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Olhares sobre o lugar 

Enquanto as grandes metrópoles ostentam a opulência das megainterven-
ções urbanas e a suntuosidade de conjuntos arquitetônicos, imprimindo no 
espaço representações de poder, os textos aqui reunidos vêm relembrar a im-
portância da errância, dos pequenos percursos, da vivência e dos sentimentos 
dos homens na fabricação das cidades. Interessados em discutir o papel do 
habitante na produção e nas transformações do lugar onde ele vive, arquite-
tos, antropólogos, sociólogos, geógrafos e urbanistas se reuniram no Rio de 
Janeiro por ocasião do ano da França no Brasil, comemorado em 2009. Esta 
publicação é fruto do trabalho realizado conjuntamente em tal ocasião.

Concentramos nossas reflexões na organização espacial das relações en-
tre as pessoas da cidade, voltando o olhar para os suportes espaciais dos in-
tercâmbios e atividades de troca (econômicas e/ou sociais) em suas permutas 
sociais e comerciais (no sentido amplo do termo). Do espaço monumental 
ao das relações entre os homens, trata-se de uma questão de escala, e o espaço 
de morar está, em nosso entender, completamente incluído nessas relações.

Tanto o pensamento sobre a cidade quanto o planejamento dos lugares 
sofreram décadas sob o comando funcionalista que organiza o espaço em 
zoneamentos disjuntivos, do qual a maioria dos planejadores ainda não con-
seguiu se livrar. Essa é, precisamente, uma das razões que levaram alguns 
pesquisadores a se debruçarem sobre as lógicas de construção dos grupa-
mentos informais, entre os quais as favelas, para verificar neles, em oposi-
ção à organização funcionalista, tal maneira espontânea de tudo imbricar.  
É também, guardadas as devidas proporções, a situação que encontramos nos 
bairros populares das periferias das grandes cidades. Citemos, por exemplo, 
Belleville, em Paris. Encontra-se ainda lá a imbricação entre lugares de ativi-
dades comerciais, oficinas de artesãos, residências, lugares de criação artística 
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local e lugares de expressões culturais diversas devido às migrações contínuas 
das populações que constituíram o lugar.� 

Durante o encontro de 2009, ficamos surpresos com a facilidade de co-
municação entre arquitetos brasileiros e socioantropólogos em sua maioria 
franceses, enquanto na França há dificuldade de comunicação entre pesqui-
sadores dessas disciplinas aparentemente diversas. Acontece que muitos dos 
brasileiros então presentes passaram por uma universidade francesa em al-
gum momento de sua formação. Eles partilhavam com esses pesquisadores 
parte de seus referenciais teóricos, compostos, em grande parte, de autores 
franceses. Vários deles participavam de cooperações de pesquisa e ensino 
havia vários anos, levando-os a conhecer o outro país e a sua língua. Mas, 
sobretudo, parece-nos que foram as preocupações sociais comuns o que nos 
aproximou. Os arquitetos brasileiros partilhavam com os franceses um mes-
mo assunto: a questão da cidade, dos espaços públicos, das formas de morar 
das classes médias às classes populares. Em outro tempo não tão longínquo, 
tal assunto já aproximara da mesma maneira, na Europa e na França, em 
particular, arquitetos e sociólogos.

É preciso reconhecer também que a busca pela comunicação e pela con-
frontação de ideias foi inspirada por uma sedução recíproca entre nossas 
duas culturas, uma dita mais cartesiana por tradição, a outra mais inventiva 
por sua história e suas mestiçagens. 

Lugar antropológico, espaço arquitetônico

Nesses dois dias abalizados pelo selo do Instituto Cultures France,� reuniu-se, 
portanto, um grupo de pesquisadores atrelados pela busca do conhecimento 
mútuo e da troca de experiências profissionais, tendo como catalisador do 
encontro entre as disciplinas o professor François Laplantine, antropólogo 
francês e doutor honoris causa da Universidade Federal da Bahia e da Uni-
versidade Federal da Paraíba. Laplantine permanece uma referência comum 
para brasileiros e franceses. Nós nos encontramos em uma mesma dimensão 
de apreensão do espaço: a escala microespacial do vivido, do percebido, das 
formas de analisar o Lugar para compreendê-lo e construí-lo, por meio de 

� Ver, principalmente, Villanova & Deboulet (20��).

2 Órgão do Ministério das Relações Exteriores e Europeias francês que promove intercâm-
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métodos que priorizem procedimentos qualitativos, considerando-se o papel 
do habitante como ator eventual do projeto. 

Levar em consideração o discurso do morador para o conhecimento do 
universo urbano é uma forma de situar as narrativas dos reais praticantes da 
cidade ao lado dos métodos de levantamento ou de quaisquer ações projetuais.  
Trata-se, para nós, de uma atitude tão importante quanto foi para Émile  
Benveniste� realçar o aspecto do registro da enunciação (discurso) no campo 
da linguística.

A escala do objeto e o estudo do vivido e do percebido estavam na medida 
certa do encontro, cuja organização foi bem diferente daquela que se empre-
ga em um grande colóquio internacional com chamadas abertas a comunica-
ções. Em nosso caso, a assembleia de especialistas em torno de um interesse 
específico precisava valorizar as trocas de experiências e ter em vista a publi-
cação de seus resultados. Assim, o tema desta obra está centrado sobre os mé-
todos que estávamos experimentando e que nossos debates puderam atuali-
zar de forma mais sistemática em instrumentos de observação da cidade e de 
seus usos. Tal prática permitiu entender o que ficaria para além dos critérios 
de observação e avaliação, a saber: os ambientes e todo um aspecto sensível 
do espaço praticado, as sonoridades, as cores, os odores que compõem os 
espaços que nos envolvem e a dinâmica dos usos que eles engendram.

A exigência científica sempre contribuiu para manter tais características 
do universo urbano como objetos menores ou aleatórios, quiçá insignifican-
tes, considerados apenas numa perspectiva de oposição entre as sensações e 
a razão, como evocado por François Laplantine. Ele lembra, a esse propósito, 
que “um dos interesses de uma reflexão antropológica é tecer laços inéditos 
entre o sensível, o social e o político” (Laplantine, 2005: �5�–2). Nesse mesmo 
sentido, certas ferramentas apresentadas aqui permitem captar a dimensão 
da cidade sensível, e que só era interessante, até agora, para um pequeno nú-
mero de pesquisadores, como demonstra a pouca literatura existente sobre 
a questão.

Ora, a experiência sensorial da cidade permanece difícil de ser compre-
endida com os instrumentos clássicos de investigação. Ela torna indispensá-
vel recorrer à microescala, como a antropologia sempre pensou, para atin-
gir o que Anibal Frias, seguindo os passos de Jean-François Augoyard (�99�), 
chamou de “sensorialidade, afetividade, ritmicidade, registros da ordem das 
características visuais, sonoras, olfativas, táteis, gustativas do espaço” (Frias, 

� Ver, em particular, Benveniste (�9�4).
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200�: �6) – e, poderíamos acrescentar, cinéticas. Não se trata de permanecer 
em certo nível de relações entre o indivíduo e o espaço: a questão se estende 
também às interações entre os indivíduos e no que essa relação revela sobre a 
intersubjetividade ou as relações sociais e funcionais. 

Tais relações são mediadas pelos espaços físicos beneficiários de todas 
essas qualidades. É nessa perspectiva que se discute a questão da participação 
dos cidadãos no projeto urbano, em seu planejamento, por meio de vários 
exemplos de renovação urbana, de demolições e relocações. 

Da mesma forma que Michel Freitag, convidamos a arquitetura a aban-
donar o papel técnico a que foi reduzida no mundo moderno. O arquiteto 
reencontraria assim o ato original que sua natureza lhe conferiu na “arrumação 
da clareira” e não na “construção do abrigo”. A clareira, segundo o autor, seria 
o espaço das relações sociais, da emergência do coletivo: “a apreensão, a com-
preensão ‘prazerosa’ das formas, a expressão de si mesmo na forma sensível, em 
suma, a estética (aisthesis) se revela então como sendo o modo de ser mais pro-
fundo e mais rico daquilo que existe enquanto bem comum de todos os seres; 
se quisermos realmente ver que o que existe da maneira mais real é este mundo 
povoado de uma infinita variedade de seres e de formas” (Freitag, �992: 92). 

A situação própria à cooperação internacional nos permitiu praticar um 
“desvio”, postura assim nomeada por Georges Balandier (�9�5), para fazer 
alusão à forma pela qual a análise das sociedades exóticas pode nos fazer 
refletir de outra maneira sobre nossa própria sociedade. Para nós, esse “des-
vio” tomou o aspecto de um pensamento circulante: entre nossas referências 
teóricas, por um lado, e nossos conhecimentos aplicados, por outro, as expe-
riências francesas confrontadas com as experiências brasileiras; as questões 
sobre a cidade assim como as do espaço doméstico. 

Do lado francês, essa publicação dá continuidade natural à busca de um 
diálogo entre arquitetura e ciências sociais, tal como vem sendo realizada há 
bastante tempo no âmbito de nossas equipes. Ao longo desse período, foi rea-
lizada, em 200�, a obra coletiva Conjuguer la ville, resultante de um ateliê de 
pesquisa internacional. Mas, enquanto esta obra reunia mais antropólogos 
do que arquitetos, desta vez os últimos estão bem representados.

Do lado brasileiro, algumas publicações indicaram, da mesma forma, esse 
caminho a ser traçado a várias mãos: Projeto do lugar: colaboração entre psico-
logia, arquitetura e urbanismo (Del Rio, Duarte & Rheingantz, 2002), que teve 
origem num encontro realizado em 2000 com a participação de pesquisa-
dores com formações em diversas áreas, e Percepção ambiental: a experiência 
brasileira (Del Rio & Oliveira, �996) são exemplos de uma vontade e de uma 
tendência de integração disciplinar já relativamente antiga. 
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Pode-se dizer que os autores seguem a mesma linha de algumas questões 
levantadas pelo arquiteto Carlos Nelson dos Santos, que insistiu, em diver-
sos textos, sobre a importância dos laços entre a abordagem antropológica 
e a abordagem arquitetônica. A propósito de uma de suas experiências, ele 
escreveu em �9�0: 

Para agir como arquiteto sobre os meios urbanos brasileiros era urgente co-

nhecê-los melhor. Era preciso descobrir formas de lê-los estruturalmente, 

que permitissem entendê-los como todos e, ao mesmo tempo, dar conta de 

um sem-número de particularidades das quais não se podia fazer tábula rasa, 

sob pena de perder o essencial, aquilo que, de fato, fazia o “sistema funcionar 

de verdade”. Buscar novos métodos rastreadores das coerências e contradi-

ções entre as formas das cidades e de seus elementos físicos conformadores 

e as relações sociais neles contidas (Santos, �9�0: 4�–4).

No entanto, se para ele o arquiteto deveria ser um pouco antropólogo, 
em nossa perspectiva é importante que cada um permaneça em sua área de 
formação para convocar o outro e suscitar o trabalho em equipe.

O que a ferramenta técnica nos ensina 

A maquete para o sociólogo ou para o antropólogo é uma representação 
fria, estanque, de formas construídas em que o vivo está ausente, enquanto 
para o arquiteto ela diz muita coisa: representação do espaço em sua glo-
balidade, ela suscita o devaneio, desenvolve sua totalidade enfrentando o 
espaço praticado, vivido. Podemos nos lembrar de Julien Gracq (�9�5) con-
tando sua história sobre a sua cidade, Nantes: para ele, desenhava-se ou-
tro mapa, sobreposto à planta da cidade, despedaçando-a e recompondo-a.  
Um mapa feito de descontinuidades e contatos entre os lugares tecidos e hie-
rarquizados pelas experiências emocionais, as lembranças seletivas, tal ou tal 
atividade. Nesse mesmo sentido, a maquete pode chamar a atenção do habi-
tante enquanto representação situada, exterior, global, diferente do espaço 
percebido e afetivo. Ela pode ser então uma ferramenta de discussão sobre o 
projeto urbano, um suporte para exprimir os usos na comunicação entre os 
detentores de competências ordinárias e profissionais, ou na comunicação de 
planejadores entre si, cada um com sua linguagem especializada. É assim que, 
hoje, a maquete se tornou uma ferramenta buscada pelas oficinas de discus-
são envolvendo o poder público, os técnicos planejadores e os habitantes em 
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situações de motivação ou de participação. Ela pode favorecer novos modos 
de acesso às representações dos atores nas intervenções urbanas ou nos proje-
tos arquitetônicos. Ela pode suscitar, para os moradores, representações que 
escapam habitualmente a nossos modos de conhecimento. A maquete é um 
dos exemplos das ferramentas abordadas nesta publicação que podem ser 
tratadas de forma diferenciada da usualmente empregada por profissionais 
de projeto, levando o pesquisador à reflexão da microescala, do subjetivo, do 
sensível e, no melhor dos casos, do papel ativo do habitante.

De uma disciplina a outra

Nem o arquiteto substitui o antropólogo nas suas observações, nem o pes-
quisador de ciências sociais pretende traduzir em formas as práticas de uma 
sociedade. Cada um se exprime valendo-se de uma postura diferente, mas 
pode se interrogar sobre a atitude do outro, enriquecendo suas reflexões.  
O antropólogo não pode ser substituído pelo arquiteto, mas poderá confron-
tar-se um pouco mais com o espaço físico ao qual estão submetidos e no qual 
agem os moradores ou usuários, pois “a dimensão espacial dos fenômenos 
sociais levada em conta na sociologia dos espaços habitados é um aspecto 
essencial, mas não sistematicamente determinante no estudo das atividades e 
relações humanas” (Clavel, 20��). 

No melhor dos casos, a compreensão da disciplina do Outro, de sua lin-
guagem, do seu olhar sobre o objeto, evidencia os limites da competência 
de cada um e permite cooperações frutíferas na organização do espaço ou 
na produção de um novo projeto urbano. No nível da pesquisa científica, a 
cooperação entre as disciplinas já gerou ferramentas técnicas interessantes, as 
quais podem, como esperamos, complementar-se com a presente publicação. 
Esse foi, por exemplo, o método dos “percursos comentados” ou “diagnós-
ticos ao caminhar”,� quando efetuados com moradores acompanhados por 
pesquisadores vindos de formações diferentes (ciências sociais e arquitetura, 
entre outros). O cruzamento dos olhares foi também extremamente relevan-
te para o ensino, por desenvolver diversas pedagogias lá e cá nas escolas de ar-
quitetura. Citamos o exemplo do exercício do duplo olhar sobre o tempo de 

4 A metodologia chamada “diagnostics en marchant” consiste em uma visita a determina-

dos locais do bairro, ao longo da qual os moradores e planejadores detectam e comentam 

as necessidades e problemas dos locais visitados. Trata-se de uma ferramenta usada na 

gestão urbana de “aproximação”, relativamente comum na França.
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acompanhamento de estudantes em pesquisas de campo (Deboulet & Hoddé, 
200�); é no ensino que se dá o acoplamento, em um curso misto, do trabalho 
teórico e de sua expressão no ensino do desenho (Leite, 200�).

A organização dos textos

As posturas assim descritas foram adotadas pelos autores aqui presentes.  
A obra comporta dois níveis de questionamentos comuns a quase todos os 
textos: de um lado, a discussão sobre conceitos e noções (o sensível, as ambi-
ências, a memória do futuro, o diagnóstico, a participação, a urbanidade), e 
sobre as atitudes projetuais; de outro, a apresentação de algumas ferramentas 
técnicas e científicas.

Essas ferramentas foram concebidas seja para agir sobre o espaço construí-
do com os seus usuários (oficinas de moradores, métodos de participação), 
seja para atualizar e enriquecer os métodos de observação de campo com 
propostas originais. Nesse sentido, a publicação explicita a primeira intenção 
do encontro no Brasil: renovar o olhar sobre os espaços de vida, o espaço do-
méstico, a morada, o bairro, a cidade em interação do vivido com o construí-
do. Para tanto, não só traz um conjunto de propostas que se apoiam sobre as 
novas tecnologias da imagem (vídeo, imagem digital) ou da comunicação via 
internet, como também mostra os avanços e o cruzamento entre disciplinas 
sobre as noções de espaço sensível, de ambiências, entre o que é materializa-
do, vivido ou percebido. Apresenta técnicas de compilação de narrativas, des-
vendando os desdobramentos possíveis da cidade – da objetivação formal ao 
sensível subjetivo, do programado ao espontâneo –, e consiste num convite 
à multiplicação de olhares. Desse modo, a postura do antropólogo opera um 
desdobramento do espaço de grandes conjuntos habitacionais, permitindo 
confrontá-los com as imagens que se formam entre o que é apreendido pelo 
olhar do pesquisador com base nos relatos sobre as vivências dos moradores 
e o que diz o discurso dos que estão do outro lado, isto é, a visão tanto do 
ângulo das políticas públicas quanto dos meios de comunicação de massa na 
forma de um diagnóstico de desvalorização [Alessia de Biase].

Comentar as aproximações entre os objetos da antropologia e os da ar-
quitetura pode levar à compreensão do fenômeno urbano, chamando a aten-
ção para uma diversidade de construções (e reconstruções) na arquitetura, 
por meio de outras linguagens como a coreografia e demais expressões artís-
ticas [François Laplantine] que se estabelecem em complementaridade com 
as disciplinas ditas científicas. 
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Sem pretender mais do que contribuir com esses novos olhares, procu-
ramos reunir aqui algumas ferramentas até agora pouco exploradas. Elas 
respondem a numerosas dificuldades atuais, como as da observação do es-
paço público [Jean-Paul Thibaud], que era geralmente pobre em elementos 
apreensíveis, sobretudo em cidades europeias, onde o espaço público é mais 
frequentemente atravessado do que vivenciado. 

Na escala da habitação, os objetos ainda esperam ser descobertos pelo an-
tropólogo. Carregado de significações, o endereço, marcador social e apresen-
tação de si próprio, é um deles. O endereço testemunha uma identidade social 
prescrita ou exprime uma identidade pessoal, marcando a soleira (pessoal e 
física) entre o público e o privado [Marco Antonio Mello e Soraya S. Simões]. 

Distanciando-se desse tipo de observação etnográfica, a enquete online, a 
favor do anonimato, é uma ferramenta que revela algumas práticas do espaço 
doméstico em que a abordagem qualitativa do frente a frente não dá conta. 
Sem pretender substituir esta abordagem, a enquete online deve ser conside-
rada, como sublinham seus autores [Marcelo Tramontano e Fabio Queiroz], 
uma ferramenta complementar. Ao tentar aproximar o lugar antropológico 
do espaço arquitetônico, em um tempo em que construir não lugares (Augé, 
�992) parece mais fácil do que recriar um Lugar (Tuan, �9��), perguntamo- 

-nos como o olhar do antropólogo poderia esclarecer o procedimento do pes-
quisador em arquitetura e encontrar as formas de uso que estão por trás das 
ambiências criadas pelas tribos urbanas? Trata-se de uma questão que permi-
te propor abordagens peculiares [Cristiane Rose Duarte].

Num momento em que a questão da participação dos moradores nas ex-
periências de urbanização ressurge após algumas décadas no esquecimento, 
retoma-se o tema aqui a partir da constatação de que tal participação pode 
ser analisada como exercício de democracia urbana. Assim, convocam-se fer-
ramentas conceituais da sociologia cognitiva e da antropologia interpretativa, 
independentemente do nível das interações socioespaciais engajadas [Pedro 
José García Sánchez]. Que ferramentas e métodos podem ser então mobiliza-
dos para realizar a circulação entre saberes, a aproximação entre governantes, 
moradores e profissionais? Experiências do hábitat popular são relatadas para 
suscitar uma visão democratizada dos saberes mobilizados e mobilizáveis so-
bre a cidade. Ferramentas de diferentes níveis são propostas por meio seja de 
oficinas de memória [Neiva Vieira da Cunha], seja da confrontação entre o 
savoir-faire e as competências profissionais. Essas ferramentas não dissociam 
pobreza e precariedade de criatividade e habilidade. Elas estabelecem uma 
circulação intercultural entre universos diferentes por meio tanto dos objetos 
arquitetônicos ou técnicos quanto da comunicação ou das relações discur-
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sivas [Roselyne de Villanova]. A desconstrução de conceitos aglutinados de 
forma implícita perpassa um bom número dos textos deste livro. 

A noção de hábitat “sensível”, por exemplo, admite diferentes interpreta-
ções, pelas quais se podem acompanhar os meandros e medir distâncias. Há, de 
fato, uma distância entre, de um lado, as classificações designando os lugares 
cuja vulnerabilidade está estabelecida por alguns critérios estatísticos (taxa de 
desemprego, porcentagem de isentos de impostos, famílias monoparentais etc.) 
e, de outro, o termo entendido em um sentido antropológico da experiência 
sensível da cidade em todas as suas declinações, inclusive a do sentimento de 
fragilidade espacial induzido pelas condições de moradia [Jorge P. Santiago].

Mas em que tais deslocamentos de sentidos seriam reveladores, haveria 
influência de uns sobre outros? A abordagem cruzada que animou o conjun-
to das reflexões visava reduzir, a partir dos métodos propostos, esse distancia-
mento entre a posição objetiva do político, a posição formal do arquiteto, a 
posição objetivada dos conhecimentos e a posição subjetiva do morador. 

Seriam, enfim, três níveis de procedimentos que compõem a presente 
obra: os métodos de participação dos moradores, as técnicas de observação 
inovadoras que buscamos apresentar acima e o trabalho sobre as imagens 
e as representações que serão questionadas. Referimo-nos aqui ao trabalho 
sobre a análise das imagens que os moradores produzem sobre as cidades 
turísticas, permitindo explorar metodologias que trazem à tona as significa-
ções subjetivas dos lugares [Maria Emília de Gusmão Couto e Barbara Nas-
cimento]. E, por outro lado, trabalha-se a maneira em que se pode apreender 
a visão dos praticantes das cidades, conduzindo-nos a interessantes noções, 
como a “memória do futuro” e a “cidade-entre”, que salientam as significa-
ções dos lugares situados no imaginário, bem além do espaço planificado por 
profissionais do urbano [Ethel Pinheiro e Paula Uglione]. Seria interessante 
confrontar essas noções que se difundem hoje em vários campos, como os 
da psicologia e da psicanálise, principalmente, no que tange à questão do 
inconsciente que estrutura tais espaços. 

O interesse por um campo comum da forma que se identificou nestas 
linhas permitiu o encontro entre ciências sociais e arquitetura, revelando 
possibilidades de estudos sobre a apreensão da dimensão vivida do espaço, 
seja ela individual ou coletiva; a dimensão dos sentimentos, das sensações, 
das representações e das significações dos locais no interior da moradia e em 
espaços públicos. 

Tais estudos nos conduzem a repensar os procedimentos empregados nas 
atitudes projetuais adotadas em projetos urbanos, que nem sempre levam 
em conta os conhecimentos indispensáveis a uma época em que se fala tanto 



�6  …  novos olhares sobre o lugar

de democracia participativa. Assim, tudo o que foi cristalizado pelos grandes 
projetos emanados de direcionamentos políticos parciais, dos gestores e pla-
nejadores, dos fabricantes das belas-artes e das emoções estéticas, tudo isso 
também pode ser levado a se flexibilizar, a se remodelar a partir do diálogo 
e da cooperação entre atores múltiplos, entre os quais o morador não é o 
menos importante. Recorrer a uma política do sensível, como escreveu Fran-
çois Laplantine, encontra aqui o seu espaço. Ela conduz a uma definição de 
democracia como expressão da multiplicidade do sensível, como aceitação da 

“distância entre as sensibilidades respectivas de cada um, notoriamente daque-
les que cresceram em culturas diferentes da nossa” (Laplantine, 2005: �59).

Os textos que fazem parte deste livro trazem, pois, inúmeras questões que 
abrem oportunidades de aproximação dos recursos (humanos ou materiais) 
em uma escala local. Questões essas que, assim esperamos, são passíveis de 
enriquecer as ferramentas voltadas para o planejamento das cidades.
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