maioria das praças do município o cenário de depredação é o mesmo (figura 15). A

falta de retorno do poder público em realizar os reparos, só aumenta a descredibilidade e a

sensação de ineficiência em promover ações de revitalização física e cultural desses espaços

de lazer.

Figura 15 – Mobiliários (bancos, mesas e lixeiras) em praças de Porto Velho.

Fonte: MARINI, M.M.R.P.(2022).

Para Bauman (2009) a insegurança moderna, em suas várias manifestações é

caracterizada como o medo de crime e dos criminosos e consequência do individualismo

moderno, onde os enclaves fortificados ou guetos voluntários, fortalecem a mixofobia, que é o

medo do diferente, do contraditório e que reforça a necessidade por espaços segregados por

classes sociais.
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Nesse sentido, ao realizar a nuvem de palavras sobre “segurança” (figura 16),

observou-se que o policiamento é um dos principais fatores que motivam a utilização de um

espaço e transmitem a sensação de segurança, afastando “estranhos”

Figura 16 – Nuvem de palavras - O que desperta sensação de
SEGURANÇA em um espaço público?

Fonte: MARINI, M.M.R.P.(2022).

A cidade é um mundo de estranhos, contudo é natural que as pessoas se associem

com sua própria espécie: família, parentes e vizinhos, mas também oferece amigos,

conhecidos e estranhos.

Jane Jacobs (2011) afirma que em geral reforça-se o potencial para uma cidade

segura quando mais pessoas se movimentam na cidade e permanecem nos espaços urbanos, o

que também se constatou na nuvem de palavras. Para ela uma cidade que convida as pessoas a

caminhar, por definição, deve ter uma estrutura razoavelmente coesa que permita curtas

distancias a pé, espaços públicos atrativos e uma variedade de funções urbanas. Esses

elementos só contribuem e aumentam a atividade e o sentimento de segurança dentro e em

fora dos espaços urbanos, sendo assim a socióloga afirma que uma rua movimentada

consegue garantir a segurança, nas uma rua deserta não.
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Nesse sentido observou na nuvem de palavras (figura 17) que a violência urbana, a

falta de iluminação, a má conservação e a existência de lugar ermo são os principais aspectos

que contribuem para a sensação de medo em um espaço público.

Figura 17 – Nuvem de palavras – O que desperta sensação de MEDO em um espaço público?

Fonte: MARINI, M.M.R.P.(2022).

O medo é sinônimo de insegurança para boa parte dos entrevistados, em alguns

relatos o medo da violência urbana é relacionado a ausência de policiamento, assim como a

relação entre a presença de estranhos, furtos e drogas também é recorrente uma vez que na

concepção dos entrevistados a ausência de policiamento, abre espaço para o surgimento de

pontos de drogas e inibe a permanência ou a visitação de lugares na cidade como descritos

nos relatos a baixo.

“Homens se aproximando em lugar mais isolado, pois tem muito assalto; A falta de
segurança pública seguidos dos medos de roubo. Os espaços públicos sofrem pela falta de
policiamento ostensivo, o que acaba por os tornar áreas de venda de drogas, e outros
problemas as quais a violência trás; Presença usuários de droga e lugares ermos; Lugar
muito isolado. Ausência de policiamento e/ou monitoramento; A falta de segurança,
sentimento se alerta o tempo inteiro, esconder as coisas não confiar em ninguém; A violência
na cidade, e como não há segurança próximos, não dá pra ficar tão à vontade. Esse e um dos
motivos que não gosto mais de ficar no centro da cidade.” (DSC entrevistados)
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Outro fator observado é a relação de lugares isolados e a falta de iluminação, que

geram a sensação de insegurança e desconforto, onde a ausência de iluminação e de

policiamento facilitam as ações de violência urbana.

“Falta de segurança, iluminação e quando ele não é utilizado. Porque se torna um local
inseguro, com uso de drogas ilícitas e propenso a violência e assaltos; Falta de iluminação e
poucas pessoas no local. Acho que o medo vem mais da atual sociedade em que vivemos,
onde a desigualdade da sociedade gera uma marginalização e que a criminalidade nos deixa
inseguros em qualquer lugar público que passemos (seja andar na rua ou uma praça); A falta
de iluminação atrai pessoas que usam drogas a noite e que por uso da praça por essas
pessoas torna um local inóspito virando futuramente um local inseguro e despertando medo
nas pessoas. falta de iluminação e segurança pública, por conta da criminalidade. Meu pai já
foi assaltado caminhando na praça do skatepark à noite, antes dela ser reformada e ficar
bonita.’ (DSC entrevistados)

Há algumas características principais que contribuem para redução do medo do crime

e melhoram a sensação de segurança, primeiro é preciso ter uma separação clara entre o

espaço público e o privado, isso afasta utilizadores ilegítimos; ter permeabilidade visual é

importante para ampliar a percepção de que um indivíduo possa ser visto, isso estimula os

“olhos da rua” ou o “autopatrulhamento” e por último ter manutenção e imagem positiva do

ambiente, que é quando emitimos sinais positivos ao cidadãos, trata-se da teoria da janela

quebrada, que sugere que a deterioração de uma zona segue uma determinada sequência de

eventos, intervindo menos na manutenção da ordem pública, o espaço fica mais suscetível a

vandalismo e ao medo, por isso ter um lugar sempre em bom estado é tão importante para a

manutenção da sensação de conforto. (JACOBS, 2011; MOFFAT,1983).

3.2 PERMANÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS

Segundo Jane Jacobs (2011) os parques são locais efêmeros e costumam

experimentar extremos de popularidade e impopularidade. Seu desempenho nada tem de

simples, podem constituir elementos maravilhosos do bairro ou um trunfo econômico ou até

mesmo vazios urbanos desvitalizados destruídos pela decadência, sem uso e desprezados

Nesse sentido na busca da compreensão das relações da população com os espaços

públicos próximos de suas residências e espaços públicos longe de suas residências

questionou-se se costumam frequentar espaços públicos fora do bairro (gráfico 4)
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Gráfico 4 – Frequência de visita à espaços públicos fora do bairro.

Fonte: MARINI, M.M.R.P.(2022).

Observou-se que os lugares mais frequentes de utilização fora do bairro são o Espaço

Alternativo na zona norte da cidade e o Skate Park na zona leste, ambos espaços que

apresentam uma polaridade em virtude de sua diversidade de equipamento e infraestrutura

mínima para práticas esportivas onde moradores de bairros em mesma zona urbana tendem a

usar com mais frequência principalmente por conta da proximidade de seus lares, o que

justifica a expressividade de relatos que envolvem a não frequência de praças ou parques

muito longe de onde residem.

“Costumo fazer caminhadas em praças próximas do meu bairro; meu bairro tem duas praças
próximas que satisfazem nesse quesito; normalmente vou a uma praça que fica próxima ao
meu bairro; Nenhum. Pois são muito longe. Tem, mas é pequeno, não tem muita coisa. É a
praça do conjunto Jamari do Três Marias, a praça que frequento quase diariamente é a
praça do skatepark; A praça Pequeno Vitor Emanuel e espaço alternativo. Sendo a primeira
opção a mais frequente.” (DSC entrevistados)

Há também os que não costumam frequentar espaço público algum, nem mesmo no

próprio bairro ou próximo a ele, seja por inexistir ou por não considerar um lugar adequado e

seguro.

“Mesmo, tendo no meu bairro não costumo frequentar devido a insegurança; pouco, por

conta da distância; não, tenho medo de assalto; não costumo frequentar pois não existe

iluminação adequada, e os equipamentos não tem manutenção ou oferecem segurança por
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conta disso; Devido à ausência de espaços aptos a esta pratica, hoje, nenhum. No momento,

nenhum.” (DSC entrevistados)

Há tentação, em especular sobre a relação emocionais, com algumas experiências

humanas profundas, as lembranças que guardamos com o passar da vida, contribuem para a

construção de laços afetivos não só com pessoas, mas com lugares. A topofilia é, segundo

Tuan (2012), um neologismo, útil quando pode ser definida em sentido amplo, os laços

afetivos estabelecidos entre o homem e o meio ambiente material, que podem variar em

intensidade, sutileza e modo de expressão. Onde há respostas objetivas (sentir o ar, tocar a

grama) e subjetivas, ou seja, sentimentos que temos para um lugar, e por tanto mais difíceis de

se expressar.

O quanto um lugar pode marcar a vida de uma pessoa? Que lembranças podem ser

guardadas? Alguns lugares podem marcar a vida inteira, tanto pela ocorrência de fatos

negativos, quanto de fatos positivos. Nesse sentido buscou-se questionar a existência desses

lugares a partir de relatos coletados com a identificação, e subdivisão das expressões chaves

assim como as ideias centrais atribuídas aos lugares citados pelos entrevistados e que

alimentaram suas lembranças marcantes.

Alguns relatos não possuíam uma descrição detalhada que qualificasse ou atribuísse

um valor de afeição, contudo a indicação desses lugares somados à alguns relatos

possibilitaram a constituição de um DSC resultados das qualificações e memorias descritas

pelos entrevistados resultando na formação da identidade e das características especificas que

definem seus usos mais correntes e os de maior referência no município de Porto Velho.

Quadro 05 - DSC - Praça Aluízio Ferreira

Expressão-
chave

..., pois minha infância era andar de carrinho de controle remoto e as
comidas típicas dos ambulantes que existem lá.; ficava em frente a minha
escola, gostava de ficar la conversando e era ponto de encontro com meus
amigos. E aos domingos ia sempre com minha família pra comer as comidas
típicas que vendem lá.; Era a diversão de todo domingo da minha infância; a
noite nos finais de semana ia com meus pais nessa praça; Todo fim de
semana meus pais me levavam para lá junto com meus irmãos, para
brincarmos e lancharmos antes de iniciar a semana; No local tinha diversas
opções do que comer e do que brincar, bolas de plástico gigantes, balões,
brincadeiras no palco, pula-pula, grandes brinquedos infláveis, e o que mais
gostava eram as barracas com bonecas de pano e a banca de revista. Adorava
gibis, o que me incentivava na leitura e na parte artística, pois, adorava
reproduzir os desenhos e fazer colagens com meus trechos favoritos; tinha
música, muitas crianças, cheiro de comida, suco de maracujá tão doce que
ardia a garganta e pastel frito na hora, além dos churros, que sou apaixonada
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e os crepes doces que me dão água na boca até hoje; quando existia o
halfpipe, ia para descer de bunda na infância e na juventude ia para descer de
patins e skate. Aproveitava a comida no fim de semana; levava meus filhos
pra passear e brincar.

Ideia Central

Infância e comidas típicas; conversar com meus amigos e domigo em
família; Diversão de domingo; finais de semana em família; finais de semana
em família para brincar e comer; Opção pra brincar e comer e ler na banca
de revista; Lugar com muita criança e comida; O halfpipe presente na
infância e na juventude; Lugar para passer e brincar.

DSC

Na minha infância, gostava de andar de carrinho de controle remoto, comer
comidas típicas, ficar conversando com os amigos. Era a diversão de todas as
noites nos finais de semana com meus pais e irmãos, é um local bom pra
passear e brincar. Tinha música, muitas crianças e diversas opções do que
comer e brincar. Lembro do cheiro da comida, do suco de maracujá, do
pastel frito na hora. O que mais gostava eram as barracas com bonecas de
pano e a banca de revista.

Fonte: MARINI, M.M.R.P.(2022).

A Praça Aluízio Ferreira é uma das praças mais antigas do município foi inaugura

em 1953 e está localizada no bairro Caiari. É popularmente conhecida pela realização da Feira

do Porto que é uma feira formada por várias barracas que vendem comidas típicas, artesanato

além de possuir bastante atratividade infantil com a distribuição de diversos pula-pulas,

vendas de brinquedos e bolas.

Em outros tempos foi conhecida como “a praça do Half” entre o meio juvenil que

antes da última reforma, possuía características mais esportivas como o Half pipe6 e a quadra

de tênis que foram demolidos. Por ter sido o espaço de apropriação maior entre os jovens, a

praça por muito tempo se tornou ponto de referência de encontro, sendo palco para

reivindicações ou de comemorações estudantis. A concentração de jovens de diversas faixa

etárias, possibilitou também o assédio por parte de traficantes, após as onze da noite com

consumo de álcool e drogas. Tal característica angustiou não só moradores locais, mas

também tradicionais frequentadores.

6 pista para práticas de skate, patins e de bikecross
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Figura 18 – Final de semana na Praça Aluízio Ferreira em Porto Velho.

Fonte: Prefeitura de Porto Velho, Evento do Dia da família, 2018.7

Uma requalificação do entorno eliminou as atividades radicais que atraiam os jovens,

manteve o uso voltado para expressões culturais regionais e gastronômicas e deslocou os

antigos trailers de cachorro quente, conhecidos como foodtruck, que se alinhavam no meio do

logradouro público para uma pequena praça de alimentação ao lado do estádio Cláudio

Coutinho, tornando possível a circulação maior de veículos e de estacionamento.

Mesmo com os constantes furtos, o poder público realizou em 2020 durante a

pandemia, uma modernização do coreto a pedido dos feirantes. Tornou o palco principal para

apresentações culturais e de sonoplastia, acessível com a inclusão da rampa de acessibilidade

e mais moderna com a instalação de iluminação de efeito, convertendo o palco em cenário

para fotos em família (Figuras 19 e 20).

Figura 19 – Reforma do coreto em 2020 e iluminação natalina da Feira do Porto em 2021

Fonte: MARINI, M.M.R.P.(2022).

7 https://www.portovelho.ro.gov.br/artigo/20329/show-na-praca-dia-da-familia-e-realizado-na-praca-aluizio-
ferreira
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Figura 20 – Coral Cantadô e Banda LAIO no coreto na programação natalina. Porto Velho
Rondônia

Fonte: MORAIS, Leandro. imagens do site soupvh, 2021.8

Em Porto Velho há muitos lugares guardados na memória da população,

principalmente pela relação do lazer em família. Além a da praça Aluízio Ferreira, podemos

observar relação no DSC do quadro 05, em relação a Estrada de Ferro Madeira Mamoré.

(EFMM).

Quadro 06- DSC - Estrada de Ferro Madeira Mamoré

Expressão-

chave

EFMM foi ali que conheci a história de Rondônia andando de trem, comidas
típicas no barquinho e a Cachoeira de Santo Antônio que pesquei muito
quando cheguei aqui. Estrada de Ferro Madeira Mamoré...melhor por do Sol
do Norte. Fui muitas vezes ver o pôr do sol e relaxar com os amigos. A
Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Por ser um ponto turístico, sempre
levávamos os amigos para conhecer. Não tenho lugares marcantes, mas
acredito que praça madeira Mamoré. Foi marcante pois foi primeiro lugar
que meus pais me levaram pra conhecer na cidade. A estrada de ferro, era
um local de reunião com amigos, até começar a ficar perigosos. A estrada de
ferro, por ser um espaço de cultura e história. Estrada de Ferro Madeira
Mamoré. É simplesmente um milagre amazônico. Foi construída com o suor
e vidas, de todas as partes. É história pura, de nível mundial. Muito orgulho.
Gosto muito do porto, passear de barco, Porto Velho é uma bonita cidade,
contudo falta estrutura, investimento adequado, valorização, arborização,
infelizmente. A estrada de ferro madeira Mamoré, não sou daqui mas me

8 Disponível em: https://www.soupvh.com.br/noticia/4749/programacao-natalina-na-praca-aluizio-ferreira-
leva-alegria-a-populacao-de-porto-velho
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lembro que quando criança vim na cidade e fui lá, tive contato com rio, e
depois quando vim morar percebi que muita coisa mudou, hoje em dia é
triste saber que não podemos ir lá. A praça da estrada de ferro, eu
frequentava muito na minha infância, fazia piqueniques com minha família.
Gosto muito da estrada de ferro. Tenho muita vontade que retorne o passeio
de trem pois cheguei a fazer duas vezes logo que cheguei a cidade. Adorava
passear por lá e tirar muitas fotos. Adoro ver o mercado funcionando,
observar as pessoas andando passeando de barco, comendo, conversando,
indo pro beiradão, voltando de viajem, etc... São espaços muito vivos.

Ideia Central Lugar da história de Rondônia

DSC

A EFMM foi o primeiro lugar que conheci quando cheguei, pesquei no
muito na cachoeira de Santo Antônio, tem o melhor pôr do sol do norte. é
importante como espaço de cultura e história, é um milagre amazônico,
construído com suor e vidas, de importância mundial. Lugar para relaxar
com os amigos e passear de barco, na infância fazia piqueniques com minha
família. Infelizmente começou a ficar perigoso, falta estrutura, investimento
adequado, valorização, arborização, percebi que muita coisa mudou, hoje em
dia é triste saber que não podemos ir lá.

Fonte: MARINI, M.M.R.P.(2022).

A EFMM, é patrimônio histórico e cultural de grande importância para Porto Velho.

Procurado por turistas e frequentado pela população em geral, a falta de estrutura adequada

para visitação, o aspecto de abandono e a segurança ao visitar o local histórico e importante

para a população local são aspectos que causam desanimo e até vergonha principalmente por

aqueles que vivenciaram o auge das visitações do parque turístico mais importante da cidade.

Segundo Hélcio, que mora há doze anos em Porto Velho, diversos aspectos

dificultam a vivência dos espaços públicos em geral principalmente os pontos turísticos.

“minha interação com os espaços públicos aqui é baixíssima, quase nula. Resumindo-se,
basicamente, a apresentar alguns pontos turísticos a amigos que vêm passear aqui pela
primeira vez... Isso porque, em primeiro lugar, quase não existe sombra suficiente para ir
durante o dia e nem iluminação e segurança mínimas durante a noite...Além dos pontos mais
fáceis de ir na região central da cidade (Caixas d'água, Estrada de Ferro, Mirante e a Ponte)
um dos lugares que mais me impressionou e que também deixa todos os turistas que levo
impressionados é o Cemitério da Candelária... Mas confesso que nem sempre é possível...
Porque não é qualquer veículo que entra ali, especialmente depois de umas chuvas” (DSC,
entrevistados)

Tendo em vista a grande importância da EFMM, desde 2019 o complexo vem

passando por reformas que sugerem a inclusão de novos serviços que viabilizem maior

permanência no local. No primeiro galpão, será instalado um museu com novos banheiros e

uma passarela que liga a entrada para o segundo galpão, onde também funcionará um museu.
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No terceiro galpão, terá um espaço para comercialização de artesanato (antigo presídio) e no

andar seguinte uma praça de alimentação com sacada e vista para o Rio Madeira. Além de um

percurso de caminhadas possibilitando a realização de atividades físicas matinais para

população do entorno e estacionamento próprio para 200 veículos.

É de suma importância ter diversas possibilidades de uso em um espaço público,

torna a experiência mais plural. Recentemente um perímetro da EFMM foi aberto ao público

para a realização de eventos de final de ano e de iluminação natalina.

Figura 21 – Perímetro de abertura da EFMM para a realização do Natal Luz 2021.

Fonte: MASDRONS, @pvh.drone, instagram, 2021.

Ainda que temporário, o evento marcou o retorno de atividades culturais, após 02

anos de isolamento social. Mesmo com a insegurança no surgimento de novas variantes,

observou-se grande concentração de pessoas, tanto de dia quanto à noite.

“O período pandêmico ainda não passou e este tipo de evento é muito importante à
comunidade. Vale muito a pena sorrir atrás de máscaras”9

9Entrevista de bióloga, moradora da cidade, concedida ao site Gente de Opinião em 2021, durante o período
Natalina
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Figura 22 – Abertura do evento Natal de Luz de Porto Velho

Fonte: MARINI, M.M.R.P.(2022).

Em todos os dias o perímetro ficou lotado, por dia passaram mais de 1000 (mil)

pessoas, moradores e turistas de diversos estados. Ainda que não tenha sido reinaugurado,

ficou claro que com planejamento, eventos culturais ajudam a promover a interação das

pessoas com o local, fortalecem a sensação de pertencimento, e valorização do bem público a

partir da experiência vivenciada, alimentando mais memórias sobre os lugares.

Durante a pesquisa observou-se que determinadas lembranças não são somente

vinculadas a um espaço físico especifico, mas, a eventos, shows, ou festividades culturais

vivenciadas:

“Sempre gostei muito de ir no Mercado Km 110. Tomar café lá, me dá uma sensação tão boa.
Além disso, ir aos sábados jantar e ver a feirinha de artesanato na praça Aluízio Ferreira é
um dos meus locais preferidos. Porém, o que mais me marcou desde a infância são as
festividades locais. Para mim, é o que há de melhor: Flor do Maracujá11, Arraiás de Santo
Antônio, final do joer12 juvenil de basquete em 2018 no Ginásio Claudio Coutinho.” (DSC
entrevistados)

10 Mercado antigo da Cidade que leva em seu nome o KM1 antigo limite da cidade, quando de sua inauguração
11 Evento festivo tradicional criado na década de 1980, em homenagem a uma das primeiras quadrilhas de que se
tem notícia em Porto Velho do bairro triângulo e mantém via a tradição do Boi-Bumbá tradicional desde 1920.
(ipatrimonio.org, 2022)
12 Jogos Escolares de Rondônia - Evento desportivo interescolar
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No geral as praças ainda são as maiores referencias de espaços públicos, onde se

mantém as relações com vizinhos e comunidade.

“Eu e minha família costumávamos passear aos finais de semana quando eu era criança, e
sempre íamos a praças. A EFMM para ver o pôr do Sol e tomar sorvete, a praça Aluísio
Ferreira para brincar e comer, o Parque da Cidade para alimentar os patos e, depois de
grande, eu ia ao Parque da Cidade com minha vó para ela fazer exercícios, já que lá tinha
um projeto da prefeitura, voltado para a comunidade, com profissionais de educação física
dando aulas de dança e circuito de exercícios.” (DSC entrevistados)

Nesse sentido, o DSC realizado no quadro 06, acerca do Skate Park, localizado na

zona leste da cidade, com características similares às do parque Alternativo, vem ganhando

novos frequentadores em virtude das melhorias realizadas nos últimos anos e das novas

possibilidades de permanência no lugar, melhorando inclusive a relação das casas localizadas

na em frente parque com o próprio parque.

Quadro 07 – DSC – Skate Parque

Idéia Central
Lugar revitalizado, com iluminação, quadras novas, pistas pavimentadas,
mas ainda falta estrutura que forneça maior segurança.

DSC

Demorou mais, hoje está muito melhor para ir, antes era abandonado e agora
está revitalizado, ainda não tem uma segurança completa, mas é onde eu me
desestresso fácil.

Fonte: MARINI, M.M.R.P.(2022).

O questionário foi aplicado no final de 2020, já havia um ano em que a EMDUR-

Empresa de Desenvolvimento Urbano em parceria com a SEMOB (Secretaria Municipal de

obras), teria realizado a modernização e ampliação de pontos de iluminação com luminárias

led e o asfaltamento de todo o percurso de caminhada. Tal ação realizada pelo poder público,

promoveu o aumento da visitação do parque provocando mudanças que são consideradas

comuns quando se há o surgimento do potencial econômico de um determinado lugar,

principalmente quando em função da pandemia houve um grande número de empresas que

fecharam, forçando o aumento do comércio informal, como o que ocorreu na metade de 2020

até o final de 2021, no entorno do skate park (figura 23 e 24).

Figura 23 – Transformações econômicas do entorno do Skatepark (lanchonetes/bares)
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Fonte: MARINI, M.M.R.P.(2022).

Figura 24 – Surgimento de novos serviços (tacacária)

Fonte: MARINI, M.M.R.P.(2022).

Surgiram no entorno do Skatepark, moradores que visando complementar a renda,

abriram lanchonetes, restaurante com comida regional, e pontos de consumo de Tereré, bebida
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de origem paraguaia reconhecida como patrimônio imaterial da humanidade, amplamente

consumida por jovens atualmente (figura 25). Tal transformação criam espaços defensáveis,

que segundo Newman (1972) são espaços controlados pelos residentes, que a partir de

mecanismos utilizados na definição de áreas de influência, ou de apropriação do espaço,

criam oportunidades de vigilância.

Figura 25 – Espaços defensáveis no skatepark.

Fonte: MARINI, M.M.R.P.(2022).

Houve também, além da transformação no entorno, o aumento do comércio informal

dentro do parque, potencializado pela instalação de estrutura de feira itinerante (figura 26)

promovida pela prefeitura municipal, com a implantação de barracas.
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Figura 26 - Implantação de feira itinerante em barracas da prefeitura.

Fonte: MARINI, M.M.R.P.(2022).

Arrisca-se afirmar que a partir das respostas coletadas sobre o que traz medo em um

espaço público, que a ampliação da iluminação pública contribuiu para apropriação do lugar,

que consequentemente atraiu mais visitantes e melhorou a sensação de segurança, não só para

os visitantes, mas para os moradores.

Figura 27 – Apropriação do espaço público, fim do dia no Skatepark
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Fonte: MARINI, M.M.R.P.(2022).

Há também a melhoria do espaço voltado para o público infantil com mobiliário

lúdico diferenciado que se distingue do que comumente é oferecido em outras praças

municipais. Este, contudo, fora implantado por uma empresa em doação ao município para

servir de referência, visando principalmente a perspectiva de exploração comercial do

potencial lúdico e mercadológico do mobiliário a ser implantado em outros pontos da cidade.

Figura 28 – Espaço de permanência infantil
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Fonte:MARINI, M.M.R.P.(2022).

Notou-se durante diversas visitas ao local, o surgimento gradativo de serviços

voltados para o público infantil, no entorno do playground, mostrando a capacidade de

centralização e de setorização de determinados equipamentos de lazer.

Assim como o skatepark, o espaço alternativo é um dos lugares que após melhorias,

com ditribuição de diversos pontos de lazer infantil,novo calçamento, melhoria na iluminação

pública, e de lugares que se tornaram “pontos turísticos”, passou a ter um aumento de

visitantes e uma concentração maior de serviços, principalmente do ambulantes.

Quadro 08 – DSC – Espaço Alternativo

Expressão-
chave

Espaço alternativo, porque sempre costumei praticar exercícios lá. Não
marcou minha vida não. Mas a pista do aeroporto de Porto Velho melhorou
bastante por causa da decoração. O espaço alternativo, quando eu
frequentava com meu pai quando pequena e lá eu aprendi a andar de
bicicleta. Espaço Alternativo, pois em muitos momentos ele foi um espaço
de realização de atividade física e, com ela, de relaxamento em vistas dos
estresses do cotidiano. No espaço alternativo, fui com uma amiga em um
horário que não tinha muita gente a noite no início da semana e ficamos
falando sobre tudo, sobre Deus e foi perfeito! Sim, o espaço alternativo antes
mesmo da reforma recente. Costumava ir todos os finais de semana com
minha família, foi onde meu pai me ensinou a andar de bicicleta, se tornou
uma rotina gostosa entre a semana corrida em que quase não o via, mesmo
após tanto tempo sempre que vou lá lembro do meu pai, bate uma saudade
enorme. Sempre corri no espaço alternativo

Ideia Central
Local para práticas esportivas, andar de bicicleta, correr, mas também para
fugir do stress cotidiano, relaxar, conversar ir com a família.
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DSC

Gosto de ir porque costumo praticar exercícios, andar de bicicleta. O local
melhorou bastante por conta da decoração, lembro quando frequenta com
meu pai, foi lá que aprendi a andar de bicicleta, por muito tempo, além das
atividades físicas fui para fugir do stress do cotidiano, gosto de ir com
amigos, para conversar e relaxar, se tornou uma rotina gostosa entre a
semana corrida.

Fonte: MARINI, M.M.R.P.(2022).

O espaço alternativo localiza-se na entrada da capital Rondoniense ao lado do

Aeroporto Internacional Jorge Teixeira. O local é muito frequentado por admiradores da

prática esportiva seja caminhada, corrida ou mesmo passeio de bicicletas, skate e patins. Seu

nome traduz de forma como sendo a única alternativa de lazer, enquanto espaço público de

lazer e de encontros de diversos grupos sociais independente de gênero, raça ou credo, por

esse motivo o Espaço Alternativo é um lugar propício para realizações de eventos culturais e

de campanhas publicitárias em prol da saúde de forma geral.

A ausência de uma estrutura adequada para a população por muito tempo foi sua

principal característica, apenas um percurso de aproximadamente 5km com clima agradável

em um trecho por estar entre duas áreas de preservação que se encontra sob administração e

domínio do Exército. Havia uma única lanchonete no parque onde as pessoas se encontravam

pós treino para se refrescar, nele se encontrava o único banheiro do Espaço Alternativo.

Figura 29 – Espaço Alternativo, onde os porto-velhenses caminham no fim da tarde

Fonte: Oliveira (2006).13

13 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Portovelho_espacoalternativo.jpg Acessado em
janeiro,2021
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Muito se discutiu acerca da legitimidade da utilização do espaço, uma vez que o uso

é predominantemente em um lado das pistas de rolamento da Avenida Jorge Teixeira que é

fechado em horários específicos para realização de práticas desportivas entre 5h-8h e 16h-22h,

o que torna um transtorno para a mobilidade, por muitos considerado até perigoso para os

próprios usuários. Não obstante, possuía também trechos com bueiro no canteiro centrais

ainda abertos e iluminação inadequada, principais reclamações da população. Ainda assim a

utilização do espaço se tornou uma questão cultural.

Atualmente a realidade do espaço público é outra, com algumas características

similares a da última reforma, em 2015. Ainda não possui banheiros públicos acessíveis, os

quiosques construídos se encontram vazios e inacabados. No entanto é visível que houve um

aumento considerável de visitantes, maior diversidade de atividades para diversas faixas

etárias, sobretudo para o público infantil. O incremento de visitantes causou um outro

fenômeno, o surgimento desenfreado de estruturas efêmeras principalmente para a área

alimentícia e a necessidade de maior sinalização nos diversos pontos a avenida, na garantia da

segurança para os pedestres.

Figura 30 – Espaço Alternativo- Fim de semana durante a pandemia

Fonte: MARINI, M.M.R.P.(2022).

Tanto o Skate Park (figura 30) quanto o Espaço alternativo, são lugares que devem

ter, em virtude de serem grandes espaços abertos, maior fiscalização quanto a distribuição dos

usos. Embora o papel do mercado informal tenha um fator positivo de atrair pessoas e

promover a vivência do lugar, se não for bem delimitado e controlado, pode transmitir a

sensação de um lugar desorganizado e a ausência do poder público ou mesmo a sua
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incapacidade de gerenciamento e fiscalização desses lugares, provocando o inverso da

topofilia, a topofobia, alimentando lembranças desagradáveis.

Sobre a capacidade do espaço público de representação da história individual de cada

um de nós, alguns relatos demonstram maiores detalhes, boa parte dedicados às lembranças

infantis e em família, isso se explica em virtude de a criança viver a maior parte do tempo em

um mundo vivido, e não presa aos objetos, ou seja, livre de preocupações negligente ao tempo

e aberta para o mudo (TUAN, 2012).

“As ruas do meu bairro de infância. Sempre brincávamos muito na rua. Conhecíamos todos
os vizinhos, todos éramos amigos. Crescemos juntos; as árvores na frente da prefeitura de
Porto Velho que hoje infelizmente não existem mais.; onde desde sempre praticava esportes
com amigos. Infelizmente é um espaço também "desabitado" atualmente; Era o lugar que eu
sempre ia com meu pai e fazia várias atividades: brincar nos brinquedos mal planejados de
cimento, andar de bicicleta, jogar bola na quadra, caminhar; lá existia livraria, um bom
lanche. Há bancos, árvores; frequentava bastante, comia no pop's e brincava com as outras
crianças.” (DSC entrevistados)
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CAPÍTULO 4

PARADIGMAS DOS ESPAÇOS PÚBLICOS EM TEMPOS DE COVID:

CERTEZAS E INSEGURANÇAS DA EXPERIÊNCIA URBANA

Figura 31 – Mortes na pandemia.

Fonte: Dantas (2021) - G1Rondônia
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Um dos assuntos que mais preocupou o mundo em 2020, foi a questão do bem viver.

O bem viver nos persegue desde sempre enquanto humanidade, desde os primórdios o ser

humano busca o melhor para a sobrevivência, subsistência e felicidade em equilíbrio com a

natureza, é uma filosofia em construção, e universal, que parte da cosmologia e do modo de

vida ameríndio, mas que está presente nas mais diversas culturas.

O bem viver está relacionado ao objetivo de vida que cada um de nós

individualmente traçamos, é o que nos motiva e nos impulsiona a buscar a felicidade seja

material ou imaterial. Para Tuan (2003) todo mundo quer o bem viver, mesmo que todos

queiram a boa vida, relativamente poucos indivíduos perguntam sobre a natureza do bem

viver. Quais condições encorajam esse tipo de pergunta e quem vai levantá-la?

Acosta (2016) argumenta que o bem viver está relacionado a reciprocidade,

solidariedade, complementariedade entre indivíduos e comunidades, livre de preconceitos,

trata-se, portanto, de um discurso contra-hegemônico que subverte o conceito de bem estar

europeu. O projeto emancipador do bem viver nos liberta de visões dogmáticas pois está

centrado na autossuficiência e na autogestão, contrapondo a perspectiva das democracias

representativas ocidentais no que Castoriadis (1982) denomina de oligarquias liberais.

Ao observar os argumentos de Acosta, e analisar as relações dos seres humanos com

a natureza hoje, notamos que nem todos querem o bem viver como pontua Tuan. Na verdade,

estamos bem longe de experienciar o bem viver, a sociedade tem estado cada vez mais

dependente da tecnologia, que requer avanços tecnológicos às custas da exploração de

recursos naturais, que no Brasil durante a pandemia cresceu exponencialmente, rumo às

populações tradicionais, ameaçando seu estilo de vida equilibrado com a natureza, assim

como os saberes adquiridos de geração em geração a partir da relação de respeito e cuidado

com seu meio.

Segundo Tuan (2003), no mundo Ocidental, o bem viver é imaginado,

historicamente, em limitadas formas, como no ambientalismo, que vê o bem viver como uma

consequência de um tipo especial de ambiente físico. Questiona-se, portanto, o que seria o

bem viver e que relações de bem viver poderiam ser exercidos e identificados dentro de um

espaço público.
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Figura 32 – Nuvem de Palavras – Pra você o que seria BEM VIVER?

Fonte: MARINI, M.M.R.P.(2022).

Ao questionar o significado de Bem Viver, a palavra “saúde” (figura 32) foi a

palavra-chave maior destaque, é de se esperar, pois durante a pandemia tornaram-se mais

latentes as incertezas sobre o futuro. Há também maior referência vinculada a “natureza”,

como no relato feito pelo Alisson do Bairro nossa senhora das Graças, que acredita que o bem

viver é “qualidade de vida, ou seja, uma condição pela qual eu possa me sentir pertencente a

um espaço e inteiramente à vontade em meio às minhas interações seja com ele seja com as

pessoas que o frequentam no mesmo momento que eu.” assim como para Cavalari de

Ariquemes que acredita ser a “prática de estar conectado com o local de forma

significativamente positiva e afetiva, percebendo uma ligação intrínseca entre o espaço físico,

o ser humano e seu mundo simbólico.” nas duas afirmações é possível identificar a referência

ao “lugar” a partir do termo “pertencente a um espaço” e “conectado com o local”, que são

termos que sugerem lugaridade, proferido por Relph.

O bem viver também pode ser relacionado não a um espaço físico, mas às atividades

desempenhadas por uma pessoa, nesse sentido pode-se, ainda que em menor recorrência,

identificar em alguns relatos os verbos correr, andar, comer, sentir, caminhar, viver quase

sempre acompanhados de “segurança” e “lazer”:
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“Viver com segurança, sem ser assaltado, assassinado, agredido; é ter saúde, estar
emocionalmente bem, comer bem, trabalhar com que gosta e se sentir seguro; viver de forma
simples e harmônica com os outros e com o meio ambiente. Evitando o consumo exagerado e
desfrutando de coisas simples com observar paisagens e reunir com amigos, fazer
caminhadas e pedalar” (DSC entrevistados)

Há grande recorrência do termo “bem estar”, “qualidade de vida” e “equilíbrio”

significando o bem viver como sendo resultado das relações homem natureza (meio ambiente),

quase sempre atreladas à um espaço público especifico ou às suas caraterísticas, como aberto,

arborizado, bem cuidado e bem iluminado.

“Algo relacionado a qualidade de vida, uma forma de viver bem interagindo com o meio;
bem viver em relação as pessoas e a natureza, contemplar lugares, espaços, culturas,
harmonização do homem e a natureza; ter espaços a usufruir, com segurança e conforto, boa
iluminação, ventilação, etc.” (DSC entrevistados)

Nesse sentido tanto “qualidade de vida” quanto “bem estar” quase sempre estavam

vinculados às características de infraestrutura básica como necessárias para se viver, como nas

seguintes falas:

“Poder viver com qualidade, tendo as necessidades básicas individuais e coletivas
plenamente atendidas; ter acesso aos direitos básicos como água, comida, energia elétrica,
lazer e segurança; ter seus direitos básicos respeitados, como moradia, saúde, educação e
lazer. Um transporte público de qualidade, uma cidade mais simpática, verde, portanto,
saudável; Ruas planejadas e devidamente asfaltadas e arborizadas, calçadas padronizadas
tanto em tamanho quanto em material e dispositivos de acessibilidade para PCD, locais de
lazer como praças e parques espalhados por todos os pontos da cidade, redes de saneamento
básico em toda a cidade.” (DSC entrevistados)

Ao analisar as palavras chaves e a recorrência, levanta-se a hipótese de que boa parte

dos relatos poderiam estar denunciando uma demanda reprimida do entrevistado em relação

ao seu bairro ou à cidade onde mora, como pode ser observada na fala da moradora do bairro

São Cristóvão:

“Morar em uma cidade arborizada, que propiciasse o trânsito de pessoas a pé/de bicicleta,
mesmo com o clima de Porto Velho, pequenas praças, tipo “ilhas” em canteiros centrais que
servissem para o descanso e também espaços coletivos para convivência infantil, que as
atraísse para o mundo externo”. (DSC entrevistados)

De fato, Porto Velho não possui vias urbanas bastante arborizadas, não possui malha

cicloviária, nem segurança para pedestre. Se bem viver é ter as necessidades básicas atendidas,
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conforme os relatos colhidos, pode deduzir-se que para eles, nesses critérios, não se vive bem.

E se não vive bem, que relações afetivas estão sendo estabelecidas, com a cidade ou com a

comunidade?

O medo por exemplo, no espaço segundo Tuan (2013), muitas vezes acompanha o

medo da solidão, sendo ela uma condição para adquirir a sensação de imensidão e

consequentemente de insegurança. No entanto o compartilhamento de um espaço com outras

pessoas produz uma diminuição do espaço e a ameaça da liberdade, mas o “apinhamento”, ou

seja, o excesso de pessoas em um mesmo ambiente, pode restringir nossa liberdade e ainda

nos privar do espaço.

O relato coletado via whatsapp de Andreia, moradora do centro da cidade, demonstra

a sensação de medo em espaço público, quando da amplitude da solidão e a necessidade de

estar próximo a outras pessoas como mecanismo de segurança.

“Tem o parque circuito, mas tem que ir em hora devida, porque como é perto do Nacional eu
sempre ficava com medo depois das 18:00 caminhar perto das árvores, perto do limite do
parque circuito. Então sempre que caminhava por lá, quando chegava nos fundos eu corria
pra alcançar algum casal na frente, ou diminuia o ritmo pra ficar mais próximo de um grupo
que vinha atrás, por medo de ser assaltada, de acontecer alguma coisa, infelizmente espaço
público em Porto Velho é limitado.” (DSC entrevistados)

Observa-se na fala da moradora que há um certo estigma social em relação ao Bairro

Nacional e a localização do Parque Circuito, agravado pelo medo de ser assaltada, medo de

estar sozinha em um lugar público.

4.1 TRANSTORNOS DO BEM VIVER NA PANDEMIA POR COVID19

Ao elaborar a nuvem de palavras (figura 33) a cerca de como a pandemia afetou o

bem viver das pessoas em Porto Velho, a partir da extração de palavras chaves, observou que

o Isolamento foi para muitos o que mais afetou o bem viver, sendo muitas vezes relacionado a

privação da socialização com amigos e familiares, vista na palavra em destaque “isolamento”

e acompanhada de palavras relacionadas às consequências psicológicas.
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Figura 33 – Nuvem de palavras – A situação de pandemia afetou o seu bem
viver? de que forma?

Fonte: MARINI, M.M.R.P.(2022).

Segundo o Ministério da saúde (2020) há diferença entre o distanciamento social e o

isolamento social onde a primeira é a diminuição de interação entre as pessoas de uma

comunidade para diminuir a velocidade de transmissão do vírus. É uma estratégia importante

quando há indivíduos já infectados, mas ainda assintomáticos ou oligossintomáticos. Já o

segundo é uma medida que visa separar as pessoas doentes (sintomáticos respiratórios, casos

suspeitos ou confirmados de infecção por coronavírus) das não doentes, para evitar a

propagação do vírus.

Para Santana (2021) Conceituar a solidão como processo de distanciamento ou

isolamento social, é possivelmente abdicar do ato de pensar. A solidão não é aversa à reflexão,

é uma necessidade humana de internalizar no seu ser todas as suas problematizações, e estas,

por sua vez, irão provocar nos atores sociais um ato de pensar dinâmico e instigante,

relevantemente capaz de eliminar uma situação vigente malévola e proporcionar em vez do

infortúnio, o advento natural da felicidade. A solidão depende do ser que a internalizou,

depende do ser que a apreendeu e depende do ser que dela se apropriou, para dela poder

construir os seus pensamentos.

Além da solidão, o Isolamento trouxe grandes consequências psicológicas para parte

da população, como insônia, ansiedade, medo, estresse, depressão, angustia que

psicossomáticos afetaram o bem estar físico e aumentaram a sensação de insegurança.
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Contudo a pesquisa demonstrou não ser unânime a perspectiva negativa da pandemia,

revelando algumas consequências positivas para alguns entrevistados.

Nesse sentido, fora realizado a análise dos DSCs em três categorias através de temas

que brotaram dos próprios discursos. Utilizando as expressões-chaves, cheguei ao DSC das

pessoas que afirmam que o bem viver foi impactado pela pandemia, dos que foram

impactados razoavelmente e dos que acreditam não terem sido impactados.

Podemos ver na figura 33, que houve um número expressivo de entrevistados que

afirmam terem sidos afetados pela pandemia, um total de 87,85%.

Gráfico 5 – A situação de pandemia afetou o seu bem viver?
de que forma?

Fonte: MARINI, M.M.R.P.(2022).

Contudo, observou também que alguns dos entrevistados souberam lhe dar com a o

“novo normal” e conseguiram dar continuidade na rotina, ainda que tenham sentido o impacto

sobre os novos critérios de interação social, como é o caso dos que se consideram não

diretamente afetados (quadro 9) e dos que no início sentiram mais dificuldade, mas que hoje

já se consideram adaptados (quadro 10).

Quadro 9 – DSC – A pandemia não afetou diretamente meu bem viver

Ideia Central 01:
A pandemia não afetou diretamente em nada minha rotina ou meu
estilo de vida, mas senti falta de contato com as pessoas.

DSC:

A pandemia não afetou minha rotina de forma efetiva, mas senti falta
dos abraços e aperto mão. Tive mais reflexão sobre os cuidados e
aproximação com a família. Sei que os cuidados são essenciais e ainda
que eu sinta medo de perder meus familiares, algumas atitudes são
muito extremas para a humanidade.

Fonte: MARINI, M.M.R.P.(2022).
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Durante a pandemia, para não perder seus empregos ou mesmo por serem

profissionais autônomos, pessoas tiveram que seguir trabalhando normalmente. Conscientes

dos riscos a que estavam se submetendo, consideraram as medidas exigidas pelo governo,

extremas e buscaram burlar as regras de controle sanitário, desrespeitando as regras de

distanciamento social e o uso da máscara, expondo a si e aos seus familiares ao coronavírus.

Contudo Muitos aderiram ao isolamento e procuraram reajustar a rotina e se adaptar aos

mecanismos disponíveis para continuar trabalhando, e se comunicando com amigos e

familiares, como pode ser percebido no quadro 10.

Quadro 10 – DSC – A pandemia afetou mais no início meu bem viver

Ideia Central 02:
A pandemia afetou mais no início, hoje convivo bem com o
isolamento.

DSC:

A pandemia afetou mais no início, tive medo, insegurança em sair e
frequentar espaços coletivos privados, públicos ou mesmo reuniões em
família e amigos, com os lockdown não pude estudar, viajar, trabalhar o
que me afetou financeiramente a minha rotina, hoje convivo bem com
o isolamento, reformulei meu dia-a-dia.

Fonte: MARINI, M.M.R.P.(2022)..

Para facilitar a compreensão e a magnitude do impacto da pandemia no bem viver da

maioria dos entrevistados, realizou-se a categorização em três expressões chaves e

respectivamente a constituição de três DSC’s.

A primeira expressão chave está relacionada ao impacto nas relações sociais, tanto na

frequentação de lugares públicos como praças, parques, bares, lojas e restaurantes, quanto na

convivência entre familiares e amigos.

A segunda expressão chave está relacionada aos impactos gerados no ambiente de

trabalho e educacional onde houve dificuldades com a comunicação virtual seja pela falta de

interação direta com o professor ou colegas de trabalho ou pela indissociação entre o

ambiente doméstico e o ambiente de estudo/trabalho, onde o acumulo de funções trouxe

maior stresse principalmente entre as mulheres, que acumulam diversas responsabilidades e

nos casos que envolve violência doméstica, ainda passaram a ficar confinadas com seus

agressores estando mais vulneráveis ao feminicídio. Também se observou queixas quanto aos

impactos financeiros como a perda de emprego e a redução salarial, que automáticamente

impactam diretamente as necessidades básicas do ser humano que é ter o que comer e ter onde

morar.
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A terceira expressão chave (quadro 11) está relacionada aos impactos psicológicos e

emocionais vivenciados durante a pandemia, tem forte relação com a primeira expressão

chave, onde o isolamento e o distanciamento provocaram alterações comportamentais ligadas

ao medo, como o medo de ser contaminado, de morrer, de precisar de UTI ou de perder um

amigo ou familiar. Tanto o isolamento voluntário quanto o involuntário também despertaram

sensações de sofrimento, por solidão, tristeza e agonia que contribuem para a piora de um

quadro depressivo. A necessidade de realizar atividades físicas em ambiente público como

academias, parques e praças, ou mesmo ver pessoas diferentes, sair da rotina e a necessidade

de poder tocar no outro, sentir o abraço e o aperto de mão que são hábitos que sugerem

proximidade, intimidade e confiança respectivamente, abalaram o emocional da maioria dos

entrevistados.

Quadro 11 – DSC – A pandemia afetou de diversas formas meu bem viver

Ideia Central 03:
A pandemia afetou de diversas formas o meu bem viver, me privou
do convívio social, trouxe consequências econômicas e psicológicas.
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Afetou de diversas formas, a instabilidade gerou preocupações
excessivas e incertezas sobre o amanhã. A pandemia afetou meu bem
viver, o isolamento social, afetou a liberdade, as atividades cotidianas e
diminuiu as interações sociais. Me privou de lugares que gostava de
frequentar, de amigos e familiares. Tornou a cidade em um ambiente de
aspecto hostil. Evito locais públicos ou privados onde as pessoas
frequentam sem nenhum tipo de cuidado com a propagação do vírus.
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O impacto econômico, me deixou desempregado, não posso ir pra
faculdade e sinto falta das aulas práticas. As aulas on-line otimizam o
tempo, energia e dinheiro quanto ao deslocamento, contudo tenho
dificuldade com estudo EAD, as cobranças se tornaram maiores e não
há uma separação entre ambiente de estudo e ambiente doméstico, era
praticamente uma coisa só, não sinto nenhum aproveitamento e um
enorme prejuízo, não pude continuar minha graduação.

D
S
C
II
I

P
si
co
ló
gi
co

e
E
m
oc
io
n
al

A socialização é uma necessidade humana e sua falta traz a sensação de
solidão e estresse. O isolamento foi um verdadeiro desafio, mas
ultimamente tem sido difícil, sem sombra de dúvidas afeta o nosso bem
estar. Me senti sozinha, tudo ficou mais intenso, excesso de cobrança no
trabalho, as relações familiares ficaram mais conturbadas, gerando a
sensação de agonia. sendo necessária a manutenção da saúde mental em
meio a este contexto. A incerteza me deixou com o sistema nervoso
abalado, o isolamento afeta nosso ânimo para fazer as coisas, sempre
senti necessidade de sair, correr, ver pessoas, hoje não saio para fazer
exercícios por medo de me contaminar, de ter contato com as pessoas,
me sinto preocupada sempre que saio de casa. Tenho medo de precisar
de UTI e não ter, medo de perder alguém. Já não estava bem, agora que
estava retornando ficou desestimulante em todos os sentidos, sentimento
de tristeza por não poder compartilhar ótimos momentos com pessoas
próximas, ansiedade, insônia, insegurança e medo, além do desrespeito
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de inúmeras pessoas que acabaram agravando ainda mais a pandemia. A
falta de contato como um abraço foi o que mais afetou, a solidão e o
excesso de atividades domésticas que precisei assumir, desempenhadas
por outras pessoas. Impactou na minha saúde física e mental, estava
começando a me exercitar, precisando de sombra e ar puro, não poder
me exercitar só piorou minha depressão. acabou com várias
possibilidades que só é possível tendo uma relação pessoal.

Fonte: MARINI, M.M.R.P.(2022).

A possibilidade de um prolongamento do isolamento social como lockdown, (figura

34) demonstrou o desencadeamento ou o aumento, na maior parte dos entrevistados, da

sensação de agonia seguidos de tristeza, medo, depressão, solidão e raiva que são sentimentos

muitas vezes presentes na ansiedade.

Figura 34 – A possibilidade de mais seis meses, de isolamento social com
lockdown desperta que tipo de sentimento?

Fonte: MARINI, M.M.R.P.(2022).

Segundo o Comitê Mundos Psicólogos (2016) a angustia é descrita como aquele

medo e insegurança que você sente em relação ao futuro, normalmente de forma exagerada.

Já a ansiedade, dificilmente sabe precisar o detonador deste sentimento, mas normalmente

está relacionado a uma preocupação com o presente. O que mostra que na ausência de

controle da própria vida, tanto no presente quanto no futuro, pode gerar consequências para o

psicológico das pessoas e impactar socialmente suas vidas. A falta de tratamento da ansiedade
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pode gerar introversão e perda da capacidade de ação e reação, mas de forma inversa, pode

ajudar a desenvolver um processo de reflexão e autoconhecimento.

A angústia é, dentre todos os sentimentos e modos da existência humana, aquele que
pode reconduzir o homem ao encontro de sua totalidade como ser [...] faria o homem
elevar-se da traição cometida contra si mesmo, quando se deixa dominar pelas
mesquinharias do dia-a-dia, até o autoconhecimento em sua dimensão mais profunda.
(HEIDEGGER, 1996 apud CHAUÍ, 1996, p. 8-9).

O que diferencia o ser o humano dos animais está no seu comportamento além da

inteligência, somos capazes de ter resiliência, empatia e agir com solidariedade. Diante dos

impactos observados na primeira, na segunda e na terceira expressões chave, alguns

entrevistados relatam um impacto positivo em relação a pandemia (quadro 12)

Quadro 12 – DSC – A pandemia melhorou minha relação familiar
Ideia Central 04: A pandemia melhorou minha relação familiar e me ajudou no

processo de autoconsciência.
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Melhorou na verdade, pude ter tempo para mim e meus processos de
autoconsciência, me fez abrir os olhos para situações internas,
problemas familiares, pude reparar onde estavam as brechas do
desenvolvimento dos meus transtornos. Comecei a dar importância a
pequenas coisas da vida que antes não valorizava. Me afastei de muitas
pessoas, mas me aproximei da minha família. Passei a exercitar corpo
e mente, sou grata e privilegiada, estarmos vivos. Me fez lembrar que a
vida é só uma, apesar de tanta tanta tanta dor, tanta perda, tanto
pavor... me mostrou esperança, me despertou uma luz, mudou minha
visão com o mundo e quem me cerca. Me fez ressignificar os
problemas, O que o dinheiro não compra é o essencial para a
felicidade.

Fonte: MARINI, M.M.R.P.(2022).

Como pôde ser observado, a pandemia trouxe além das consequências negativas,

emocionais e psicológicas, a pausa para o olhar interno, na reavaliação de prioridades, na

busca por maior bem-estar, autoconhecimento e animosidade para com amigos e familiares,

passando a valorizar mais a convivência diária, e auxiliando inclusive a prospectar maior e

melhor aproveitamento da vida que lhes restam. Ao pensar no próximo, o movimento de

solidariedade, é o que nos guia para ter forças e esperança de dias melhores, e que nos

auxiliam na construção de um bem viver voltado para a expansão das potencialidades

individuais e coletivas na busca pela liberdade, igualdade e pelas equidades.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Constatou-se que a geografia das emoções pode contribuir para uma leitura do

espaço com maior profundidade, a partir de perguntas abertas conferindo maior liberdade de

expressões emocionais positivas e negativas em relação aos espaços públicos de Porto Velho

principalmente durante a pandemia, assim como o DSC possibilitou a captura de palavras

chaves que sintetizaram de forma satisfatória os sentimentos adquiridos ou construídos em

virtude da pandemia e que contribuíram para a compreensão da sensação de segurança e de

bem viver na cidade .

A pandemia trouxe diversos impactos imediatos como a perda de familiares e amigos,

e sequelas da doença, com ela o isolamento social coletivo e involuntário demonstrou maior

devastação psicológica como o medo, da solidão, da contaminação e da morte. Por outro lado,

demonstrou maior valorização e aproximação familiar sendo o sentimento de saudade mais

recorrente. De certo haverá consequências futuras que só serão mensuradas com o tempo,

mudanças de hábitos, configurações físicas, transtornos psicológicos, dentre outros.

As discussões em torno do bem viver foram positivas, a ponto de possibilitar maior

compreensão do quanto a socialização é importante para a manutenção do bem estar social

tanto físico como mental, assim como a relação com a natureza, em um lugar arborizado seja

em uma praça ou em uma rua desperta a felicidade nos moradores de Porto Velho. Talvez a

indicação da arborização seja um reflexo de como a população recebe a informação do que é

uma boa cidade, sendo ela uma idealização equívoca, pois o bem viver envolve outros

aspectos subjetivos.

Sentimentos topofóbicos ou topofílicos aliados aos aspectos perceptivos e

cinestésicos do corpo humano delinearam de formas distintas as experiências vividas nos

lugares e reforçaram o sentimento de pertencimento ou de abandono do lugar. Nesse sentido,

percebeu-se que a utilização de espaços públicos em Porto Velho é impulsionada pela

capacidade de atratividade seja pela infraestrutura ou pela potencialidade ambiental, como

entorno iluminado com policiamento ou arborizada com permeabilidade visual. Tal

característica permitiria maior movimentação nos lugares, contudo o isolamento, durante a

pandemia, foi uma das formas de evitar a aglomeração social, tornando-se um dos transtornos

mais recorrentes e que impactaram boa parte da sociedade no retorno do convívio social.
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A utilização de espaços públicos principalmente pela potencialidade ambiental e

desportiva, são nesse momento, referências possíveis que reforçam a sensação de lugar

saudável e de maior segurança na maioria dos entrevistados.

A discussão sobre a nova geografia humanística encontra-se ainda em construção,

principalmente no mundo globalizado, com relações cada vez mais virtuais, sobretudo diante

das possibilidades de novas pandemias e de novas condutas de distanciamento social. As

consequências psicológicas da utilização do ciberespaço em detrimento do espaço físico são

devastadoras e a pandemia só potencializou os problemas psicossociais, auxiliando no

surgimento de novas pesquisas fenomenológicas que se tornaram cada vez mais

imprescindíveis em qualquer investigação que envolva emoção e percepção, principalmente

sobre as mudanças na relação humana com o meio ambiente.

Estar atenta com o olhar cientifico, geográfico e urbanístico, frente as transformações

sociais e emocionais em um período de acontecimentos estressantes no convívio social, onde

a experienciação de isolamento e distanciamento social ajudou a compreender e registrar as

mudanças que ocorreram principalmente nos espaços públicos. Embora entristecida pelas

diversas perdas no jornalismo, na arte, na cultura, no esporte, na vizinhança e nas diversas

famílias pelo mundo a fora. Esse período foi um marco, uma nova oportunidade, para o

recomeço na relação com o próximo, conosco e com o futuro.
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