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Por que o homem produz tantos ângulos retos enquanto seu
comportamento é tão tortuoso e ilógico?1

1 Uma Viagem Extraordinária. Dir.: Jean-Pierre Jeunet. França/Austrália/Canadá, 2013. Título original:
L’Extravagant Voyage du Jeune et Prodigieux T.S. Spivet.



RESUMO

Este trabalho tem por objetivo relatar e discutir  experimentações de caminhar no

Suá, Vitória, Espírito Santo e apresentar questionamentos, possibilitando assim uma

apreensão sensível da cidade a partir das ideias de paisagem. A escolha do espaço

de aplicação desta análise baseou-se na percepção das repercussões do projeto

urbanístico da década de 1970 que deu origem ao bairro Enseada do Suá, sobre

aterro de parte da Baía de Vitória,  correspondente à Praia do Suá. Partiu-se do

interesse em verificar a influência das transformações físicas e sociais decorrentes

desse projeto sobre o bairro vizinho, Praia do Suá, originado no início do século XX,

como  vila  de  pescadores  advindos  de  Portugal.  A  partir  de  pesquisa  histórica,

constatou-se  uma  possível  tensão  na  interação  entre  as  práticas  exercidas  na

Enseada do Suá e os modos de vida da Praia do Suá. Em uma discussão teórica

acerca  do  conceito  de  paisagem  como  um  modo  de  ver  e  como  experiência,

apontamos para a potência do caminhar como um procedimento metodológico de

cunho  experimental  que,  baseado  nas  flanâncias,  deambulações  e  derivas,  é

proposto para fins de compreensão das complexidades da cidade. A partir dessa

caracterização, foram realizadas duas fases distintas de experimentação. A primeira

é relativa  à análise  qualitativa  dos relatos produzidos a partir  da experiência de

alunos de graduação no local. Já a segunda, relativa à apresentação da produção

pessoal  da  pesquisadora  de narrativas  como representação das experiências de

paisagens no Suá.  As inferências  finais  apontam para  a  validação de hipóteses

relativas ao papel da experiência de deambulação na apreensão da cidade e para a

constatação de um contexto entrecruzado nas relações entre Enseada e Praia do

Suá.

Palavras-chave:  Paisagem,  deriva,  experiência,  subjetividade,  Enseada  do  Suá,

Praia do Suá.



ABSTRACT

This project aims to report and discuss walking experimentations in the region of

Suá, Vitória, Espírito Santo and to present questionings, thus allowing a sensitive

apprehension of the city through the ideas of landscape. The selection of the spatial

reference for application of the analysis was based on the acknowledgement of the

repercussions  of  the  1970s  urban  project  that  originated  the  Enseada  do  Suá

neighborhood,  established  upon  a  hydraulic  fill  of  part  of  the  Vitória  bay,

corresponding to Suá beach. The starting point was based on the interest in verifying

the influence of the physical and social transformations resulting from this project,

especially on the adjacent neighborhood, Praia do Suá, originated at the beginning of

the XX century, as a village of anglers coming from Portugal.  From the historical

research, a possible tension was observed in the interaction between the practices

exerted in the Enseada do Suá and the ways of life of Praia do Suá. In a theoretical

discussion about the conception of landscape as a way of seeing and as experience,

we point to the potential  of walking as an experimental methodological procedure

that, based on the flanances, ramblings and drifts, is proposed for the understanding

of  the  complexities  of  the  City  From  this  portrayal,  two  distinct  phases  of

experimentation were performed. The first one regards the qualitative analysis of the

reports  made  from  the  experience  of  undergraduate  students  on  the  area.  The

second one consists in the presentation of the researcher’s personal production of

narratives  as  a  representation  of  the  landscape  experiences  in  the  Suá.  As  a

conclusion, are pointed out both the validation of hypotheses related to the role of the

ambulation  experience in  the  apprehension of  the  city  and the  confirmation  of  a

traversed context in the relations between the Enseada and Praia do Suá.

Keywords: Landscape, drift, experience, subjectivity, Enseada do Suá, Praia do Suá.
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Apresentação

A  proposta  de  pesquisa  para  esta  dissertação  foi  resultado  direto  de  questões

advindas  dos  estudos  feitos  para  o  projeto  de  graduação  em  Arquitetura  e

Urbanismo, quando me aproximei do bairro Enseada do Suá (em Vitória-ES) e a sua

relação com a Baía de Vitória. Com o intuito de elaborar um projeto de requalificação

do bairro, realizei investigações, dadas em forma de “diagnósticos”, estabelecendo

as “problemáticas” e as “potencialidades” do bairro, observando-o como um campo

passível  de intervenção. Buscava apontar para a morfologia,  o uso dos espaços

públicos, o traçado do plano e, influenciada por algo que muitos de nós ouvimos e

repetimos  ao  longo  do  curso  da  graduação,  ressaltava  a  distância  simbólica

existente entre a cidade e o mar. Nesse sentido, realizei  uma pesquisa histórica,

procurando compreender a evolução urbana de Vitória e a sua relação com o mar,

estudando os aterros realizados desde a sua formação inicial até o aterro que deu

origem  ao  bairro  Enseada  do  Suá.  A  maneira  como  a  “paisagem”  havia  se

modificado  com o planejamento  da  cidade  passou  a  ganhar  um peso  maior  no

trabalho, ao ponto que, imaginando a importância da paisagem como visualidade,

estabeleci como diretriz de projeto uma alteração radical do traçado do bairro para

impor essa conexão visual, a partir de pontos referenciais elegidos de forma intuitiva.

Nesse momento, a paisagem era um conceito relativo a uma área “varrida” com a

visão, embutida de valor estético baseado no modelo pictórico. 

Hoje percebo que, no exercício do planejamento urbano, utilizamos com freqüência,

ao nos aproximarmos da cidade e seus problemas, certos termos que os médicos

empregam quando se referem aos sintomas de seus pacientes, como realizar um

“diagnóstico”  das  “patologias”,  estimar  as  possibilidades  de  “cura”  ou  avaliar  as

potencialidades de uma porção da cidade. Tal trabalho normalmente envolve dois

processos significativos, duas atitudes de aproximação com a cidade: a primeira diz

respeito à decomposição da forma da cidade em categorias, tais como fluxos viários,

uso  do  solo,  verticalização.  A  segunda  atitude  é  a  visão  superior,  uma  visão

totalizante, frequentemente bidimensional, como em uma planificação das diversas
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“camadas”  que compõem a cidade e,  ao  mesmo tempo,  uma visão distanciada,

embutida de poder de dominação.

Quase dois anos após a conclusão da graduação, ao elaborar o plano de pesquisa

para a seleção do Mestrado do PPGAU-UFES, ainda me encontrava perturbada pelo

olhar sobre a paisagem naquela região estudada. Constatei que estabelecer pontos

de  vista  para  a  visualização  da  paisagem  não  era  mais  suficiente,  já  que,  ao

percorrer o espaço, o olhar mudava a cada passo dado e, assim, a cena já não era a

mesma.  Ao  mesmo  tempo,  a  visão  distanciada  parecia  impedir  uma  conexão

simbólica  mais  significativa  com  os  elementos  referenciais  da  paisagem.  O

movimento passou então a conquistar cada vez mais espaço na pesquisa e, com

isso, a proposta inicial de trabalho consistia em analisar a valorização da paisagem

para aqueles que percorriam os espaços a pé em seu cotidiano. Porém, ao longo

dos primeiros meses de curso de mestrado, com o contato com as disciplinas, as

orientações,  as  discussões  com colegas  e  a  pesquisa  teórica,  fui  direcionada  à

construção de outras ideias de paisagem, norteada sempre pelo movimento, embora

já não mais somente dominada pelo visível. E, nessa jornada, o caminhar passou a

agregar mais peso, não somente como objeto de pesquisa associado à paisagem,

mas também como possibilidade metodológica. Assim, tornou-se objeto de pesquisa

dessa dissertação a compreensão do caminhar como uma ferramenta de apreensão

e  questionamento  das  paisagens  advindas  dos  processos  urbanos,  a  partir  do

conhecimento  proporcionado  pelas  teorias  e  experiências  efetuadas  no  bairro

Enseada do Suá.

****

Nos  percursos  do  dia-a-dia,  a  mobilidade  pelas  ruas  e  avenidas  é  uma  ação

constante que se traduz, no planejamento urbano, na preocupação soberana com os

espaços “de passagem” em relação às demais estruturas da cidade. A concentração

dos esforços na melhoria das vias, no fluxo de transportes motorizados, na oferta de

estacionamentos, visa cada vez mais proporcionar maior velocidade e a eficácia de

uma mobilidade capaz de suprimir distâncias. Nessa supressão, os acontecimentos

do  caminho  se  tornam meros  empecilhos  à  chegada,  muitas  vezes  banidos  da

memória  ou  da consciência,  e  assim nos mobilizamos,  como em um estado de
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suspensão. Ao nos deslocarmos objetivamente, somos como mercadorias a serem

transportadas  para  o  cumprimento  de  um determinado prazo,  de  uma  função

específica e, nesses velozes percursos, a cidade se torna um mero pano de fundo

observado à distância, como uma sucessão de imagens enquadradas pelas janelas,

em um estado corpóreo ausente, cabendo a nós somente visualizá-las.

A história do “nascimento” da paisagem, um conceito frequentemente utilizado no

estudo  da  relação  entre  o  indivíduo  em  sociedade  e  a  organização  espacial,

demonstra a vontade da sociedade ocidental em dominar o espaço a partir da visão,

de um olhar distanciado e totalizante. Ao mesmo tempo, seu estudo se configura a

partir de uma experiência sensível, o encontro entre o indivíduo e o espaço. Esse

encontro  é  aqui  analisado  e  experimentado  a  partir  das  potencialidades  da

caminhada  nos  espaços  públicos,  revisadas  com  base  em  teorias  advindas,

principalmente, dos movimentos artísticos modernos.

A espacialização deste estudo se dá, inicialmente, no bairro Enseada do Suá, criado

na década de 1970 a partir de um projeto de aterro hidráulico de parte da Baía de

Vitória relativa à Praia do Suá. O projeto de urbanização dessa região, conhecido

como aterro da Comdusa2 ou aterro do Suá, teve grandes proporções e impactos

sobre a vida local, em especial do bairro vizinho Praia do Suá, originalmente uma

vila de pescadores cuja formação data do início do século XX. Uma possível tensão

decorrente da implantação e evolução do bairro Enseada do Suá e os modos de

vida e as atividades na Praia do Suá suscita uma discussão sobre os encontros e as

disputas dos praticantes dessa cidade, relacionados aos diferentes modos de fazer e

em  uma  espacialidade  comum  aos  dois  bairros:  as  fronteiras. O  estudo  das

paisagens  resultantes  do  cotidiano  do  bairro,  fundado  a  partir  de  uma  vila  de

pescadores e  o bairro que se originou com a supressão da conexão com o mar,

retirando aquilo que fora o mais importante para esse núcleo, podem servir para

revelar as supostas tensões entre esses espaços.

Desta forma, mais que um objeto de estudo para este trabalho, o caminhar é um

exercício  de  apreensão  e  experimentação  dos  espaços  do  Suá,  definido  como

“experiências de paisagem”, que visa a reflexão sobre as informações contidas nas

2 Companhia de Desenvolvimento Urbano S.A., responsável pela execução do projeto.
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paisagens,  capazes  de  revelar  situações  ou  complexidades  que  muitas  vezes

escapam ao nosso modo de ver distanciado.

Optamos por tomar três caminhos, ou, por realizar três exercícios de paisagem, que

consistem em:

 A pesquisa das transformações do espaço do Suá a partir do estudo de dois

projetos: O Novo Arrabalde, que propiciou a ocupação da região da Praia do

Suá por pescadores portugueses e o Aterro do Suá, que deu origem ao bairro

Enseada do Suá;

 A análise qualitativa dos relatos produzidos por alunos de graduação no local

e  em  bairros  vizinhos,  ao  utilizarem  o  caminhar  como  ferramenta  de

apreensão à disposição do planejamento urbano, promovida em um exercício

didático denominado Oficina Zooming;

 A  apresentação  da  produção  pessoal  da  pesquisadora  que  suscitou

narrativas como representação das experiências de paisagens no Suá.

Sendo assim, este trabalho foi dividido em quatro capítulos. No primeiro capítulo,

realizamos a revisão bibliográfica do tema paisagem sob o ponto de vista cultural e

humanista, tendo como principais contribuições as produções dos geógrafos Denis

Cosgrove3,  Yi-Fu  Tuan4 e  Jean-Marc  Besse5.  Fazemos,  assim,  a  discussão  da

paisagem como um modo de ver e o encontro sensível com o espaço, direcionando-

a para a experiência do caminhar,  a partir  de autores como  Michel  de Certeau6,

Francesco Careri7 e Paola Berenstein Jacques8. Dessa forma, procuramos enfatizar

o caminhar como um ato de “enunciação” no espaço urbano e de transformação que

potencializa a apreensão de cidade.

O segundo capítulo consiste na análise da formação dos bairros Praia do Suá e

Enseada do Suá, sob a perspectiva da paisagem e dos modos de vida de seus
3 COSGROVE, 1985, 1998.
4 TUAN, 2012, 2013.
5 BESSE, 2006, 2014.
6 CERTEAU, 1994.
7 CARERI, 2013.
8 JACQUES, 2012.
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moradores.  Essa  análise  está  enquadrada  em  duas  conjunturas,  a  primeira

representada pela expansão territorial de Vitória para além do centro original, com a

implantação do projeto  Novo Arrabalde,  no  final  do  século  XIX.  A  outra,  com a

evolução urbana da cidade que se estruturou com base na conquista de áreas ao

mar, a exemplo do Aterro da Comdusa, na década de 1970. Passamos, assim, a

analisar  os efeitos de dois contextos em oposição: um núcleo tradicional  que se

estabelece em conexão com o mar e a pesca, e o outro, a urbanização empreendida

à custa de aterro do mar,  que constitui  outros vínculos e interfere nas conexões

originais.

No capítulo três é feita uma discussão dos relatos e mapeamentos, produzidos por

alunos  de  graduação  em  Arquitetura  e  Urbanismo  da  UFES,  no  exercício

denominado Oficina Zooming, que contemplou uma experiência de deriva na região

da Enseada do Suá e bairros adjacentes, com o intuito de promover novos graus de

contato com o meio urbano e a apreensão das relações sociais que nele ocorrem.

O quarto capítulo se configura a partir da apresentação dos relatos da pesquisadora

e  das  inferências  deles  decorrentes,  relatos  estes  estabelecidos  a  partir  de

experiências do caminhar nos espaços do Suá, apresentados em ordem cronológica

e abrangendo temas específicos.

Assim,  ao  final,  apresenta-se uma  discussão  acerca  do  método  utilizado  e  dos

resultados, bem como das inferências deles decorrentes.
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Capítulo I: Percurso teórico-metodológico

I.I Paisagem como Representação e Experiência

A  produção  de  conhecimento  por  meio  da  interpretação  da  paisagem  envolve

dificuldades  pelo  aspecto  polissêmico,  permeado  de  variações,  concernente  ao

próprio  conceito  do  termo  paisagem.  Provoca-se  aqui  uma  discussão  na  sua

concepção como uma imagem a ser contemplada e uma tentativa de harmonização

do espaço em paralelo à ideia de um encontro sensível com o mundo. Para isso

lançamos mão das contribuições teóricas dos diversos pensamentos e campos do

conhecimento, até mesmo divergentes entre si,  com o intuito de estabelecermos,

nesse percurso, como dimensões principais da nossa compreensão de paisagem, a

representação e a experiência. Tais dimensões se confirmam de especial relevância

quando  a  nossa  discussão  se  foca  na  apreensão  das  complexidades  urbanas,

multifacetadas,  posto  que  originadas  de  fatores  físicos  e  objetivos,  bem  como

socioculturais e subjetivos.

[...] paisagem lembra-nos que a geografia está em toda parte, que é uma
fonte  constante  de  beleza  e  feiura,  de  acertos  e  erros,  de  alegria  e
sofrimento, tanto quanto é de ganho e perda. 9

Grande parte  do conhecimento científico produzido acerca da visão moderna de

paisagem, em especial  por geógrafos, foi  baseada em análises históricas do seu

surgimento como modelo pictórico instaurado na arte,  particularmente na pintura.

Como gênero da pintura, especificamente no Quattrocento, a ideia de paisagem foi

construída a partir de dois eventos fundamentais: a instauração da perspectiva e a

aparição da janela10. A técnica da perspectiva, decorrente da união da arte com a

geometria,  permitiu  a  manipulação da cena captada pelo olhar  do espectador,  a

quem “[...]  é  oferecida  a  ilusão de  ordem e controle  através da  composição do

espaço”11.  Assim, a paisagem poderia ser uma ordenação espacial no quadro de

acordo  com  o  “ponto  de  vista”  e  os  valores  de  ordem  estética  do  espectador,

hierarquicamente. Essa união da arte com a geometria na técnica da perspectiva foi

9 COSGROVE, 1998, p.224.
10 ROGER, 2009.
11 COSGROVE, 1985, p. 55. Tradução nossa.
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fundamental  àqueles  que  buscavam  a  representação  “realista”  do  mundo12.

Associadamente, a inserção da janela no próprio quadro permitiu que fosse extraída

uma porção da cena, consolidando o ponto de vista que revela somente parte dessa

realidade13. 

Figura 1 Madona com o Chanceler Rolin do pintor flamengo Jan Van Eyck, 1433

Fonte: https://commons.wikimedia.org Acesso em 26/05/2016.

Ao mesmo tempo em que consagra a divisão entre o interior e o exterior na cena ou,

do  outro  lado,  a  “unificação”  de  uma  cena  interna  e  uma  externa,  associada  à

perspectiva, a janela estabelece a distância necessária para fortalecer o juízo de

valor  estético  da  sociedade,  refletida  no  artista14.  Nesse  sentido,  a  “natureza”,

representada pelos campos e fazendas, é um pano de fundo, é a externalidade que

está sujeita à dominação visual, como pondera o geógrafo Denis Cosgrove.

Paisagem  nos  distancia  do  mundo  em  formas  críticas,  definindo  uma
relação particular com a natureza e aqueles que aparecem na natureza, e
nos  oferece  a  ilusão  de  um  mundo  do  qual  podemos  participar
subjetivamente ao adentrar a moldura ao longo do eixo da perspectiva. Mas

12 COSGROVE, 1985.
13 ROGER, 2009.
14 COSGROVE, 1985; ROGER, 2009. 
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essa é uma entrada estética e não um engajamento ativo com uma natureza
ou espaço que possui vida própria15.

O olhar distanciado da natureza coloca o homem como espectador que a contempla,

mas  também  possibilita  a  dessacralização  e  desmistificação  dessa  natureza,

reafirmando  seu  valor  estético  na  modernidade.  Ao  relatar  sua  experiência  de

escalada ao monte Ventoux em 1336, Francesco Petrarca demonstra essa postura

moderna perante a natureza, ao “olhar para fora” em um exercício de “contemplação

desinteressada”16.

Com efeito, Petrarca, decidindo escalar a montanha para simplesmente fruir
da  vista  que  pode  ser  desfrutada  do  seu  cimo,  teria  sido  o  primeiro  a
encontrar a fórmula da experiência paisagística no sentido próprio do termo:
da  contemplação  desinteressada,  do  alto,  do  mundo  natural  aberto  ao
olhar17.

Petrarca manifesta, em sua carta, o sentimento de fracasso em relação ao final da

experiência  da  escalada,  pois  a  “grandeza”  dessa  natureza  inacessível  que  se

apresenta diante do olhar  quando se chega ao cume, enfraquece a potência de

descobrir  a  si  mesmo.  Tal  sentimento  é  inspirado  em  Santo  Agostinho,  cuja

passagem é lida pelo poeta no momento da sua percepção visual: “E os homens vão

admirar os cimos dos montes, as ondas do mar, o vasto curso dos rios, o circuito do

Oceano e o movimento dos astros, e se esquecem de si mesmos”18. Esse olhar para

fora de si mesmo demonstra a compreensão da existência de uma realidade à parte,

uma ruptura entre a subjetividade do ser e o mundo exterior, o qual Petrarca, em sua

caminhada, almeja contemplar a partir do alto do monte, mas o qual ele rejeita ao

chegar ao cume, para retornar a si.

Na pintura paisagística, o uso da geometria e da perspectiva possibilita também a

representação da natureza a partir desse olhar que muitas vezes não condiz com a

capacidade visual do olhar humano, de um ponto distante e elevado. Esse olhar

superior  também  é  cientificamente  analisado  como  uma  busca  do  controle  do

espaço como propriedade, em que a paisagem é vista como uma externalidade não

só destinada à fruição visual, mas passível de domínio19. A paisagem oriunda dessas

15 COSGROVE, 1985, p.55. Tradução nossa.
16 BESSE, 2006.
17 Ibid., pp. 1-2
18 Santo Agostinho citado por Petrarca apud. BESSE, 2006, p.8
19 BESSE, 2014.
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transformações  do  século  XVI  adquire  então  uma  dimensão  política,  além  de

estética, constituindo-se a partir de uma ideologia na qual operam os valores, ideias

e sentimentos  de uma classe  dominante  que,  ao  mesmo tempo,  os  transforma.

Como representação do poder de dominação, muitas vezes omitindo os conflitos ou

tensões  entre  grupos  sociais,  a  elaboração  da  paisagem  pela  representação

pretende justamente celebrar este ideário e transformar o poder real de dominação

da terra como propriedade20. Desta forma, embora a intervenção se dê notavelmente

no cunho estético, na manipulação dos dados da “natureza” em prol de “beleza” ou

“harmonia”  pelos  que  dominam  a  técnica,  os  resultados,  quer  sejam  pinturas,

mapas,  textos  ou  mesmo  jardins,  têm  uma  participação  ativa  na  expressão  do

ideário da época e, consequentemente, na transformação simbólica da relação entre

o homem e essa natureza. De uma forma geral, a construção da ideia de paisagem

na Idade Moderna a partir da representação revela tanto seu valor estético quanto

cultural e social.

Essa  relação  paisagística  com  o  mundo,  na  verdade,  acompanhou  o
surgimento e o desenvolvimento do capitalismo, ou seja, a transformação do
território ao mesmo tempo em mercadoria e espetáculo a ser contemplado
visualmente do exterior, do alto de um mirante, por exemplo21.

Como aponta Michel de Certeau22, a distância de um espectador o coloca à retenção

pelo olhar,  transformando-o em  voyeur que,  em relação à cidade,  só conhece o

panorama. É uma forma de totalização que suprime as práticas urbanas e destaca

somente o visível. “É um espetáculo que está na minha frente, mas diante do qual

fico de fora”23. Essa conotação acaba por remeter a paisagem urbana a um objeto de

consumo: o domínio de novas técnicas e linguagens capazes de criar  paisagens

como  representações  simbólicas,  produz  uma  “imagem  de  cidade”  luminosa  ou

“espetacular”24,  uma  nova  realidade  que  obscurece  aspectos  que  escapam  à

suposta harmonia visual, formal e social. Comunicam assim os aspectos simbólicos

exclusivos da cultura dominante e da lógica de mercado e, ao criarem essas novas

realidades, tornam-se poderosos instrumentos na indução do desejo de possuir e

consumir essa imagem, “[...] é uma cultura que coloca o olho e a visão no centro do

20 Ibid.; COSGROVE, 1985.
21 BESSE, 2014, p.106.
22 CERTEAU, 1994.
23 BESSE, 2014, p.65.
24 O espetáculo, conforme Debord é, dentre outras coisas, “[...] uma relação social entre pessoas
mediatizada por imagens” DEBORD, 2003 [1967], p. 14.
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processo de percepção  da  paisagem,  em detrimento  de outros  sentidos;  é  uma

cultura principalmente européia, ocidental, branca, em detrimento de outros modelos

culturais de relação com a paisagem”25.

A  paisagem urbana atual,  como pondera  o cineasta  alemão Wim Wenders,  é  o

resultado  de  um  bombardeio  de  imagens  a  que  somos  submetidos  na  vida

contemporânea e a que nos adaptamos, vendo e compreendendo mais rapidamente

as relações visuais.  “Em contrapartida, outros sentidos se atrofiam”26.  Isso se dá

porque essa visualidade não é capaz, por si só, de permitir interpretar o significado

de tais paisagens, que acabam por se reduzir a uma representação  mimética, ao

invés de uma construção mediada advinda de uma interpretação de fato. Assim, há

de se questionar se a paisagem deva ser analisada como uma realidade que se

apresenta diante dos nossos olhos - o visível - em detrimento daquilo que o “modo

de ver” acabou por excluir – o invisível. 

Para  Besse,  “O  visível  conta  algo,  uma  história,  ele  é  a  manifestação  de  uma

realidade da qual ele é, por assim dizer, a superfície”27. Não se trata de negá-lo. O

que se pretende é admitir a paisagem sem reduzir a complexidade do visível, não se

deixando seduzir por sua simplificação a uma representação mimética. Deste modo,

podemos concluir inicialmente, a exemplo de Cosgrove, que a paisagem é “[...] uma

‘maneira de ver’, uma maneira de compor e harmonizar o mundo externo em uma

‘cena’,  uma unidade  visual”28,  e  isso  permite  revela-la  em todo  o  seu  poder  de

expressão social. A imagem torna-se, então, a mediação entre o sujeito e o que está

“fora  dele”,  que  adquire  o  sentido  de  paisagem  a  partir  de  uma  seleção. Tal

composição  seletiva  da  “cena”  é  propiciada  tanto  pelos  objetos  quanto  pelos

sentidos,  pela  memória,  pelas  experiências  individuais  e  coletivas  do  sujeito,

formando um contexto de dados materiais e simbólicos que passa a traduzir, então,

a  paisagem.  Parte-se  da  objetividade  da  ação  humana  –  o  olhar  –  para  a

subjetividade dos significados nela embutidos. 

25 BESSE, 2014, p.106.
26 WENDERS, p.183.
27 BESSE, 2006, p.64.
28 COSGROVE, 1998, p.223.
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Destarte,  essa  definição  nos  permite  também  ressaltar  que  a  relevância  da

paisagem vai além do discurso ou da representação mental. Afinal, a paisagem é

vivida espacialmente e a simbolização ocorre mediante um contato direto com o

mundo, por meio do corpo, combinando informações sensíveis e afetivas à memória.

Assim,  “[...]  a  paisagem  pode,  então,  ser  compreendida  e  definida  como  o

acontecimento do encontro concreto entre o homem e o mundo que o cerca.  A

paisagem é, nesse caso, antes de tudo, uma experiência”29. Experiência, conforme

empregaremos neste trabalho, diz respeito ao nosso contato direto com o mundo, ao

conhecimento empírico que depende, necessariamente, da nossa percepção. É o

acontecimento, “o que nos toca” e nos atravessa. 

A paisagem significa  participação  mais  que  distanciamento,  proximidade
mais que elevação, opacidade mais que vista panorâmica. A paisagem, por
ser  ausência  de  totalização,  é  antes  de  mais  nada  a  experiência  da
proximidade das coisas30. 

Em relação  a  essa  capacidade  do  ambiente  “nos  tocar”  a  partir  da  experiência

ambiental, o geógrafo Yi-Fu Tuan analisa como resultantes, nossos sentimentos de

“topofilia”31. A topofilia, é definida pelo autor como “[...] o elo afetivo entre a pessoa e

o lugar ou ambiente físico. Difuso como conceito, vivido e concreto como experiência

pessoal”32. Em outros termos, pode ser compreendida como uma resposta individual

à  influência  do  ambiente,  à  sua  implicação  sobre  o  corpo,  os  sentimentos  e  a

memória. “O meio ambiente pode não ser a causa direta da topofilia, mas oferece o

estímulo  sensorial  que,  ao  agir  como  imagem  percebida,  dá  forma  às  nossas

alegrias e ideais.”33 Diante da infinitude desses estímulos, a resposta é decorrente

de uma atitude individual, relacionada à cultura na qual o indivíduo está inserido. À

medida que limitamos, na vida moderna, o nosso contato físico com o ambiente, que

se dá cada vez mais por aparatos e imediações que suprimem os sentidos, essa

implicação do ambiente sobre nós se torna cada vez menos potente.

A partir dessa perspectiva, recorremos ainda a Tuan no que se refere ao estudo das

atitudes humanas a partir da perspectiva da experiência, explorando a participação

29 BESSE, 2014, p.47.
30 BESSE, 2006, p.80.
31 Baseado nos estudos de DARDEL, E. (L’homme et la terre), que define as relações do indivíduo
com o ambiente como geograficidades. 
32 TUAN, 2012, p.19. 
33 Ibid., p.161.
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dos  sentidos  também  nas  relações  espaciais34.  Para  o  autor,  “o  espaço  é

experienciado quando há lugar  para se mover”35,  ao  passo que os “sentimentos

intensos”  pelo  espaço  dependem  dos  sentidos  relacionados  a  essa  capacidade

motora, a visão e o tato, ou, como define o autor, “as faculdades espacializantes”.

Desta maneira, este pensamento de “espacialização do mundo” encontra-se muito

ligado às propriedades da geometria,  já que por meio da visão e do tato somos

capazes de avaliar distâncias e perceber tamanhos e formas. 

Ainda no entendimento do autor, quanto aos demais sentidos, o olfato, a audição e o

paladar, estes são capazes de agregar valor à nossa experiência, tornando-a mais

profunda  emocionalmente.  Entretanto,  no  “[...]  mundo  moderno,  tende-se  a  dar

ênfase à visão em detrimento dos outros sentidos; o olfato e o tato principalmente,

por  requererem  proximidade  e  ritmo  lento  para  funcionar  e  por  despertarem

emoções”36. Pode-se inferir que há, neste caso, um distanciamento entre a pessoa e

o  ambiente  físico  e,  de  uma  forma  geral,  um  empobrecimento  da  experiência

sensível humana.

Tuan nos leva a crer, entretanto, que, embora os nossos modos de representar o

mundo derivem da experiência direta com ele, a nossa experiência, por sua vez, é

influenciada por fatores culturais. “As informações dos sentidos são afastadas para

favorecer o que nos foi ensinado a ver e admirar. A experiência pessoal cede às

opiniões  socialmente  aceitas,  que  normalmente  são  os  aspectos  mais  óbvios  e

públicos de um meio ambiente”.37 A experiência de paisagem a que nos referimos

deixa de ser, nesse contexto, individual, relativa a um sujeito único, independente,

ou até mesmo transcendental. Ainda que nos concentremos no sujeito, não temos

como escapar de outras influências,  posto que este sujeito  está constituído com

base em determinações sociais, culturais, políticas. Há, deste modo, no sujeito, a

presença de um outro. 

Assim, a formação da nossa ideia de paisagem não se baseia na existência de um a

priori em relação à experiência e à representação. Na construção de subjetividades,

34 TUAN, 2013.
35 Ibid., p.21.
36 TUAN, 2012, p.337.
37 TUAN, 2013, p.179.
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nem a experiência nem o discurso vêm primeiro, assim como o conhecimento de

mundo,  necessário  à  experiência  do  sujeito,  ao  mesmo  tempo  sofre  influências

modificadoras  dessa  experiência.  Ocorre,  de  fato,  uma  troca  dinâmica,  uma

transformação  constante,  em  que  podemos  considerar  o  tempo  um  fator

determinante.  Nesse sentido,  a  paisagem “[...]  é  o  nome que seria  dado a uma

intensificação particular da vida psíquica em momento e lugar determinados. E, na

verdade,  dizer  nesse  caso  ‘a  paisagem’,  já  é  dizer  demais,  é  perder  o  próprio

momento do ‘há paisagem’ que nos arrebata e nos transporta”38.

Ao ressaltarmos a paisagem urbana contemporânea como possuidora de diversas

complexidades que vão além de dados quantificáveis e visíveis, indicamos, portanto

que a construção de conhecimento acerca de tais complexidades deve, ao mesmo

tempo,  abarcar  as  realidades  materiais  e  sensíveis  e  acolher  sua  “natureza”

dinâmica, sempre em construção e reformulação. Portanto, tratar de “experiências

de paisagem” significa não separar a cidade e suas dimensões em categorias, nem

objetivar  as  sensibilidades,  mas  sim,  consiste  nesse  atravessamento  que  é

possibilitado pelo contato direto. 

Trata-se,  enfim, das próprias materialidades da cidade que passam pelo
crivo da percepção sensorial e revelam as qualidades do que é vivido no
ambiente construído.  Em suma, seja tomando um viés mais cognitivo ou
mais  sensitivo,  nos  parece  evidente  que  a  percepção  sensível  seja  o
caminho não só possível mas, de fato, inevitável para os pesquisadores que
buscam captar e restituir a concretude da experiência urbana.39

De que forma podemos então promover essas intensificações ou “experiências de

paisagem” na cidade  contemporânea como forma de obtenção de conhecimento

sobre seus aspectos menos explorados, não se limitando ao predomínio da visão e

captando perspectivas menos visíveis? Se, de fato, como aponta Benjamin40, somos

cada vez menos capazes de produzir experiências, quais práticas ou modos de fazer

a cidade vão de encontro a esse estado de anestesiamento e ao encontro de uma

apreensão sensível? 

A caminhada poderia constituir um exemplo fundamental dessa experiência
da  paisagem:  e,  mais  precisamente,  esse  momento  particular  que  é  o
cansaço  da  caminhada,  cansaço  que  não  é  nem  esgotamento,  nem

38 BESSE, 2014, pp.47-48.
39 THIBAUD, 2012, p.4;
40 BENJAMIN, 1987b.
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lassidão, mas que restitui a sua disponibilidade ao corpo e, como diz Nicolas
Bouvier,  a  sua porosidade em relação ao mundo,  que lhe restitui  a  sua
capacidade de ser afetado pelos dados sensíveis pelo mundo.41

I.II A experiência da caminhada

Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;

Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.

Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás

se ve la senda que nunca 
se ha de volver a pisar.

Caminante no hay camino
sino estelas en la mar42.

Caminhar  na  cidade para  mim é  um exercício  tão  complexo e  intrigante  quanto

libertador.  Por  um  lado,  estar  na  condição  de  pedestre  envolve  alguma

vulnerabilidade em relação a outros meios de deslocamento que tomam conta das

cidades como, por exemplo, quando estamos dirigindo um automóvel e não estamos

diretamente envolvidos nas tensões que ocorrem no espaço, sejam elas de ordem

social, natural ou fisiológica. O sentido que mais opera é o da visão e, mesmo assim,

aquilo que vivenciamos com o olhar não é tão duradouro. Da mesma forma que

tenho uma sensação de proteção e pertencimento ao adentrar meu apartamento, me

sinto “do lado de dentro” quando estou no carro. Essa sensação de pertencimento,

entretanto, não é duradoura. O estar do lado de dentro também se traduz em uma

angústia  de  estar  aprisionado.  Um  aprisionamento  dos  sentidos,  condenados  a

perceber  aquilo  que  posso  controlar,  que  faz  parte  do  meu domínio.  As  únicas

surpresas vêm do lado de fora, que posso observar e ouvir da janela, que emoldura

a minha paisagem. Recorrer ao caminhar é, algumas vezes, uma fuga desse estado

41 BESSE, 2014, p.48.
42 MACHADO, 1917.
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aprisionado,  raivosa  como  Rimbaud,  que  caminhava  atendendo  a  uma  “ânsia

interior”43. Caminhar é estar “do lado de fora”, talvez fora de si. 

O caminhar se apresenta como uma possibilidade de experiência de paisagem à

medida que aquele que caminha não simplesmente externa sua corporeidade ou

absorve as informações de uma exterioridade, mas se insere em uma relação de

troca. Uma experiência de paisagem por meio do caminhar é uma maneira de se

inserir no mundo, de ser capaz de ser afetado pelos dados sensíveis, desvendando-

os e reformulando seu significado passo a passo.  Mas essa experiência não se

limita a uma “vida interior ou a subjetividade pessoal”, pois a paisagem conduz o

sujeito para “fora de si mesmo”44. Mais do que uma filosofia de vida, gostaríamos de

compreender como a caminhada pode se traduzir em uma ferramenta de apreensão

das complexidades dinâmicas que coexistem na cidade em um encontro sensível. 

Pode-se  dizer  que  o  caminhar,  como  conceitua  Certeau45,  possui  uma  função

“enunciativa” ao revelar, na complexa mutabilidade do espaço urbano, a sua eficácia

ou  vulnerabilidade  perante  a  ordem  sócio-espacial.  O  caminhante  pode  tornar

evidentes  zonas  ou  operações  à  beira  do  esquecimento,  ou  em  vias  de

desaparecimento, que escapam ao olhar totalizante sobre a cidade. 

Ao  mesmo  tempo,  ao  percorrer  os  espaços,  arranja-se  a  quebra  da  totalidade

ordenada  da  cidade,  desfazendo  suas  ligações  e  questionando  a  ordem

estabelecida.  Por  meio  dos  seus  passos,  seus  encontros  e  apropriações,  os

caminhantes praticam um exercício de subversão, ressignificando os fragmentos de

cidade, tanto em relação aos elementos construídos quanto às práticas e políticas

locais. Eles se apropriam de espaços e lhes confere um valor simbólico, inventando,

assim, outras ordens e outras cidades dentro da cidade planejada. Segundo Roland

Barthes46, "o usuário da cidade extrai fragmentos do enunciado para atualizá-los em

segredo". 

Desta maneira, caminhar não é apenas estar em contato com o mundo ao redor,

mas trazer à luz as transformações na sua constituição e, ao mesmo tempo, ser
43 GROS, 2010, p.53.
44 BESSE, 2014, p.49.
45 CERTEAU, 1994.
46Apud. CERTEAU, 1994, p.178.
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parte essencial das modificações. Como afirma Besse “[...]  A caminhada, de fato,

requalifica  o  espaço,  no  sentido  próprio  do  termo:  dando-lhe  novas  qualidades,

novas intensidades”47. O ato de caminhar não é limitado ao atravessar um espaço de

uma ponta à outra, mas no caminho se fazem construções, se desfazem consensos,

se  experimenta  e  negocia  cada  passo  dado,  mesmo  que  inconscientemente.

Caminhar se configura como um modo autêntico de se incutir nos acontecimentos

para observá-los ou perturbá-los. Assim, podemos ressaltar que nada é inerte e que

não existe algo como um pano de fundo para os acontecimentos. Tudo está em

constante  transformação,  e  essa  dinamicidade  é  ainda  mais  difícil  de  ser

compreendida quando se adota um ponto de vista distanciado, de um  voyeur ou

sedentário. 

O  antropólogo  Tim  Ingold,  em  seu  ensaio  “Culture  On  The  Ground  The  World

Perceived Through the Feet”, desenvolve a argumentação de que a modernidade e

os  modos  de  transporte  contribuíram  para  uma  imaginada  separação  entre  a

atividade mental  sedentária  e  a de um corpo em trânsito,  “[...]  entre cognição e

locomoção, e entre o espaço de vida social e cultural e o terreno sobre o qual a vida

é materialmente proclamada”48. 

Até o século XIX,  o caminhar era uma prática reservada aos indivíduos de uma

classe desfavorecida, aos jovens e aos criminosos, era um fardo superado com o

propósito  de  se  alcançar  um destino,  uma  meta.  Com o  advento  do  transporte

público, caminhar deixa de ser uma necessidade, mas uma opção de lazer, afastada

então da condição de somente  “pobres”  caminharem.  As pessoas começaram a

descobrir prazer no caminho em si, indo além do passeio confinado aos jardins e

galerias. Ainda assim, o caminho como uma escolha pessoal se configurou como um

destino  em  si,  selecionado  dentre  os  demais  espaços  e  oferecendo  alguma

vantagem  ou  benefício  aos  caminhantes,  como  a  oferta  de  equipamentos

sedentários e como alternativa ao cansaço, um banco ou um transporte confortável

em que se possa permanecer sentado. 49 

47 BESSE, 2014, p.55.
48 INGOLD, 2004, p.321. Tradução nossa.
49 INGOLD, 2004, p.322.

Apresentação | 26



Na década de 1920,  Walter  Benjamin  garante fama ao caminhante  das cidades

modernas  a  partir  de  análise  dos  escritos  de  Baudelaire.  Trata-se  da  figura  do

flâneur que utiliza Paris como palco de suas explorações e, “entre as fachadas dos

prédios, sente-se em casa tanto quanto o burguês entre suas quatro paredes” 50. O

flâneur é comumente associado ao pedestre “ocioso” que levava tartarugas para

passear pelas “passagens” e galerias, o que, segundo Benjamin, era uma forma de

protesto contra o então ritmo industrial  moderno,  uma lentidão que “o progresso

deveria  ter  aprendido”51.  Mais  do  que  um símbolo  de  reação  à modernidade,  o

flâneur pode ser interpretado nas análises de Benjamin como um investigador que,

passeando  em meio  à multidão  anônima,  é capaz  de  acompanhar  o  ritmo  dos

tempos  com  o  olhar  e,  assim,  experienciar  a  cidade,  tirando  total  proveito  do

anonimato para absorver seus estímulos.52

Paisagem – é nisto que a cidade de fato se transforma para o flâneur. Ou
mais precisamente: para ele, a cidade cinde-se em seus polos dialéticos.
Abre-se para ele como paisagem e fecha-se em torno dele como um quarto.
Aquela embriaguez anamnésica, na qual o flâneur vagueia pela cidade, não
se nutre apenas daquilo que lhe passa sensorialmente diante dos olhos,
mas apodera-se frequentemente do simples saber, de dados inertes, como
de algo experienciado e vivido53.

O  personagem  de  Baudelaire  sobrevive  graças  à  ambiguidade  de  ser  fruto  da

modernidade e, ao mesmo tempo, crítico do que a cidade havia se transformado. A

grande reforma do barão de Haussmann em Paris,  que cria  boulevards e ergue

parques e jardins sobre a destruição da cidade medieval, em nome da ordenação e

do sanitarismo, está no cerne da experiência do  flâneur. Para Jacques, ele vai ao

encontro do choque, das desigualdades, do comportamento do outro, do choque da

transformação das cidades.

Pode-se relacionar a ideia de choque ao conceito freudiano de trauma [...] o
aparecimento de cinemas, [...] dos novos letreiros publicitários em neon, das
novíssimas  lojas  de  departamentos,  primórdios  dos  shopping  centers,  o
aumento vertiginoso dos jornais  e a profusão de noticias provocam uma
enorme  excitação  nervosa,  uma  espécie  de  vertigem  de  sentidos,  uma

50 BENJAMIN, 1989, p.35.
51 Ibid., p.50.
52 BENJAMIN, 2007.
53 Ibid., p.462.
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hipertrofia dos olhares, um estado de choque, que pode ser resumido como
uma experiência de alteridade radical na cidade54.

Figura 2 O flâneur, por Paul Gavarni e modificado por Spenot.

 Fonte: https://www.theparisreview.org/blog/2013/10/17/in-praise-of-the-flaneur 

Acesso em 11/03/2017.

O flâneur é o exemplo do caminhar como um exercício subversivo ao qual se refere

Certeau.  A  subversão  da  velocidade  produzida  pelo  capitalismo,  do  sistema  de

produção e da lógica de transformar tudo em mercadoria, do pensamento embutido

no inconsciente coletivo de “não perder tempo”, a subversão da multidão. No seu

“ócio produtivo”, o  flâneur pratica a “[...]  experiência corporal do perder-se lenta e

voluntariamente no meio da multidão, do se deixar ser engolido pelo anonimato de

tantos outros nas calçadas das grandes cidades”55. 

A atitude do flâneur ecoou, posteriormente, nas deambulações artístico-literárias do

século XX das vanguardas modernas europeias, como aponta o arquiteto italiano

Francesco  Careri,  em  sua  publicação  Walkscapes  –  o  caminhar  como  prática

estética.56 Na Paris da década de 1920, dominada pela velocidade e o movimento,

um grupo de artistas  do movimento  Dadá,  buscou confrontar  a  postura  artística

estabelecida, lançando mão da exploração da cidade como um método de romper

com a rigidez formal e estética das obras de arte limitadas aos salões e galerias.

Trabalhando  o  movimento  não  mais  a  partir  dos  meios  tradicionais  de

54 JACQUES, 2002, p.49.
55 Ibid., p.73.
56 CARERI, 2013.

Apresentação | 28



representação, o grupo se pôs em excursão urbana pelas ruas de Paris, realizando

uma operação simbólica fundada na prática da cidade “real”. A arte produzida por

este coletivo não propunha a objetificação da cidade, e sim destacar a importância

da  operação  como  intervenção  e  questionamento  dos  valores  e  interesses  da

sociedade57.

Figura 3 Excursão Dada em Saint-Julien-le Pauvre, 1921.

 Fonte: http://glasstire.com/2012/11/23/the-ten-list-walk-as-art/excursion/

Acesso em 11/03/2017.

Excursões & Visitas DADA 
1a visita: Igreja Saint Julien Le Pauvre, quinta-feira, 14 de abril às 15hs 
Próximas visitas: Museu do Louvre, Parque Buttes Chaumont, Estação de
trem Saint Lazare, Monte du Petit Cadenas, Canal de l’Ourcq, etc 

57 CARERI, 2013.
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Os dadaístas de passagem por Paris, querendo remediar a incompetência
de guias e de cicerones suspeitos, decidiram realizar uma série de visitas a
lugares escolhidos, em particular, àqueles que realmente não têm razão de
existir. – É um erro que se insista sobre o pitoresco (Liceu Janson de Sailly),
o interesse histórico (Mont Blanc) e o valor sentimental (a Morgue). 
– A partida não está perdida, mas é preciso agir rapidamente. – Fazer parte
desta primeira visita significa perceber o progresso humano, as destruições
possíveis  e  a  necessidade  de  continuar  nossa  ação,  que  vocês  devem
incentivar por todos os meios. Sob a condução de: Gabrielle Buffet, Louis
Aragon, Arp, André Breton, Paul Eluard, Th. Fraenkel, J. Hussar, Benjamin
Peret,  Francis  Picabia,  Georges  Ribemont-Dessaignes,  Jacques  Rigaut,
Philippe Soupault, Tristan Tzara. 
(o piano foi gentilmente cedido pela Maison Gavault).58

A  principal  contribuição  do  grupo  aqui  está  justamente  no  questionamento  e

subversão dos conceitos de cultura e de obra de arte, deslocando o interesse até

então dominante da arte, da representação do espaço a partir da “extração” de uma

porção  da  cidade,  veloz,  dinâmica,  em  constante  movimento,  e  garantindo

estabilidade à cena, a visão estática. O Dada faz a operação inversa, ao invés de

trazer a  cidade para a arte, leva esta à cidade, oferecendo aos artistas uma nova

possibilidade de ação sobre a mesma, a partir da exploração do banal, do mundano.

“Com a exploração do banal, o dadá dá início à aplicação das pesquisas freudianas

do inconsciente da cidade, tema que será desenvolvido a seguir pelos surrealistas,

pelos letristas e pelos situacionistas”59.

Com as deambulações do movimento Surrealista,  o caminhar se configura como

uma  prática  fundada  na  desorientação  e  no  “abandono  no  inconsciente”,

percorrendo não mais a cidade, mas os “vazios”, as zonas que “escapam do projeto

e que constituem o que não é expresso e o que não é traduzível nas representações

tradicionais”60.  Assim,  os  surrealistas  esperavam  apreender,  por  meio  das

caminhadas, uma realidade não visível na cidade, atravessada com a nossa mente.

Embora a ideia surrealista de cidade tenha sido alvo de críticas constantes, devido à

importância dada à subjetividade e ao inconsciente, o espaço é tido como um ser

vivo e o percurso como um encontro que provoca, “[...] em quem caminha, um forte

estado de apreensão, nos dois significados, de sentir medo e de apreender”61.

58 Dizeres do panfleto distribuído pelo grupo DADA, apud. JACQUES, 2002, p.92. Tradução da autora.
59 CARERI, 2013, p.77.
60 Ibid., p.83.
61 CARERI, 2013, p.80.
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Em contraposição à deambulação surrealista, a deriva, prática de errância urbana

apresentada por  Guy Debord,  na época membro da Internacional  Letrista,  como

técnica  de  experimentação  lúdica  da  cidade,  apoiada  nos  princípios  da

psicogeografia.  A  psicogeografia,  de acordo com as publicações da Internacional

Situacionista  (IS),  seria  o  “[...]  estudo  dos  efeitos  exatos  do  meio  geográfico,

conscientemente planejado ou não, que agem diretamente sobre o comportamento

afetivo dos indivíduos”62.  Utilizada como um conceito para análise das condições

ambientais, a psicogeografia estimula a discussão sobre as práticas de apreensão e

experimentação difundidas nas profissões voltadas para o planejamento urbano. A

discussão dos situacionistas era embasada, principalmente, na crítica ao aspecto

restritamente utilitário das cidades e aos modos de viver influenciados pela produção

capitalista e pelo espetáculo.

A cidade deveria ser interpretada como um campo de experiências, e a deriva como

uma forma de deambular baseada na ideia de jogo,  uma maneira de se rebelar

contra as imposições da modernidade.

A dérive é uma operação construída que aceita o destino, mas não se funda
nele; antes tem algumas regras: estabelecer antecipadamente, com base
em cartografias  psicogeográficas,  as direções de penetração da unidade
ambiental a ser analisada; a extensão do espaço de exploração pode variar
do quarteirão ao bairro e, no máximo, ‘ao conjunto de uma grande cidade e
suas periferias’; a dérive deve ser feita em grupos constituídos por ‘duas ou
três pessoas que tenham chegado à mesma tomada de consciência uma
vez que o confronto entre as impressões desses diferentes grupos deve
permitir que se chegue a conclusões objetivas’ [...]63

A deriva forneceu subsídios para uma crítica ao urbanismo com um caminhar que

foge à objetividade em prol de uma rápida apreensão dos espaços da cidade, se

constrói na desorientação, na experimentação de forma instintiva e, portanto, mais

íntima. 

À medida que os situacionistas afinavam as suas experiências urbanas, eles
abandonaram a ideia de propor cidades reais e passaram à crítica feroz
contra o urbanismo e o planejamento em geral. Se eles se posicionavam
cada vez mais contra o urbanismo, ficaram sempre a favor das cidades, ou

62 DEBORD, 2003 [1958], p.65.
63 DEBORD, 1958 apud. CARERI, 2013, p.89-90
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seja, eram contra o monopólio urbano dos urbanistas e planejadores em
geral, a favor de uma construção realmente coletiva das cidades 64

De  acordo  com  Jacques,  os  situacionistas,  em  oposição  ao  racionalismo  e

funcionalismo da modernidade, pretenderam perturbar a alienação e a passividade

da  sociedade  espetacular,  utilizando o  urbanismo para  reivindicar  a  participação

efetiva da sociedade na formação e transformação das cidades. Apesar da ausência

de um modelo situacionista de cidade, os mesmos introduziram na sociedade novas

formas de se apropriar do urbano, transformando e vivenciando seus espaços65.

Se  por  um  lado  a  flânerie era  uma  prática  associada  à  apreensão  da  cidade

moderna,  uma  observação  passiva,  a  deriva  se  constrói  com  base  no

questionamento da cidade moderna e no urbanismo unitário como uma tentativa de

perturbar e transformar os espaços dominados pela lógica capitalista.  “A flânerie é

uma prática estética; se trata de produzir uma narrativa da cidade. Em contraste, a

dérive é uma tentativa de identificar as características do espaço urbano que criam

campos e vórtices que determinam o ritmo e tempo da vida urbana”66.  O  flâneur

desejava conhecer a cidade, mas os situacionistas queriam mudá-la. 

Com  essas  contribuições,  podemos  concluir  que  quando  se  caminha,  não  se

caminha sobre um espaço em branco. São várias as pegadas que “deixamos” e que

não  se  sobrepõem,  mas  se  renovam,  se  atualizam,  como  o  texto  escrito  pela

humanidade, se pensarmos que o conhecimento não é simplesmente cumulativo,

mas  constantemente  atualizado.  Enquanto  pesquisadores,  muitas  vezes

atravessamos o território com um mapa na cabeça, procurando reunir informações,

categorizá-las e classificá-las. Não estamos muitas vezes atentos às oportunidades.

De  um  lado,  a  intelectualidade  e  a  velocidade,  as  mudanças  tão  rápidas  com

reações tão violentas que acabamos nos protegendo,  sentindo menos.  Do outro

lado, a falta de participação de uma parcela da sociedade, tida como lenta, faz com

que talvez as reações sejam mais intensas ou mais complexas no ambiente urbano.

Para os que participam de um cotidiano veloz, tudo aparece num tom uniformemente

plano e fosco, e objeto algum parece merecer preferência sobre outro. Só o valor

monetário é a qualidade que precisa ser analisada. Todas as essências, qualidades

64 JACQUES, 2003, p.19
65 JACQUES, 2003.
66 SHORTELL, 2015, p.9. Tradução nossa.
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e individualidades do objeto são destituídas. Portanto, com a inserção corpórea e

atenta  no  espaço  urbano,  nos afastamos  da  ideia  de  paisagem  como  uma

idealização  ou  uma  mercadoria  de  consumo  e  focalizamos  os  aspectos  mais

humanos  da  vida  diária,  nos  dados  sensíveis  que  nascem  da  imprevisibilidade.

“Caminhando, o que ocorre não é tanto que nos aproximamos, e sim que as coisas

lá longe insistem cada vez mais em nosso corpo”67.

67 GROS, 2010, p.43
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Capítulo II: Paisagens do Suá

Figura 4 Aproximação do loteamento do Suá no projeto de Brito

Fonte: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo. Intervenções nossas.

A inserção espacial  deste  estudo se  dá em um espaço que aqui  denominamos

somente “Suá”.  Inicialmente, se refere ao bairro Enseada do Suá, pertencente à

cidade Vitória, capital  do Espírito Santo, mas à medida que evocarmos questões

relativas à sua inserção na cidade, trataremos da sua interface com o bairro vizinho,

Praia do Suá. Ambos estão situados na Ilha de Vitória, a de maior extensão territorial

do município, que abrange ainda 33 outras ilhas e uma porção continental, situada

ao norte da Ilha de Vitória68. A história de ocupação do bairro Praia do Suá que, em

sua gênese era caracterizado como uma vila de pescadores é datada do início do

século  XX,  facilitada  por  um projeto  urbano  de  expansão  do  núcleo  original  da

cidade, o Novo Arrabalde. O embasamento do projeto se deu na modificação do sítio

físico, especificamente pelo aterramento de áreas alagadas, e marcou como ponto

inicial de avanço da cidade para além dos seus limites. Já o bairro Enseada do Suá

68 PMV. Site oficial. Disponível em: < http://www.vitoria.es.gov.br/cidade/historia-de-vitoria>. Acesso
em: janeiro de 2017.
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é decorrente de um projeto urbano da década de 1970, fundado sobre o aterramento

de parte da Baía de Vitória, correspondente à Praia do Suá.

Figura 5 Extensão das áreas aterradas em Vitória por tipo de área.

Fonte: FREITAS, 2004. Baseado na planta cadastral da cidade de Vitória, 2000.

Essa  operação  fez  parte  do  que  Freitas  define  como  um  "efeito  cascata"  das

intervenções urbanas em Vitória, referindo-se à multiplicidade de aterros criados em

decorrência da execução inicial de um aterro que desencadeava a necessidade da

criação de outros. A porção atual do território que é decorrente de aterramentos

acabou atingindo,  como pode ser  observado na imagem acima,  “[...]  proporções

representativas  quando  comparadas  à  extensão  territorial  da  Ilha  de  Vitória,  da

mesma forma que ocorre significativa alteração quanto à argumentação oficial para

suas realizações"69. A sucessão de transformações significativas na conformação do

território anexou grande parte das ilhas à Ilha de Vitória, além de extinguir muitas

áreas de mangues e alterar o traçado da orla. 

De sutis a drásticas alterações da orla, cabe assinalar que a realização dos
aterros, seja com que justificativas, ao se consumar, tornava-os essenciais à

69 FREITAS, 2004, p.1.
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ocupação urbana e, em grande parte dos casos, mais cedo ou mais tarde,
importantes focos do interesse imobiliário70.

II.I Vitória: aterros como base da expansão

A ocupação inicial do território da então Vila de Vitória se deu, principalmente, no

núcleo central  em uma cota  mais  alta  da  Ilha  de Vitória,  num platô  seguindo a

encosta do Maciço Central. A topografia acidentada, bem como a Baía de Vitória, as

diversas  ilhas  e  áreas  alagadiças  eram  elementos  tidos  como  obstáculos  ao

progresso da cidade, pois limitavam fisicamente o núcleo central.  Nos relatos de

viajantes do século XIX, entretanto, percebe-se o grande prazer estético decorrente

do encontro visual com esses elementos morfológicos, especialmente com o relevo

e o mar. O cientista canadense Charles Frederick Hartt foi um dos viajantes que

descreveu sua relação com o sítio físico na chegada à cidade e deu destaque à

expressividade de tais elementos:

Exatamente  abaixo  da cidade  de  Vitória,  há  uma destas  encostas  lisas,
formando um elemento extremamente atrativo, no cenário romântico da ilha.
Ergue-se num anfiteatro,  entre belas montanhas,  vistas em cheio para o
mar,  forma  um guia  precioso  para  o  navegante  essa  montanha  cônica,
sustentando no topo uma massa semelhante a uma torre, cuja face externa
é escavada a leste por considerável caverna, na qual, dizem, em tempos
passados, se refugiavam os escravos fugitivos; tal é a montanha chamada
Jutuquara [sic], ou Frade de São Leopardo, de acordo com Mouchez71.

Durante o século XIX, a visão panorâmica da cidade representada nos desenhos e

relatos dos viajantes expressa como o conjunto de elementos construídos em Vitória

possuíam uma escala singela quando comparado ao Maciço Central e o relevo da

Ilha. Apenas a implantação de igrejas em terrenos mais elevados e a construção de

suas  torres  ganhavam um destaque  maior  em relação  às  pequenas  edificações

entrelaçadas.

70 MENDONÇA, 2005.
71 HARTT, C.F., 1941 apud KLUG, 2009, p.19.
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Figura 6 Vista da Vila de Vitória a partir da Baía, 1884. 

“Vê-se o Cais da Alfândega e a Igreja Matriz”. Ao fundo, o Maciço Central.

Fonte: Biblioteca Central da Universidade Federal do Espírito Santo

As  primeiras  obras  de  expansão  territorial  de  Vitória  se  concentraram  nas

imediações do núcleo central, especialmente em áreas alagadiças, apontando como

intenções  a  melhoria  da  acessibilidade  e  das  condições  sanitárias.  Ambas

prejudicadas pelo traçado das ruas, estreitas e tortuosas, e o parcelamento do solo,

pequenos lotes ocupados por edificações pouco afastadas entre si, decorrentes das

restrições  impostas  pela  topografia.  Muitas  das  obras,  porém,  foram  relativas  à

melhoria das condições de navegação, pois os inconvenientes gerados para o porto

representavam, consequentemente, inconvenientes para o comércio da capital. Ao

final do século XIX, entretanto, apontava-se para a necessidade de intervenção para

além dos limites originais. Em um relatório no ano de 1896, o governante do Estado,

José de Melo  Carvalho  Muniz  Freire,  expressa sua preocupação em relação às

limitações da ocupação de novos espaços pelas “condições naturais” do sítio físico,

já que a área ocupada da cidade era considerada então praticamente esgotada,

além dos recorrentes problemas relativos às condições de saneamento72. 

72 CAMPOS JÚNIOR, 1996.
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Tais condições constituíram argumentos para justificar a criação de uma Comissão

de  Melhoramentos  da  Capital,  presidida  pelo  engenheiro  sanitarista  Francisco

Rodrigues Saturnino de Brito, que “[...] concluiu pela elaboração do projeto de um

bairro, conhecido por Novo Arrabalde, prevendo anexar uma área cinco a seis vezes

maior do que aquela onde estava erguida a Capital”73.

II.II Origens do Suá: um novo arrabalde

Figura 7 Praia do Suá, 1905. Ao fundo, o morro Bento Ferreira.

Fonte: IPHAN-ES.

Previamente ao projeto do Novo Arrabalde, de 1896, a região da Praia do Suá era

tida como desabitada, consistindo em uma pequena faixa de terreno arenoso entre

os morros da Garrafa (do Suá) e Bento Ferreira (Figura 8), no noroeste da Ilha de

Vitória. O caminho de acesso à praia, partindo do centro de Vitória, atravessava a

Fazenda Maruípe, contornando o Morro Grande até chegar a um trecho próximo à

Ponte da Passagem, no canal de Vitória. De lá, margeava-se o canal, cruzando o

Morro  Barro  Vermelho,  para  então  prosseguir  pelos  terrenos  secos  das  praias

Comprida  e  Santa  Helena74.  O  longo  percurso  do  centro  de  Vitória  à  praia  é

apontado como uma das hipóteses quanto às origens do termo do Suá, já que no

73 CAMPOS JÚNIOR, 1996, p.154.
74 CAMPOS JÚNIOR, 1996.
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trajeto, os banhistas tinham que “suar”. Outras hipóteses dizem respeito ao pássaro

conhecido como “Suam”,  predominante na região,  e  ao cumprimento “Bom Soir”

advindo de um visitante francês recorrente, apaixonado pelo luar que se admirava

no lugar75. Entretanto, o nome já aparece em uma carta datada de 1767, feita pelo

engenheiro José Antônio Caldas76.

A  ocupação  do  bairro  foi  então  possibilitada  na  criação  do  projeto  do  Novo

Arrabalde, em que o engenheiro Saturnino de Brito traça uma estrada de rodagem

no eixo leste-oeste, que conecta a região a noroeste onde se situa a Praia do Suá

ao núcleo original da cidade (Figura 9). A estrada é ligada a uma avenida integrante

do traçado principal  do Novo Arrabalde,  denominada Ordem e Progresso (atuais

César Hilal e Des. Santos Neves), limitando, ao norte, a região onde se estabeleceu

o bairro Praia do Suá77.

Figura 8 Levantamento dos terrenos do Novo Arrabalde

Terrenos secos em amarelo, húmidos em verde, caminho de acesso a porção leste e 

nordeste de Vitória em preto e o traçado da estrada de rodagem em vermelho.

Fonte: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo. Intervenções nossas

75 MATTEDI, 2002.
76 NEVES; PACHECO, 1996.
77 CAMPOS JÚNIOR, 1996.
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Figura 9 Projeto do Novo Arrabalde: traçado viário e quadras.

Fonte: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo. Intervenções nossas. 

O  projeto  do  engenheiro  sanitarista  foi  embasado  no  aterramento  dos  terrenos

alagadiços,  unindo-os  aos  terrenos  arenosos  próximos  ao  mar.  Assim,  foram

traçadas  amplas  vias  e  o  loteamento  que  visava  a  implantação  de  residências

unifamiliares, em uma malha quadricular tipicamente moderna, condizente com o

cunho positivista  do  autor  do  projeto.  Embora  o plano retilíneo contraste  com a

topografia  local,  é  demonstrada  constantemente  a  intenção  de  permitir,  com  o

traçado,  a  contemplação  visual  dos  referenciais  topográficos78 e  o  acesso  aos

morros,  valorizados  com  a  criação  de  bosques,  jardins  e  passeios.  O  eixo  da

Avenida da Penha é orientado para o Convento da Penha, como “[...]  uma justa

homenagem á história religiosa d’esta terra,  onde o catholicismo, impondo-se ao

fetichismo indígena, ergueu o monumento que tanto impressiona pela imponência

com que se apresenta á imaginação”79.

78 CAMPOS JÚNIOR, 1996; BRITTO, 1996 [1896]; MENDONÇA, 2006.
79 BRITTO, 1996 [1896], p.24.
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A  preocupação  estética  se  sobressai  diversas  vezes  no  relatório  escrito  por

Saturnino  de  Brito  destinado  a  Muniz  Freire,  no  qual  se  percebe  a  intenção  de

demonstrar que o projeto pretende cumprir com o desejo do Estado em tornar a

cidade de Vitória uma capital moderna compatível com as demais da época. Desta

forma, o projeto propiciou às famílias “dominantes”80 uma fuga dos “defeitos graves”

decorrentes da ausência de infra-estrutura do centro da cidade,  considerando-se

que o embasamento em terrenos arenosos próximos ao centro seria uma melhor

alternativa ao investimento capital no núcleo da velha cidade81.

[...] não importa negar que preferível é proporcionar á  vida commercial da
Victoria um arrabalde onde descanse, na vida da familia, dos labores do dia
e onde esta se veja garantida pelas condições hygienicas e estheticas de
chacaras  bem  estabelecidas.  Não  se  trata  de  mudar  o  commercio  da
Victoria, de fazer surgir, como por encanto, uma nova capital commercial: -
trata-se, sim, de mudar as familias para cêrca de 4 kilometros de distancia,
proporcionando-lhes  todas  as  commodidades  que  jamais  serão
praticamente alcançadas na velha cidade82.

Em relação às águas da Baía de Vitória, é pontuado por Mendonça83, como Brito dá

destaque a estas como cenário, de contemplação distanciada, prevendo um passeio

no morro da Barrinha com esta finalidade:

Conservando-se ahi as mattas existentes, abrir-se-hão sombrias alamedas
transitáveis por carruagens,  até o ponto culminante que se acha situado
entre as duas barras do estuário; ter-se-ha, assim, - ao pé, as payzagens
ridentes das margens e, ao longe, o indefinido do Oceano offerecendo-se
favorável á contemplação interior e á creação de imagens84.

Aquela autora observa ainda que ao mesmo tempo em que, no projeto, altera-se a

linha  d’água  para  acomodar  a  estrada  de  rodagem,  fazendo  retificações,  não  é

previsto um tratamento específico para as orlas, deixando de lado o seu potencial

para a utilização social e o contato direto com a água, a qual é destinada somente à

contemplação85.

80 Em referência à elite local formada pelos comerciantes do café.
81 BRITTO, 1996 [1896].
82 Ibid., p.58.
83 MENDONÇA, 2006.
84 BRITTO, 1996 [1896], p.25.
85 MENDONÇA, 2006.
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Figura 10 Aproximação do loteamento do Suá no projeto de Brito

Fonte: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo. Intervenções nossas.

Na região onde hoje se situa o bairro Praia do Suá (destacada na  Figura 10), o

projeto do Novo Arrabalde previa o traçado das ruas e o loteamento conectado às

demais  áreas e  a  retificação da  orla,  pouco  impactante  em relação  à  formação

original. É planejada a criação de um hospital denominado Hospital do Suá, cuja

construção nunca foi concluída por conta da crise econômica que tornou mais lentas

as obras do Novo Arrabalde ainda no final do século XIX86. O grande lote onde era

prevista a construção do hospital, de frente para o mar, ocupando grande parte da

área de orla, reforça o já mencionado desinteresse de Brito em tratar esses espaços

para usufruto da população.

É  curioso  retratar,  portanto,  que  as  primeiras  ocupações  dos  lotes  da  região  –

datadas de 1906 – foram conduzidas por pescadores que, provenientes de Póvoa do

Varzim,  um  distrito  do  Porto,  em  Portugal  e  “[...]  insatisfeitos  com  o  mar  local

decidiram tentar a sorte no Brasil”87. Foi na segunda metade do século XIX que um

grupo de pescadores aportou em Vitória  e  fez morada inicialmente no bairro  da

Capixaba. Já no início do século XX, os pescadores se deslocaram para terrenos

baldios do Suá devido ao dificultoso acesso à barra desde o Centro da cidade e,

86 A ocupação da área do Novo Arrabalde foi demorada, pois, como destaca Campos Júnior (1996) a
economia do Estado entra em crise por volta de 1895, o que culmina na extinção da Comissão de
Melhoramentos da Capital, responsável pela elaboração e por acompanhar a construção do Novo
Arrabalde, cujas obras foram então interrompidas. Nos anos seguintes, os esforços dos governantes
ficaram concentrados na ocupação das áreas centrais, em detrimento dos espaços das praias, uma
vez que o crescimento populacional não era muito significativo.
87 MATTEDI, 2002, p.8.
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principalmente, ao problema das correntes marítimas que apresentavam dificuldades

para a navegação. Também de acordo com Derenzi, a ocupação da Praia do Suá foi

facilitada pela "[...] linha de carris urbano, à tração animal e depois a vapor, que ali

terminava” 88. 

Figura 11 Praia do Suá, início do século XX. 

Percebe-se, na imagem, as primeiras ocupações próximas ao mar, bem como a

estreita faixa de terra que margeia o Morro Bento Ferreira, quase inteiramente

coberta por vegetação.

Fonte: Acervo José Tatagiba

Foi efêmera a vida na Praia do Suá, cuja pista, para corridas de cavalos não
conseguiu despertar maior interêsse aos moradores da ilha. A primeira casa
de  pedra  e  cal,  construída  naquele  bairro,  pertenceu  a  Emilio  Parras,
espanhol, pintor e decorador, na Rua Vila Velha. Essa zona praiana da ilha,
até o comêço do século, era pouco trafegada e pràticamente despovoada.
Faltavam-lhe caminhos e desmatação. Tôda a orla marítima era coberta de
intensa vegetação,  quer de 'mangue',  nos alagadiços,  quer de cajueiros,
palmeiras  e  arbustos  próprios  de  solo  arenoso.  A  comunicação  com  a
'Ponte  da  Passagem'  se  fazia  por  Maruípe,  cuja  estrada  colonial  se
transformou em Avenida com pouca variação de traçado.89

Na sua formação como vila de pescadores, foram construídas pequenas casas de

estuque  à  beira-mar,  onde  aproximadamente  quarenta  famílias  formaram,

posteriormente, a Colônia de Pesca Z2. 

88 DERENZI, 1995 [1965], p.175.
89 Ibid.
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A linha de bonde elétrico foi inaugurada no ano de 1908, atraindo muitos banhistas e

facilitando  o  comércio  da  colônia.  Com  os  bondes,  o  pescado  que  não  tinha

compradores passou a ser vendido na cidade90.

Bairro de hábitos provincianos, tinha uma orgulhosa colônia de pescadores
que só recebia a visita de pessoas chiques, quando apareciam por lá para
comprar peixe, para tomar banho de mar ou para acompanhar a tradicional
Festa  de  São  Pedro  –  o  padroeiro  daquele  povoado  ilhéu  de  conforto,
luxúria e modismos. Para eles, pescadores do Suá, abaixo de Deus e do
santinho Pedro, só havia algo de mais importante: o mar ... Dali tiravam o
sustento de suas famílias e movimentavam a economia do lugar91.

Figura 12 Rua Almirante Tamandaré e Ferreira Coelho, 1928

Fonte: Acervo Fábio Pirajá

Pode-se  dizer  que  a  ocupação  dos  terrenos  por  parte  dos  pescadores  foi  de

encontro à intenção do governo de regular a aquisição dos lotes do Novo Arrabalde.

O crescimento  do interesse de particulares  em adquirir  os  terrenos só pôde ser

observado após as obras de embelezamento e modernização da cidade, realizadas

pelo governo de Jerônimo de Souza Monteiro (1908-1912). Ainda assim, a venda

era inexpressiva e o Novo Arrabalde foi menosprezado. "O governo estadual, a partir

de 1910, passa a conceder terrenos no Novo Arrabalde mediante o pagamento de

um  foro  anual"92.  Mas  a  real  valorização  dos  terrenos  se  deu  somente  com  o

90 MATTEDI, 2002.
91 Ibid., p.8.
92 CAMPOS JÚNIOR, 1996, p.186.
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governo  de  Florentino  Avidos  (1924-1928),  que  deu  continuidade  às  obras  e

estimulou a sua ocupação93.

O  favorecimento  foi  maior  para  a  classe  média  daquele  momento:  os
funcionários  do  Estado  (possuíram  50%  de  desconto  na  compra  de
terrenos), comerciantes de maneira geral e profissionais liberais, além das
pessoas  de  renda  mais  elevada,  como  os  exportadores  de  café,  que
passaram a residir na Capital a partir da década de 20. [...] Isso nos leva a
crer que o governo do Estado produziu a ocupação dos terrenos no Novo
Arrabalde,  que  foram  apropriados  privadamente  por  setores  mais
favorecidos da população e que acabaram por se beneficiar da valorização
criada94.

Apesar da atuação do Estado no controle e promoção da região, a pesquisadora

Lucia  Helena  Pazzini  de  Souza  apresenta  relatos  de  moradores  que  indicam a

persistente ocupação na Praia do Suá por pescadores e imigrantes “seduzidos pela

configuração do local, pois tinham o mar à sua porta”95. Não há relatos, portanto, de

tentativas de retirada dos habitantes do local, que acabaram por fortalecer o núcleo

essencialmente familiar, o qual, durante os anos 1930 e 1940, pouco cresceu  96.

Para a zona leste, apesar dos seus cabelos brancos, o Suá tem progredido
pouco.  Explica-se  o  fenômeno  pelo  aparecimento  do  bairro  de  Praia
Comprida. Em outras épocas, ponto terminal dos carros de tração animal, o
Suá foi  muito procurado pelos banhistas,  que em suas praias buscavam
lenitivo para os rigores da canícula. Hoje a sua rival, com melhores praias e
admirável traçado urbanístico, monopolizou as preferências da população97.

Enquanto o novo arrabalde se desenvolvia e era ocupado pela classe dominante à

procura  de  um  lugar  de  descanso,  na  Praia  do  Suá  os  laços  afetivos  entre  a

população  e  o  local  eram  fortalecidos  por  meio  da  pesca  e  da  religião.  A

comemoração da festa de São Pedro dos pescadores do Suá é, desde os anos

1920,  um  exemplo  dos  valores  da  comunidade  de  pescadores,  que  durante  a

década de 1930, improvisava missas na sede da Colônia de Pesca Z2. “[...] depois

da Festa de Nossa Senhora da Penha, o mais popular festejo religioso do Espírito

Santo e a mais antiga festa comunitária do município de Vitória”98. O padre celebrava

a missa e, em seguida, era realizada a procissão nas ruas do bairro, carregando a

imagem de São Pedro até o barco que conduziria a procissão marítima. As baleeiras

93 CAMPOS JÚNIOR, 1996.
94 Ibid., pp.195-196
95 SOUZA, 2010, p.82.
96 MATTEDI, 2002.
97 MONJARDIM, 1949 apud. MATTEDI, 2002.
98 MATTEDI, 2002, p.41.
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dirigiam-se à Ilha do Príncipe para depois retornar à frente do Convento da Penha,

onde era realizada a benção dos anzóis.  No ano de 1997, a festa passou a ser

realizada na Enseada do Suá, na Praça do Papa, com o patrocínio e organização da

Prefeitura de Vitória. A pesquisadora Souza apresenta relatos de moradores que se

referem à perda de sentido da festa, pelo fato de não mais ser organizada pela

comunidade e ser realizada no bairro vizinho99.

A Colônia de Pescadores Z2,  atualmente chamada Z5,  teve seu início nos anos

1920, com instalações modestas em um barracão de zinco. Na década de 1930,

construiu-se  uma  edificação  de  alvenaria,  que  atendia  aos  72  pescadores

associados,  bem como realizavam-se festas  da comunidade  no  salão.  O térreo,

posteriormente, passou a funcionar como mercado de pescado dos associados. A

Rua  Almirante  Tamandaré,  conhecida  por  moradores  de  Vitória  como  “rua  das

peixarias”, abriga a sede da Colônia onde é vendido o pescado dos associados, bem

como diversas peixarias, com um movimento diário constante desde a construção

das  primeiras,  ainda  na  década  de  1920100.  Na  rua  transversal,  a  Rua  Ferreira

Coelho,  funciona  desde  o  ano  de  1952,  o  restaurante  de  frutos  do  mar  mais

tradicional de Vitória, famoso pelas moquecas, em especial a moqueca capixaba. O

Restaurante  São  Pedro,  cujo  nome  é  uma  homenagem ao  padroeiro,  é  gerido,

atualmente, por filhas dos fundadores, dando continuidade ao comércio familiar101.

99 SOUZA, 2010.
100 MATTEDI, 2002, pp.30-31.
101Ibid., pp.13-14.
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II.III Aterros de Bento Ferreira

Figura 13 Aterros de Bento Ferreira, 1950: 

No centro, a Estrada de rodagem (Av. Vitória). 

Em segundo plano, a Praia do Suá à esquerda e o

morro Bento Ferreira à direita.

Fonte: IJSN 

No governo Jones dos Santos Neves (1951-1954) foi iniciado o aterro do manguezal

de Bento Ferreira que, de acordo com Mattedi102, provocou sérios efeitos na colônia

de  pescadores,  como os  estragos  causados  na  topografia  do  Morro  da  Garrafa

(Bento  Ferreira).  O  autor  também  destaca  como,  por  conta  da  implantação  da

Avenida  Beira-Mar  (Av.  Mal.  Mascarenhas  de  Moraes),  foi  impulsionado  o

crescimento econômico e populacional do Suá. O cronista e ex-topógrafo Délio Grijó,

em entrevista concedida a Mattedi, relata: "Com isso a Praia do Suá, que era uma

vila pacata de pescadores, passou a ser de uma hora para outra um bairro dos mais

procurados, tanto para morar, como para lazer".103

102 MATTEDI, 2002.
103 GRIJÓ apud. MATTEDI, 2002.
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Figura 14 Início da década de 1960: à esquerda, o bairro Praia do

Suá e, ao centro, o aterro dos manguezais de Bento Ferreira.

Fonte: IJSN

Figura 15 Década de 1960: parte do bairro Praia do Suá e, ao

fundo, o aterro dos manguezais de Bento Ferreira.

Fonte: http://www.veracidade.com.br/
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As peixarias ficaram famosas, os restaurantes de frutos do mar foram consagrados

os melhores da ilha e o comércio local passou a atender a novos moradores. "E

assim, devido aos ares dos novos tempos, foi-se embora o 'Formigueiro' e findou-se

a  'Alagoana'.  Tudo  em  nome  do  progresso..."104.  Desse  modo,  houve  certa

descaracterização,  por  conta  dos  novos  costumes e  modos  de  viver  dos  novos

habitantes. E, “[...] os antigos habitantes já não eram mais apenas pescadores", que

por conta da nova realidade, passaram a trabalhar para terceiros. Mesmo assim,

ainda era possível perceber a marca registrada do bairro: as peixarias e os festejos

do padroeiro São Pedro, que configuravam a sua principal característica, terra de

pescador105.

Figura 16 Praia do Suá, 1961

Fonte: http://deolhonailha-vix.blogspot.com.br/

Os  aterros  de  mangues  de  Bento  Ferreira,  somados  ao  aterro  da  Esplanada

Capixaba,  que  já  fora  projetado  para  favorecer  a  verticalização,  foram medidas

tomadas com a finalidade de melhorar as condições de navegação e das águas

104 MATTEDI, 2002. “Formigueiro” e “Alagoana” eram casas noturnas que fugiam aos ares de núcleo
familiar da Praia do Suá.
105 Ibid.
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portuárias.  Já  os  traçados  viários  decorrentes  desses  projetos,  facilitariam  as

conexões  entre  Novo  Arrabalde  e  o  núcleo  central106.  Com a  ocupação  dessas

regiões aterradas, que começa a ocorrer a partir da década de 1950, amplia-se o

vínculo,  até  então  inexpressivo,  com  o  Centro  da  cidade  e  suas  atividades

comerciais. 

Pode-se  considerar  que  a  vida  pacata  do  núcleo  onde  se  encontravam  os

pescadores e a vida urbana e da movimentação comercial, relacionada às atividades

portuárias, foram aproximadas, ao ponto que a vida local passou a ser transformada

pelos fluxos e o ritmo da Cidade.

Com o aterramento e a ocupação dos bairros em direção às praias e a expansão da

infra-estrutura  urbana  em  direção  à  porção  continental  de  Vitória,  o  interesse

imobiliário  passa a se expandir  para além dos limites do Centro de Vitória.  Nas

décadas de 1960 e 1970,  com a instalação da Companhia Vale do Rio Doce –

CVRD, do porto de Tubarão e da Companhia Siderúrgica de Tubarão – CST na área

continental de Vitória, a cidade passou a ganhar destaque na economia nacional,

“[...]e mesmo o alcance na atualidade de conexões logísticas inerentes à economia

internacional de caráter globalizante”.107 Esse fato contribuiu então para a ampliação

do poder do mercado imobiliário no cenário de ocupação e expansão dos limites da

cidade.

Até  a  década  de  1970,  o  centro  da  cidade  concentrava  as  principais
qualidades urbanas,  seja  quanto ao embelezamento da paisagem, pelos
parques, praças e  boulevares, seja quanto à infra-estrutura e aos demais
benefícios urbanos associados à moradia. Este era então o contexto que
mantinha o interesse imobiliário ligado ao Centro de Vitória108.

106 FREITAS, 2004.
107 MENDONÇA, 2005, p.5.
108 Ibid.
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II.IV Aterro do Suá

Figura 17 Porção leste da Ilha de Vitória, 1970.

Enrocamento entre as ilhas do Papagaio e do Boi, correspondente ao limite do aterro da COMDUSA

e eixos viários que estabelecem conexão entre o centro, a Ilha de Vitória e a porção continental.

Fonte: www.veracidade.com.br

Na década de 1970, foi executado o aterro hidráulico de parte da Baía de Vitória na

região da Praia do Suá, com grandes consequências na Ilha de Vitória, bem como

na escala local, no bairro Praia do Suá. O aterro foi desenvolvido pela Companhia

de  Desenvolvimento  Urbano  S.A.  (COMDUSA),  órgão  vinculado  ao  governo  do

estado, como parte do projeto de urbanização da região, inicialmente elaborado pelo

arquiteto Jolindo Martins Filho. O motivo alegado pelo arquiteto para a realização do

aterro foi a melhoria do canal de navegação para acesso ao Porto de Vitória109, uma

justificativa que fora comum ao longo do século XX110.

O aterro na Praia do Suá foi forçadamente realizado, uma imposição feita
pelo Departamento de Portos e Vias Navegáveis (DNPVN) para proteger o
canal de acesso ao Porto [...] o que era decidido pelo Governo Federal na
época, no auge da Ditadura no Brasil, não era passível de discussão e não
era uma prática a transparência nas informações das decisões políticas à
população111

109 FREITAS, 2004.
110 MENDONÇA, 2005.
111 MARTINS FILHO, 2013 apud. ESPÍNDULA, 2013, p.39.
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Almejava-se, de acordo com o arquiteto, o impedimento do assoreamento do canal,

algo previsto antes mesmo do projeto de aterro, devido ao depósito de materiais no

canal pelo movimento das correntes. A COMDUSA, entretanto, pontua quatro outros

objetivos principais  para o plano:  a urbanização da região do Suá; a criação de

áreas para ocupação residencial, o deslocamento de comércios e serviços do Centro

da Cidade, considerado esgotado e confuso e, finalmente, a criação de uma extensa

praia e uma avenida litorânea, para uso coletivo112.

O projeto original de urbanização de Martins Filho sofreu modificações antes mesmo

de sua implantação, o que, segundo o arquiteto, deveu-se ao seu afastamento antes

mesmo da conclusão do projeto, e também à pressão exercida pelo setor imobiliário.

Cabe ressaltar o constante interesse do mercado imobiliário, associado ao poder

público, no processo de verticalização da cidade, especialmente no Centro. O aterro

da Esplanada Capixaba, na década de 1950, destinado à implantação de edifícios

de oito a doze pavimentos, e a implementação da lei nº351 em 1954, que estende

para todo o centro da cidade o limite máximo das edificações para doze pavimentos,

contribuíram então, para a aceleração do processo de verticalização e especulação

imobiliária.  Esse fato impulsionou,  por consequência, o interesse das famílias de

classes  mais  altas  em  se  deslocarem  para  novas  centralidades113.  O  aterro  do

Suá114, portanto, revelou-se como uma oportunidade para a criação de novas áreas

destinadas à ocupação residencial.

Assim,  foram  traçadas,  no  plano  de  uso  e  ocupação  do  solo  apresentado  à

Prefeitura  de  Vitória  em  1972,  oito  superquadras,  divididas  em:  “RC”,  quadras

residenciais em condomínio,  “RU”,  quadras para residências unifamiliares e “CS”

quadras para comércio e serviços, estruturadas ao longo do eixo viário principal.

Este eixo corresponde à avenida denominada Nossa Senhora dos Navegantes, que

estabelece uma ligação direta entre a Avenida Beira-Mar e a Ponte Camburi, um

importante elo de ligação entre a porção continental da cidade e a Ilha de Vitória.

112 COMDUSA, 1972.
113 MENDONÇA, 2003.
114 Cabe ressaltar que há diferentes denominações do plano em questão, que mudam de acordo com
a fonte consultada: “aterro do Suá”, “aterro da COMDUSA”, “aterro da Enseada do Suá”, “Enseada da
Praia do Suá”. Entretanto, hoje, a área é correspondente ao bairro denominado oficialmente “Enseada
do Suá”.
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No plano, era pretendida a utilização de “toda a extensão da orla” ao usufruto social,

com espaços  para  entretenimento  e  esporte,  áreas  verdes  e  praias.  Entretanto,

percebe-se na Figura 18, que este tratamento da orla só abrange o trecho entre o

Iate Clube do Espírito Santo e a Ilha do Boi. A conexão dali em diante é quebrada, à

medida  que  se  destina  uma  grande  área  próxima  ao  mar  à  implantação  de

edificações do tipo residencial unifamiliar e, também, reserva-se uma gleba junto à

Ilha  do  Papagaio  para  o  Departamento  Nacional  de  Portos  e  Vias  Navegáveis

(DNPVN), “[...] em cujos limites é pretendida a construção de um terminal pesqueiro

e da colônia de pescadores, ora estabelecidos na enseada do Suá”115.

Figura 18 Plano de uso e ocupação do solo, COMDUSA.

Fonte: IJSN. Intervenções nossas.

115 COMDUSA, 1972, s/p.
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Apesar da crescente expectativa em estabelecer uma terceira ligação entre Vitória e

os municípios vizinhos, devido ao crescente número de automóveis que causava um

esgotamento nas pontes Florentino Avidos e “Segunda Ponte”116, o autor do projeto

original do aterro do Suá, Martins Filho, menciona que a implantação da “Terceira

Ponte”117 não estava prevista no plano da COMDUSA118. A porção leste, entretanto,

parecia  oferecer  as  condições  ideais  a  tal  implantação,  pois  possibilitava  a

constituição de um eixo continuo entre a cidade de Vila  Velha e as importantes

Avenidas da Penha e Leitão da Silva, em Vitória. Além do mais, o aterro do Suá teria

condições de comportar grandes canteiros de obra para a construção da ponte. “[...]

a  inclusão  da  3a ligação  na  faixa  exterior  Leste  possibilita  a  formação  de  uma

estrutura urbana aberta, aliviando a Ilha de Vitória e principalmente o seu centro,

possibilitando a criação de um centro mais moderno, estruturado e dinâmico”119.

Após a decisão de construção da “Terceira Ponte” no local aterrado, o projeto de

urbanização foi alterado e, assim, lotes foram eliminados e quadras refeitas, sendo

grande parte do desenho original ajustado para a inserção da ponte. Martins Filho

afirma que não foi consultado na decisão de tais transformações, mas entende que

esta  adequação  faz  parte  de  um  processo  de  desenvolvimento  urbano  que

prevalece  em  várias  cidades  de  todo  o  mundo,  embora  defenda  que,  caso

consultado, teria a oportunidade de desenvolver uma melhor solução, sem modificar

muito o projeto inicial proposto120. 

Foram adotadas, principalmente, mudanças no traçado viário para a distribuição e

conexão dos diversos fluxos relacionados à nova ponte, como o traçado de alças de

retorno  à  Avenida  N.  Sra.  dos  Navegantes.  Deste  modo,  diversas  áreas  foram

redestinadas aos espaços de circulação de veículos. Ao analisarmos o traçado das

vias, é possível perceber uma divisão da área em quatro “fatias” principais, algo que

é consolidado tanto pelo uso previsto, como a partir  da implantação da “Terceira

Ponte” e da própria linha da Av. N. Sra. dos Navegantes.

116COMDUSA, 1972.
117 Oficialmente Ponte Deputado Darcy Castello de Mendonça.
118 MARTINS FILHO, 2013 apud. ESPÍNDULA, 2013 [Entrevista concedida à autora].
119 Escritório Técnico J.C. Figueiredo Ferraz Ltda. Projeto básico da 3a. ponte. Apud. IJSN, 1978.
120 MARTINS FILHO, 2013 apud. ESPÍNDULA, 2013.
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Conforme  Klug121,  a  construção  da  “Terceira  Ponte”,  concluída  em 1989,  foi  de

grande importância tanto como um marco na paisagem de Vitória, por se tratar de

uma  construção  de  grandes  proporções,  quanto  por  possibilitar  um  ângulo

privilegiado para observar-se a paisagem do alto. “Por este ângulo, Vitória é vista

como  uma  cidade  geograficamente  rica,  que  comporta  num  mesmo  espaço

elementos naturais e edifícios altos, os quais representam o seu ‘desenvolvimento’ e

seu aspecto de metrópole”122.

Figura 19 Porção leste da Ilha de Vitória e aterro do Suá, 1978.

Incorporação das ilhas e traçado da avenida litorânea, N. Srª. dos Navegantes.

Fonte: www.veracidade.com.br

Em maio de 1978, a Fundação Jones dos Santos Neves publicou um documento

relativo à proposta de uso no aterro da Enseada do Suá, no qual aponta-se para a

limitação da taxa de ocupação no local, como estratégia para a liberação do solo

para atividades de uso comum. Também menciona-se a integração dos espaços

construídos, em conjunto com a determinação de que todas as edificações de uso

residencial devam ser erguidas sobre pilotis. É indicado, brevemente, o cuidado que

se  deva  ter  para  a  permissão  da  visualização  de  referenciais  paisagísticos,  em

121 KLUG, 2009.
122 Ibid., p.57.
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especial  na  quadra  6  (Figura  18),  que interfere  no  cone visual  do  Convento  da

Penha123.

Embora  sejam  assinaladas  considerações  acerca  da  paisagem  natural  e  da

visualização  do  Convento  da  Penha,  o  plano  demonstra  a  desconsideração  em

relação aos seus possíveis efeitos sobre o significado desses elementos. O aterro

em si teve grandes consequências para a geografia da Ilha de Vitória, incorporando

à mesma as Ilhas do Boi, do Papagaio, do Sururu e do Bode, e alterando o litoral da

Praia do Canto e Praia do Suá, modificando assim, a orla da baía de Vitória. “A partir

do aterro, passou a configurar uma paisagem diferente, de uma região plana com

alguns  afloramentos  rochosos  de  pequeno  porte”124.  Fica  evidente  no  relato  da

COMDUSA, a intenção de saciar a demanda do mercado imobiliário, utilizando o

discurso paisagístico para efetivar a valorização da área. 

Na concepção do projeto, procurou-se valorizar as excepcionais condições
desse local e seus aspectos paisagísticos resultantes do conjunto das ilhas
do Sururu, do Bode e do Boi, interligando. Defendia a maior parte das duas
primeiras como reservas biológicas (áreas verdes), tal fato confere a zona o
usufruto  de  fator  extrínseco  efetivo  de  valorização  imobiliária  e
características ambientais excelentes125. 

Figura 20 Aterro do Suá, década de 1970

Fonte: Acervo pessoal de Paulo Roberto Mian

123 IJSN, 1978.
124 KLUG, 2009, p.54.
125 COMDUSA, 1972, s/p
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Enquanto  as  propostas  iniciais  de  uso  e  ocupação  do  solo  privilegiavam o  uso

residencial com áreas de comércio e serviços e lazer, as alterações feitas a partir da

criação do primeiro Plano Diretor de Vitória, em 1984, adicionaram novos usos do

solo, como o institucional, o portuário e o uso especial”126. Apesar da conclusão do

aterro em 1977, com a construção da “Terceira Ponte” ainda inacabada e o intenso

processo de verticalização ocorrendo em outras áreas da cidade, como na Praia do

Canto, na década de 1980, a ocupação dos lotes do Aterro da COMDUSA era pouco

expressiva,  sendo  a  maioria  das  construções  situada  na  quadra  unifamiliar

fronteiriça com a ponte, além do Edifício do Palácio do Café e do Hortomercado

Municipal (Figura 21). Já na década de 1990, fatores locais como a inauguração da

“Terceira Ponte” e o projeto do Shopping Vitória, bem como mudanças na cidade de

Vitória, dentre as quais destacamos a implantação do Plano Diretor, possibilitaram o

crescimento  da  valorização  do  solo  na  Enseada  do  Suá.  Tal  crescimento  foi

promovido pelo Estado, que detinha o domínio sobre terrenos que foram destinados

à construção de edifícios públicos127. 

Figura 21 Aterro do Suá, início da década de 1980

Fonte: http://deolhonailha-vix.blogspot.com.br/

126 ESPÍNDULA, 2013, p.63.
127 OLIVEIRA, 2007.
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Edificações bem verticalizadas passaram a preencher, pouco a pouco, o espaço das

quadras  próximas  ao  local  de  cobrança  de  pedágio  da  “Terceira  Ponte”,

circunvizinhas aos bairros Praia do Canto e Praia do Suá. A influência da velocidade

dos fluxos passou também a ocorrer nestes bairros, criando tensões, principalmente,

com relação ao bairro Praia do Suá que, com o aterro, foi distanciado do mar.

[...] com o novo aterro, lá se foram a prainha e também a brisa marinha que
tanto acariciava os rostos dos habitantes do Suá. Os barcos, velhos amigos
dos olhos dos nativos e que enfeitavam as noites de luar, foram expulsos
dali e levados para o outro lado do aterro, sendo agora atracados no canal
[...]. As casas, que tinham suas janelas voltadas para as águas mansas da
praia, viram-se forçadas a ter uma paisagem de concreto armado à frente,
na Enseada do Suá, até que tempos depois também foram engolidas pelo
progresso, dando lugar a outros empreendimentos.128

As intenções do projeto, com o rumo tomado após a conclusão do aterro, desviaram-

se da implantação de um bairro residencial dotado de comércio, serviços e áreas de

lazer para a população, para se tornar uma “vitrine” da capital.

O arquiteto responsável pelo projeto inicial, Martins Filho, em entrevista concedida

ao jornal A GAZETA no ano de 1993, expressou uma decepção profunda em relação

ao que o bairro havia se tornado. “Não era cogitada a transferência do centro político

e administrativo como, em parte, se vê hoje com a sede do Tribunal de Contas, a

construção da nova sede da Assembleia Legislativa, do Corpo de Bombeiros e da

Telest  [...]”129 Essa  fala  demonstra  como  o  aterro  tomou  um  rumo  distinto  das

proposições originais do projeto. 

Uma  matéria  anterior  do  jornal  A  GAZETA,  do  ano  de  1978,  evidencia  o

questionamento de mudanças relativas ao uso do solo quando lotes das empresas

Urbe  e  Fibrasa  foram  desapropriados  para  a  construção  da  “Terceira  Ponte”  e

indaga: “Parece que o projeto original da Comdusa previa a construção naquela área

de  parques,  teatros,  centros  comerciais  e  afins,  Entretanto,  o  que  se  vê  é  a

proliferação  de  mansões.  Isto  estava  previsto  ou  houve  mudanças  no  projeto

original?”130.

128 MATTEDI, 2002, p.25.
129 Expansão pode provocar caos na Enseada do Suá. A GAZETA, Vitória, 29 de Agosto de 1993.
130 As 15 perguntas a que a Comdusa não deu resposta. A GAZETA, Vitória, 29 de Julho de 1978.
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Também deve-se ressaltar a área inicialmente destinada ao uso cultural e esportivo

(ver Figura 18) que no projeto da COMDUSA, foi adquirida pelo Grupo Abril Cultural

e dividida com dois outros grupos empresariais capixabas, o grupo Buaiz e o grupo

Real Engenharia, no ano de 1971, antes mesmo da realização do aterro. Em 1977,

com a sua conclusão, a área permaneceu vazia e, somente em 1987 foi realizado o

projeto conhecido como “Nova Cidade”, que previa a construção de um shopping,

prédios comerciais e residenciais. O Shopping Vitória foi então a única construção

realizada,  trazendo para  o bairro  grandes lojas de departamento como as Lojas

Americanas,  antes  restritas  ao  Centro  de  Vitória131.  Um  novo  projeto  também

denominado “Nova Cidade” foi  apresentado em 2005,  prevendo a construcao de

treze prédios residenciais nas áreas vazias em torno do Shopping Vitória. O projeto

foi barrado e reformulado sob o nome “Waterfront” reduzindo o número de prédios

para  seis,  que  teriam  forte  impacto  sobre  a  visão  do  Convento  da  Penha.

Finalmente, após diversas liminares e forte recusa da população, foi apresentado um

terceiro projeto de expansão do Shopping Vitória, construção de hotel, apart-hotel,

prédios comerciais, residenciais e de uso misto, divididos em fases que, ao todo,

durariam 20 anos. A fase inicial, marcada para 2013, não foi iniciada até o presente

ano de 2017.

No  traçado  do  plano  da  COMDUSA,  procurou-se  adotar  características  de  uma

cidade  moderna,  inserindo  superquadras,  distintas  quanto  ao  uso  do  solo,

organizando  o  bairro  em setores,  ao  longo  um eixo  viário  principal  destinado  à

distribuição do fluxo de veículos e à facilitação do trânsito intra-urbano. Percebe-se

uma  dedicação  em  criação  de  espaços  públicos  destinados  ao  lazer  na  orla

referente às praias Comprida e do Canto. É feito  um grande parque linear,  com

quadras de esportes, praças, instalações de apoio, paisagismo e um calçadão que

permite o contato mais direto com o mar, espaços muito utilizados pela população.

Esse aspecto do projeto do aterro do Suá se distingue, portanto, do projeto de Britto,

no Novo Arrabalde, que não explora a orla como espaço de usufruto da população.

Na paisagem de Vitória por Brito, o mar ainda é visto com certo receio; só se permite

ser emoldurado; já as matas nos morros são desbravadas, criando caminhos.

131 OLIVEIRA, 2007.
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Figura 22 Execução do projeto de orla do Aterro da Comdusa

Fonte: http://deolhonailha-vix.blogspot.com.br/

Contudo, algumas das preocupações pontuadas no projeto do Novo Arrabalde, em

1896, como a visibilidade de referenciais paisagísticos, em especial o Convento da

Penha, foram ignoradas no plano da década de 1970. Somente em 1994, com a

alteração do Plano Diretor Urbano vigente, foram limitadas edificações acima de dois

pavimentos no eixo visual do convento a partir da Av. N. Sra. da Penha. 

O aterro da baía foi um impacto de grandes contrastes com a vida da Praia do Suá.

“Toda a maré do Suá foi aterrada, surgiu a ‘avenida moderna e ampla [...], e a ‘área

capaz  de  comportar  um  excelente  plano  de  urbanização’  que  hoje  se  chama

Enseada do Suá, setor de projetos arrojados, de arquitetura moderna”132. O traçado

retificou a orla, e foi imposto com uma grande desconexão em relação ao traçado do

Novo Arrabalde. Não se vê continuidades e o tamanho das quadras possui  uma

escala completamente distinta das demais. 

A  implantação  da  “Terceira  Ponte”  está  entre  as  alterações  no  plano  que  mais

transforma os fluxos locais, em conjunto com a Av. N. Sra dos Navegantes, e ambas

dividem o bairro em fatias, as superquadras de implantações e uso do solo distintos. 

132 MATTEDI, p.23.
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Capítulo III: Oficina Zooming - um jogo para um percurso

A  Oficina  Zooming133 foi  uma  atividade  realizada  com  base  nas  investigações

propostas neste trabalho, visando uma primeira experimentação metodológica e a

produção de conhecimento acerca da paisagem da região do Suá e imediações. A

atividade foi proposta a uma turma de 18 alunos do sexto período da graduação em

Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal  do  Espírito  Santo,  cursando a

disciplina de Urbanismo II. Com base no programa da disciplina, que é dividido em

três fases, oferecemos as atividades da oficina como o primeiro contato com a área

de estudos, uma etapa correspondente à primeira fase do programa: de diagnóstico

urbano. Foi utilizado um método parcialmente baseado nas derivas situacionistas,

almejando tornar o primeiro contato com a cidade, neste caso, o primeiro contato do

estudante/urbanista  com  o  seu  objeto  de  análise,  mais  liberto  de  metodologias

rígidas  e  tecnicistas,  e  possibilitar  a  realização  de  um  diagnóstico  urbano  que

evidenciasse, de forma sensível, as situações urbanas características do lugar. O

nome da Oficina Zooming surgiu a partir do termo Zoom, referente à aproximação e

distanciamento de cena no enquadramento da fotografia, e remete à intenção de

aproximação física e sensível almejada com as atividades propostas.

O exercício dos alunos foi dividido em 5 etapas: 1) a aproximação teórica aos temas

abordados, 2) a instrução para a realização da deriva e das narrativas cartográficas

3) a realização da experiência de deriva 4) a elaboração das narrativas cartográficas

e 5) a apresentação dos relatos e cartografias em um debate aberto. Descrevemos

aqui  cada etapa e  expomos os  resultados obtidos  com a oficina,  explorando-os

como uma produção de conhecimento em conjunto, a partir do relato do outro.

133 Coordenada  pela  Profa.  Dra.  Eneida  Maria  Souza  Mendonça,  organizada  pela  autora  desta
dissertação e Giovani Bonadiman Goltara, mestrandos do PPGAU-UFES.
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III.I Aproximação aos temas

Durante  a  primeira  etapa,  a  leitura  de  textos  e  a  discussão  em  sala  foram

fundamentadas nas experiências do caminhar tratadas por autores já discutidos no

primeiro  capítulo  desta  dissertação,  como  Careri134 e  Jacques135,  no  intuito  de

exemplificar  práticas  de  deambulações  que  mostram  novas  possibilidades  de

apreensão e intervenção no espaço urbano. Nesse sentido, relevamos a importância

do caminhar como um importante meio de captar a essência do urbano através do

movimento lento e da escala humana.

Partimos  de  uma  associação  do  primeiro  momento  significativo  de  experiências

caminhadas no ambiente urbano, a época das  flâneries, no final do século XIX. A

cidade  moderna  gênese  do  flâneur  foi  abordada  a  partir  de  Benjamim,  que

fundamentou sua análise nos escritos literários do final do século XIX de autores

como Charles Baudelaire e Edgar Alan Poe. Ao flâneur, conferimos importância com

base na lentidão do caminhante em face da velocidade da cidade moderna e o

comportamento subversivo como participante-observador nas práticas cotidianas. 

Já sobre o século XX, debatemos os movimentos artísticos e literários e a fase de

deambulações que, por meio de uma postura de anti-arte, teve o papel de fundir a

produção  artística  com  a  vida  cotidiana.  Ressaltamos  o  papel  do  Dadá  de

reivindicar,  através  da  deambulação,  a  exploração  do  banal  e  desconhecido  na

cidade,  bem  como  a  descoberta  dos  seus  significados.  Destacamos  também  a

influência das teorias da psicanálise na realização de deambulações surrealistas,

que buscaram “desvelar as zonas inconsciente da cidade”136 ao atravessá-la.

A  principal  influência  no  modo  alternativo  de  compreensão  do  espaço  urbano

proposto na oficina advém das ideias da Internacional Situacionista, com foco na

psicogeografia e na proposição metodológica da deriva, fundada pelos letristas e

aprimorada pelos situacionistas. A partir da crítica ao urbanismo levantada por Guy-

Ernest Debord, entende-se que a compreensão da constituição da vida urbana, da

variabilidade de situações do cotidiano e das singularidades da cidade, só é possível

134 CARERI, 2013.
135 JACQUES, 2012.
136CARERI, 2013, p.83.
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mediante a aplicação de uma metodologia livre de pré-concepções deterministas e

utilitárias. Embora as críticas do grupo vão de encontro ao planejamento urbano, as

utilizamos  para  defender  que  a  observação  e  o  registro  de  complexidades

ambientais  de  forma  analítico-documental  limitam  a  apreensão  às  questões

meramente  formais,  visíveis  e  materiais,  sendo  relevante,  também,  uma

aproximação crítica não restritiva das situações e condições vivenciais atreladas a

essa materialidade. Salientamos, então, uma das hipóteses desta dissertação, de

que  o  conjunto  de  práticas  do  espaço  nem  sempre  é  visível  e,  portanto,  uma

experiência  sensível,  como a  propiciada pela  deriva,  é  capaz  de perturbar  essa

imagem  estática  e  fazer  emergir  tais  práticas  ocultadas  que  são  atuantes  na

produção do território.

De modo relacional,  representar a prática se faz importante para compreender e

comunicar  as  experiências vividas em campo.  A cartografia  é  um dos principais

modos de representação do território, e segundo Besse137, quando produzidas aos

moldes clássicos, são interpretações que carregam e criam sentidos próprios. Em

alternância  às  representações  clássicas  do  território,  buscou-se  apresentar  aos

participantes da oficina, uma definição de  narrativas cartográficas, que visam uma

compreensão subjetiva do espaço. 

Definimos as  narrativas cartográficas como representações produzidas a partir de

elementos  que  não  se  limitam  à  tentativa  de  expressão  métrica  e  realista  do

território,  ou  até  buscam excluí-la.  Nesse  sentido,  Leirias,  ao  discorrer  sobre  as

novas cartografias indica que "toda produção simbólica do espaço cria e transforma

este  mesmo  espaço.  Um  mapa  não  é  uma  produção  da  verdade,  e  sim  uma

expressão da experiência no espaço"138.  Essa definição se aproxima da ideia de

paisagem como representação  simbólica,  apresentada  neste  trabalho,  visto  que,

esse  excerto  da  autora  em  questão  decorre  de  uma  discussão  epistemológica

acerca  dos  mapas  hegemônicos,  onde  afirma que estes  tipos  de  representação

cartográfica "têm comprometimentos políticos e ideológicos, têm um 'segundo texto'

que deve ser considerado e podem mentir"139.

137 BESSE, 2014.
138LEIRIAS,  A.  G.  Novas  cartografias  on  line,  arte  contemporânea  e  outras  geografias.  Revista
Geograficidade, v.2, Número Especial, primavera 2012, p.120.
139LEIRIAS, 2012, p.120.
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As cartografias não só representam o território como criam um território,
todo  mapa  é  uma  reterritorialização  (no  sentido  de  afirmação  de  um
processo  de  territorialidade,  de  apropriação  do  espaço)  e  tem  a
potencialidade de refazer-se e atualizar-se a cada fruição do sujeito140.

Buscando, portanto, uma ressignificação da cartografia que fuja a essa estratégia de

difundir uma ideologia dominante, apresentamos como inspiração para a criação das

narrativas cartográficas os mapas psicogeográficos situacionistas, com exemplo do

"Le  Guide  Psychogeographique  de  Paris"  de  Debord  (Figura  23).  O  material

produzido em decorrência da experiência do autor  com a cidade demonstra sua

compreensão de uma "Paris explodida em pedaços, uma cidade cuja unidade foi

completamente  perdida  e  na  qual  reconhecemos  apenas  fragmentos  de  cidade

histórica  que  flutuam  num  espaço  vazio"141,  criada  a  partir  de  uma  experiência

subjetiva do autor.

Figura 23: “Le GuidePsychogeographique de Paris”.

Guy Debord, 1957. Primeiro mapa psicogeográfico situacionista.

Fonte: macba.cat (acessado em 13 de abril de 2016).

A produção de tais cartografias implica na abstração da representação, de forma

que o material apresente uma composição autoral, baseada na experiência sensível

do percurso. Esse tipo de representação gráfica,

140Ibid.
141CARERI, 2013, pg. 92.
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[...]  como forma de conhecimento é um método para investigar a cidade
para além do planejamento. Utilizado como estratégia de criação artística,
revela aspectos não mapeados pelos órgãos responsáveis, dá visibilidade a
fenômenos perceptíveis na vivência do espaço cotidiano142.

Outra fonte de inspiração para a Oficina Zooming foram as cartografias (Figura 24) e

os relatos produzidos pelo coletivo português ÀCOCA a partir de visitas aos bairros

de Lisboa, desenvolvendo exemplos contemporâneos de mapeamentos alternativos.

A atividade desenvolvida pelo coletivo consistiu em uma separação dos participantes

em grupos,  para  que  deambulassem pelos  bairros,  e  assim  pudessem produzir

mapas que representassem o território de acordo com sua visão. O relato a seguir,

extraído  do  blog  do  grupo,  explica  como tal  mapeamento  foi  importante  para  a

criação de um imaginário coletivo a partir da percepção de diferentes pessoas:

[os mapas] levaram-nos a conhecer o respectivo bairro, não da forma como
ele realmente é,  mas da forma como o grupo quer que nós o vejamos.
Outros  reavivaram  a  memória,  acrescentaram  outro  conhecimento  e
revelaram-nos novas  experiências  e  emoções.  Quase  que  sentimos  que
estávamos mesmo a fazer uma visita a todos os bairros. Mas não um visita
qualquer.  A visita que nos mostra aquilo que o grupo sentiu,  aquilo que
estes  querem que nós  experienciemos.  É  interessante  ver  as  diferentes
representações psicogeograficas dos outros bairros, que por sua vez nos
transmitem  diferentes  emoções,  vistas  do  bairro  e  maneiras  de  nos
mergulharmos nele.143

Figura 24: Mapa psicogeográfico

Fonte: grupoacoca.blogspot.com.br (acessado em 13 de abril de 2016)

142LEIRIAS, 2012 p.122.
143http://grupoacoca.blogspot.com.br, acessado em 13 de abril de 2016.
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Ao aliar as teorias das novas cartografias às ideias de aproximação do território com

base na deriva, buscamos possibilitar o exercício da capacidade de “olhar” para a

cidade  de  forma  crítica  e  sensível  e  de  representar  graficamente  a  percepção,

criando assim um diálogo de cidade baseado em uma experiência de alteridade.

O ato  de mapear  as  sensibilidades tem a função de promover,  naquele  que se

submete  ao  exercício  de  deriva,  uma  rememoração  da  experiência,  capaz  de

provocar "operações que deem visibilidade ao que é sensível (e,  na maioria das

vezes, invisível), além de descrever o indescritível e transmitir o indizível"144. 

Buscou-se  então,  com  a  apresentação  dos  conceitos  e  exemplos  de

experimentações,  fugir  dos  diagnósticos  tecnicistas  do  Urbanismo,  na  primeira

aproximação  do  território,  para  que  as  análises  futuras  não  prescindam  das

intersubjetividades  nele  presentes.  Portanto,  não  apresentamos  quaisquer

informações didáticas relativas à área de “intervenção”, a não ser pela indicação de

pontos de partida, almejando também a supressão dos limites territoriais impostos

pelo planejamento que poderiam contribuir para uma visão hegemônica do espaço

compreendido em tais limites.

III.II As instruções da oficina

A área de estudos definida no programa da disciplina compreendia os limites do

bairro Enseada do Suá e os bairros fronteiriços Praia do Suá, Praia do Canto, Ilha do

Boi  e  Ilha  do  Frade.  Os  limites  do  bairro  como  área  de  estudos,  nas  etapas

realizadas após a oficina, não ficaram restritos àquele determinado politicamente e

foram definidos a partir de um levantamento sensorial-histórico iniciado na própria

oficina ZOOMING.

O desafio lançado na oficina foi o de caminhar de forma intuitiva apreendendo o

ambiente  em  suas  particularidades.  Os  principais  comandos  dados  buscavam

estimular  uma  experiência  de  deambulação  urbana  que  procurasse  despir  os

participantes  de  pré-concepções,  evitando  o  óbvio  e  já  conhecido,  embora  os

mesmos se  tratem de estudantes  influenciados pelo  pensamento  acadêmico em

Arquitetura e Urbanismo. Nesse sentido, buscou-se formatar a oficina a partir  da

144ESTEVES JUNIOR, 2002, p. 326.
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ideia de um jogo experimental, baseado na teoria da psicogeografia e na proposição

metodológica de deriva e de cartografias alternativas. Dentre as regras do jogo, a

principal era: a partir da chegada ao ponto dado como partida até o momento em

que for decidido o fim pelo próprio participante, todos os deslocamentos devem ser

feitos  somente  a  pé.  A  segunda  regra,  a  qual  estabelecia  que  a  realização  da

experiência deveria ser feita individualmente, foi uma forma de fazer com que cada

participante fizesse seu próprio caminho sem que a presença familiar de colegas

pudessem causar uma perturbação no intuito original da proposta. A pausa foi posta

como  regra  para  que  o  participante  tivesse  a  capacidade  de  perceber  suas

limitações físicas,  e  de se entregar  ao deleite  de sensações e paisagens que o

tocassem.

Posteriormente, foram feitas sugestões que seguiram a regra do "perder-se" como

forma de reconhecimento espacial alternativo, buscando aproveitar as casualidades

e  potencialidades  que  o  recorte  de  espaço  e  tempo oferecesse  ao  participante,

como: procurar desvendar a origem de sons (agradáveis ou desagradáveis), seguir

algo móvel  (como pessoas,  animais ou bicicletas)  e  jogar  um dado no caso de

indecisão entre duas ou mais direções.  Foi  sugerido também que a duração da

oficina fosse compatível à duração da aula, que corresponde a três horas, iniciadas

no ponto definido como partida, para melhor aproveitamento da aula cedida para a

realização  desacompanhada  da  deriva.  Foram  selecionadas  previamente,  pelos

organizadores da oficina,  18 referências espaciais  dentro dos limites da área de

estudo  prevista  no  programa,  distribuídas  de  forma  com  que  cada  participante

tivesse a possibilidade de percorrer ambientes, a princípio, distintos e, em conjunto,

englobassem grande parte da área ou até mesmo a área por completo (Mapa 1).

Isso  deve-se  ao  fato  de  se  tratar  de  uma oficina  direcionada  a  alunos  de  uma

disciplina  que  tinha  como  exigência  o  reconhecimento  da  área  especificada.

Entretanto,  não  apresentamos  qualquer  mapa  aos  participantes,  sorteando  os

pontos aleatoriamente e fornecendo como referência do ponto o nome de uma rua,

de um espaço público ou um estabelecimento comercial das proximidades.

Como forma de obtenção de informações sobre os percursos e a área percorrida

pelos  participantes  (para  utilização  futura  na  disciplina),  também  foi  sugerida  a
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utilização de um aplicativo145 para  smartphone que mapeasse a caminhada,  que

visava também o desprendimento com a tentativa de se localizar geograficamente e

percorrer os espaços com “o mapa em mente”, um instinto comum dentre àqueles

que possuem um conhecimento espacial da cidade a partir da visão bidimensional,

“do alto”.

Mapa 1: Proposta de delimitação da área de estudos baseada na experiência

dos percursos dos participantes da Oficina Zooming

Fonte: Produzido por CAMPOS e GOLTARA. Base cartográfica PMV. 

Foi solicitado que cada participante produzisse também uma  narrativa cartográfica

após a deriva, em suas horas livres. Com formato e material de livre escolha, foi

sugerido que o resultado contivesse informações acerca das sensações ativadas no

espaço, dos elementos ou acontecimentos que tivessem marcado o percurso, das

relações  sociais  percebidas  e  características  físicas  do  espaço.  Deste  modo,

almejou-se  que  fosse  realizado  o  distanciamento  -  embutido  na  elaboração  das

narrativas – de forma “insurgente”, ou “...onde o próprio autor, nos procedimentos de

145Runtastic é um aplicativo para celulares do tipo Smartphones utilizado para atividades esportivas. O
sistema utiliza tecnologia GPS para mapear os percursos de corrida e caminhada, além de informar
dados de velocidade média, tempo, entre outros. 
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apreensão, análise ou representação, através da imagem ou da narrativa, é parte

constituinte  de  seu  próprio  discurso  [...]  deixando,  em  forma  de  registro,  uma

reflexão que fortalece sua ideia de cidade”146.

III.III O movimento em foco

A  última  etapa  da  oficina  consistiu  no  debate  coletivo  sobre  as  percepções

individuais dos espaços percorridos, com a apresentação das narrativas produzidas,

o  nosso  ponto  focal  de  análise  aqui.  Embora  todas  as  atividades  propostas  na

oficina  consistissem  em  exercícios  individuais,  relativos  muitas  vezes  às

subjetividades do participante e à consequente elaboração pessoal  de narrativas

baseadas em sua experiência, ressaltamos que o próprio método é um exercício de

alteridade, evidenciando a ação do outro no espaço urbano. O debate em conjunto,

posterior à realização da “deriva”, pretendeu inferências coletivas nas percepções

individuais, somadas e sobrepostas umas às outras para a criação de outras ideias

da área em questão. 

Além da mediação do debate e seu registro em áudio, sistematizamos os trajetos

individuais dos participantes por meio da elaboração de um mapa (Mapa 2)  que

ofereceu  recursos  para  analisar  criticamente  as  escolhas  dos  trajetos.  Assim,

podemos confirmar que as escolhas dos caminhos foram baseadas principalmente

nos  grandes  referentes  da  cidade,  como  relatado  pelos  participantes,  o  que

demonstra certa dificuldade de “perderem-se” totalmente. No caso da paisagem de

Vitória, na área litorânea onde está situada a Praça do Papa, um importante espaço

público de onde se avista o Convento da Penha, houve uma sobreposição de fluxos,

assim  como  nas  proximidades  da  "Terceira  Ponte",  bem  como  edifícios  de

conhecimento  comum,  em sua  maioria  sede  de  poderes.  Em contradição,  outro

espaço público litorâneo importante, o parque linear pertencente à Enseada do Suá

que se localiza em frente ao bairro Praia do Canto, parece ter sido evitado, o que

pode ser atribuído à sua característica projetual bastante funcional e às apropriações

146COSTA, 2015, pp.61-62.
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razoavelmente bem sucedidas, sendo espaço bastante conhecido da população e,

portanto, não oferecendo desafios projetuais. A exclusão das Ilhas do Boi e do Frade

nos  produtos  da  oficina  também foi  um padrão  observado,  fato  que  pode  estar

relacionado à ocupação homogênea dos bairros, com residências unifamiliares de

tipologias também muito semelhantes entre si, e ao receio de percorrer vias pouco

frequentadas por pedestres. Mesmo aparentando fragilidade do método, observa-se

que  esta  situação  é  sempre  passível  de  ocorrer  conforme a  vivência  prévia  do

participante  em relação ao contexto  urbano em estudo,  ou  conforme a  ideia  de

paisagem difundida no imaginário social.

Mapa 2: Mapeamento dos percursos realizados pelos participantes da Oficina Zooming

Fonte: Produzido por CAMPOS e GOLTARA a partir de base cartográfica PMV.

Outro aspecto importante presente nos relatos e no mapeamento é a maneira com

que a configuração urbana e suas apropriações impõem barreiras que podem inibir o

desejo de adentrar-se em algumas "bolhas". Por "bolhas", pretendemos nos referir a

espaços  de  relações  sociais  consolidadas  onde  há  um equilíbrio  ou  um acordo

dentro  de  limites  imaginários  e,  por  mais  que  os  espaços  de  circulação  sejam

acessíveis e a bolha seja fisicamente penetrável, se repele a infiltração do sujeito
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externo a essa realidade. Ao adentrar, muitas vezes esse sujeito se encontra num

estado  de  vulnerabilidade  e  medo.  Isso  pode  ser  percebido,  por  exemplo,  em

relação à área margeada pela Baía de Vitória, ao sul da “Terceira Ponte”:

[...]  na  hora  de  voltar,  a  minha  ideia  inicial  era  passar  por  essa  região
residencial que eu não conhecia, mas tava [sic] completamente deserta, não
tinha ninguém, nem carro,  nem pessoas,  nem ninguém na janela.  Aí  eu
voltei pelo mesmo lugar porque eu fiquei com medo147

[...] aí tem a ponte, a “Terceira Ponte”, só que eu ainda sentia, assim: cadê
as pessoas? Solidão. Um silêncio muito forte. Ai eu tava [sic] andando em
zigue-zague e também, vi umas casas, uns comércios, ai eu vi o Cais das
Artes e comecei a me encontrar de novo148

Em contrapartida, ao adentrar alguns desses limites, o medo do desconhecido e a

sensação de vulnerabilidade parte do outro, como percebido indiretamente no relato

abaixo, em relação à Ilha do Frade:

[...]  e  eu  atravessei  a  ponte  e  encontrei  esses  barcos,  que  achei  muito
bonitos. Só que eu ia entrar no bairro, aí tinha aquelas placas: você está
sendo  filmado,  aí  me  inibiu  e  eu  voltei.  Aí  quando  eu  voltei  um  cara
começou  a  me  seguir  e  aí  eu  pensei:  vou  sair  daqui  porque  tá  muito
deserto149

Essa  percepção  foi  possibilitada  pelo  caráter  sensitivo  que  a  “deriva”  propõe,

libertando  o  explorador  dos  compromissos  embutidos  no  pensamento  formal  da

cidade.  Com  efeito,  essas  restrições  foram  questionadas  pelos  participantes  da

oficina  durante  o  debate,  quando  foram  discutidas  as  prováveis  causas  e  as

possibilidades de dissolução dessas barreiras, entendidas pelos participantes como

grandes problemas do território.

Com efeito, os limites observados no mapeamento dos percursos coincidem com as

grandes avenidas N. Sra. da Penha e Leitão da Silva, configurando a área percorrida

como um espaço demarcado por barreiras físicas: de um lado a baía de Vitória e, do

outro, avenidas de transposição dificultosa. A Avenida N. Sra. dos Navegantes foi

147Relato de C.
148Relato de K.
149Relato de Ga.
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frequentemente descrita como perturbadora pela frequência de sons desagradáveis,

barulho dos automóveis e também, por essa característica de barreira, que divide o

bairro Enseada do Suá: “[...]  De um lado, o hotel  e prédios muito modernos. Do

outro,  tem  umas  casinhas  muito  bonitas”150.  As  ilhas,  possivelmente  por  sua

característica  de aparência  privativa,  conforme já  mencionado,  acabaram por  se

configurar como barreiras, ou espaços que não surtiram interesse de visitação.

Em  muitos  relatos,  o  contato  com  a  natureza  era  descrito  como  “agradável”,

“supreendente”, “passava uma sensação de tranquilidade”. Os pontos que permitem

o contato mais próximo com a baía, em especial o trecho de orla sob a “Terceira

Ponte”  e  alguns pontos  das Ilhas do Frade e do Boi,  foram mencionados como

lugares onde se desejava permanecer por mais tempo, apreciando os elementos

que  se  apresentavam  ao  olho  e  aos  sentidos.  Uma  participante  fala  sobre  a

importância da ponte da Ilha do Frade, que atravessara pela primeira vez, como uma

possibilidade desse contato “[...] a brisa, muito tranquilo, dava pra ver a cidade”151.

Mas muitos participantes expuseram uma sensação de frustração em relação às

tentativas de aproximação, mesmo visual, do mar e de elementos topográficos: “[...]

se vê prédio, prédio, prédio e a pedra. Prédio, prédio, prédio e a pedra. [...] Até tentei

seguir um percurso que desse para ver o mar, mas ele era muito escondido atrás de

árvores, do trânsito”152. 

No  que  se  refere  à  produção  cartográfica  dos  participantes,  observam-se

representações miméticas dos elementos espaciais como, por exemplo, excessiva

valorização  de  grandes  marcos  empresariais  ou  ligados  à  cultura  predominante;

escassas referências a relações sociais de grupos minoritários, como os pescadores

da  região  do  Suá;  representação  em  escala  pouco  humanizada,  com  visão

distanciada e tentativa de compreensão generalizada do espaço, em detrimento de

aspectos  particulares  e  subjetividades (Figura  25). Contudo,  alguns  participantes

demonstraram exercícios que alcançaram a desejada abstração e liberdade quanto

aos  moldes  hegemônicos  de  representação  e  percepção.  Na  Figura  26, a

pessoalidade do registro faz transparecer uma relação estreita da participante com o

ambiente percorrido,  compondo com palavras e imagens o som dos pássaros, o

150 Relato de L.
151 Relato de G.
152 Relato de A.
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barulho dos automóveis,  as sensações afetivas e o próprio estado corpóreo.  Tal

representação  demonstra  uma  suscetibilidade  à  influência  do  meio  e  a

disponibilidade  e  atenção  ao  propósito  da  atividade,  se  tornando,  portanto,  um

exemplo da libertação possível de ser alcançada com o movimento. Embora existam

exemplos positivos e negativos,  fica claro que é importante a sensibilização e a

abstração  atingida  com  a  metodologia  para  o  exercício  do  olhar  crítico  para  o

urbano, que deve estar em constante construção e transformação.

Figura 25: Material produzido por C.

Fonte: Acervo de Campos e Goltara.

Figura 26: Material produzido por K.

Fonte: Acervo de Campos e Goltara.
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O exercício de “deriva” e o posterior relato feito a partir da memória possibilitam uma

estruturação  do  pensamento  individual  sobre  a  cidade  pautada  na  percepção

ambiental. O trabalho da memória ao retomar aspectos importantes da experiência

está  ligado  à  seletividade  dos  eventos  mais  marcantes,  segundo  o  julgamento

individual, bem como o consciente e as suas condições ambientais de origem. Para

tanto,  faz-se  necessária  uma  entrega  ao  lugar,  tornando-se  suscetível  às

subjetividades e ao afeto para com o ambiente. Isso se mostra na experiência da

oficina com a tomada de consciência de tal necessidade por alguns participantes,

com o exemplo de J. que resumiu sua experiência na seguinte frase: "[...] é muito,

também, como você está para a cidade; não como a cidade está para você". 

É importante destacar e existência de barreiras que são configuradas de acordo com

os  limites  pessoais,  sejam  físicos  ou  socioculturais.  Isto  é,  faz-se  importante  a

compreensão  de  que  a  aplicação  da  metodologia  proposta  não  requer

homogeneidade quanto às respostas ao exercício, e sim a busca pela diversidade

de apropriações do método. A cartografia produzida por J. (Figura 27) evocou suas

sensações,  mesmo que a ela  inexplicáveis  ou  incômodas,  estando atenta  a  dar

respostas imediatas às situações às quais se submetia. Nesse sentido, reforça-se a

importância de estar atento e ao mesmo tempo desorientado durante a “deriva”.

Entretanto, algumas pessoas se deixam influenciar por pré-concepções às quais são

expostas, impondo ao exercício barreiras imaginárias nem sempre condizentes com

a realidade do local. O medo, embora importante para manutenção da integridade,

quando dominante acaba por comprometer a atenção e a desorientação, colocando

o indivíduo em uma situação de introspecção. A participante T. (Figura 28) em seu

relato  demonstra  submissão  ao  medo,  o  que  lhe  impulsionou  a  uma  rápida

passagem pelos locais buscando cumprir com o objetivo de cobrir a área designada,

e se encaminhar  ao referencial  conhecido.  O resultado é uma apreensão físico-

cartográfica do espaço, muito similar a uma análise documental, que pouco informa

sobre subjetividades e situações peculiares do ambiente. 

Atitudes  subversivas  são  bem-vindas  à  deriva  como  forma  de  superação  às

influências externas que podem “cegar” o indivíduo. O que se procura é negar as

obviedades colocando-se em um estado de insubmissão e transgressão alterando-
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se "as regras sempre que necessário para otimização dos objetivos e dos benefícios

da Deriva." 153

Figura 27: Material produzido por J.

Fonte: Acervo de Campos e Goltara.

Figura 28 Material produzido por T.

Fonte: Acervo de Campos e Goltara.

153ESTEVES JUNIOR, 2002, p. 325.
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Uma das premissas da “deriva” consiste na tentativa de criar situações no espaço,

como forma de perturbar o equilíbrio entre as tensões e provocar um distúrbio na

ordem dominante e, a partir disso, observar as reações do ambiente. Tais reações

contribuem  significativamente  para  o  conhecimento  do  comportamento  local,

principalmente das relações sociais não aparentes na rotina. Ao se infiltrar em uma

comunidade a ele desconhecida, no morro São José, o participante G. (Figura 29)

teve um comportamento subversivo, interagindo com residentes que estranhavam

sua presença. Foi observado que a conduta local era resultado da atuação de uma

organização  que  comandava  e  vigiava  os  acontecimentos,  até  o  ponto  de

questionarem-no quanto às suas pretensões na região. É importante ressaltar que,

enquanto o participante G. passou por essa situação em uma comunidade de favela,

as participantes C. e K. foram igualmente repelidas pela ordem dominante de um

bairro  de  classe  alta,  como  pontuamos  anteriormente.  Portanto,  nota-se  que  o

exercício  dá  visibilidade  a  questões  políticas  do  território  que  não  são

necessariamente institucionalizadas e que destituem o direito à cidade.

Figura 29 Material produzido por G.

Fonte: Acervo de Campos e Goltara.

Após a apresentação dos resultados da Oficina, os participantes foram questionados

e solicitados a traduzir suas sensações e observações de campo em palavras-chave

que  indicassem  as  potencialidades  e  fragilidades  dos  espaços.  Dentre  as
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potencialidades  reconhecidas,  a  paisagem  teve  destaque,  sendo  traduzida  em

elementos referenciais marcantes, os quais lhes interessava manter a possibilidade

de visualização e acesso, em especial o Convento da Penha. Outro ponto tido como

positivo pelos participantes diz respeito às apropriações no espaço urbano, como

por exemplo, as práticas de esporte nos locais destinados a essas atividades e a

intensa utilização das praias, principalmente nos finais de semana, ou a região de

influência  da  atividade  pesqueira,  embora  esta  só  tenha  sido  mencionada  nos

relatos de um participante.

Por  outro lado,  ao se situarem como possíveis  agentes da produção do espaço

foram apontadas diversas fragilidades relacionadas à experiência em campo. Uma

delas  se  refere  à  sensação  de  insegurança,  vinculadas  à  presença  de  grandes

vazios  e  à  desertificação  causada  pela  monofuncionalidade  dos  espaços.  Uma

característica que se destaca diz respeito aos contrastes sociais evidenciados na

região, principalmente pela proximidade de bairros muito elitizados, como as Ilhas do

Boi  e do Frade, e favelas, como o Morro São José e Jesus de Nazareth. Outra

grande fragilidade percebida foi a existência de barreiras à mobilidade e à utilização

dos espaços públicos, tais como as edificações de uso privado que interrompem o

percurso da orla da Enseada do Suá, a privatização, às vezes parcial ou seletiva, de

espaços públicos de lazer e o pedágio para a ponte que conecta a cidade de Vitória

à Vila Velha e ao sul do estado.

A  sistematização  dessas  percepções  em  diretrizes  projetuais  é  a  tradução  da

sensibilidade  em  forma  de  possíveis  práticas  estratégicas  para  o  planejamento

urbano. Ao fazê-lo, obtém-se um resultado mais condizente com a realidade local,

em oposição às indesejáveis táticas genéricas.

A partir da análise da experiência, pode-se concluir que o movimento do corpo e a

escala humana, postos como princípios na percepção do urbano, permitem um olhar

participativo dos contextos, os quais se pretende compreender e interferir.  Nesse

sentido, o caminhar à deriva permite ao urbanista a inserção na realidade local, em

sobreposição ao olhar distanciado comumente aplicado pelo estudo do diagnóstico

urbano,  que  parte  de  predeterminações  específicas  e  pode  homogeneizar  as

realidades  diversas.  A  vivência  do  espaço,  proposta  pela  Oficina  Zooming,
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proporcionou ao estudo da região pretendida,  a  compreensão das dinâmicas do

ambiente,  como  por  exemplo,  os  elementos  da  paisagem,  as  apropriações,  os

limites e barreiras,  a morfologia e,  fundamentalmente,  os aspectos sociais.  Essa

compreensão se deu a partir de um exercício em que o participante penetrou as

brechas da cidade e, portanto, pôde também intervir no espaço planejado e alterar

seus significados.

Na Enseada do Suá, percebe-se uma ambiguidade na relação dos participantes com

o contexto. Por um lado, são pontuados diversos aspectos negativos relativos ao

planejamento urbano e a consequente utilização dos espaços, como a implantação

de vias destinadas a um fluxo de veículos muito intenso, a monumentalidade das

edificações e a monofuncionalidade nas superquadras, associadas à ausência de

pessoas nas ruas e a dificuldade de deslocar-se a pé. Em contrapartida, percebe-se

a  recorrência  dos  percursos  nos  espaços  do  bairro  em  detrimento  de  bairros

adjacentes. Na Praia do Suá, as atividades relativas ao modo de vida são pouco

mencionadas e somente é dada ênfase na sensação de medo ao percorrer alguns

espaços, que são assim evitados. A experiência parece demonstrar sua opacidade

em  relação  à  Enseada  do  Suá,  cujos  espaços  são  mais  explorados  pelos

participantes da oficina,  que se esforçam em descrever as características locais,

embora muitas vezes tidas como negativas, e arriscam, até mesmo, apontar para as

prováveis origens de tais problemas. 

A ideia do Suá que parece emanar da sobreposição das camadas de informações

obtidas  com  a  oficina  é  a  de  um  espaço  fragmentado,  ora  marcado  por

concentrações de casas, ruas desertas e silenciosas, ora preenchido por grandes

construções e espaços planejados que chamam à atenção por sua preocupação

estética  e  vias  de fluxo  constante  de  automóveis  muito  barulhentas.  Ao  mesmo

tempo em que se percebe a ausência de pessoas no espaço público, é aparente

certo acordo entre os moradores e frequentadores, um acordo no modo de vida que

repele o “estranho”. O mar, os elementos topográficos são passíveis de observação

em pontos específicos onde são emoldurados estrategicamente. O distanciamento

visual desses elementos é provocado por diversas interrupções, relativas ao traçado

do plano, das vias, à verticalização e à justaposição de elementos construídos. Já o

distanciamento simbólico em relação a estes elementos – mar e morros - parece ser
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decorrente de uma atração pelos elementos espetaculares, de importância estética e

funcional, como as sedes de empresas, as grandes torres residenciais, o shopping e

a ponte. 

O  questionamento  situacionista  em  relação  ao  modelo  urbano  hegemônico  na

década  de  1950  parece,  então,  pertinente  na  formação  do  pensamento  urbano

contemporâneo. O que se observa na prática do urbanismo nas cidades brasileiras é

uma reprodução técnica muito influenciada por políticas econômicas que pouco se

aproximam  da  realidade  territorial.  Uma  das  mais  importantes  possibilidades  de

influenciar  as  práticas  de  planejamento  urbano  está  ligada  à  universidade,

responsável  pela  produção e  reprodução desse conhecimento.  Nesse sentido,  a

importância  do  pensamento  situacionista  se  dá  na  contestação  do  modo  de

produção  do  conhecimento  que,  quanto  ao  urbanismo,  deveria  se  dar  mais  na

prática de experimentação livre do que no reconhecimento e reprodução de valores

pré-estabelecidos.  De  modo  relacional,  a  produção  de  narrativas  cartográficas

cumpre o papel de dar visibilidade a aspectos do território que, num mapeamento

clássico não são comumente representados e, portanto, podem ser negligenciados

pelo planejamento urbano.

O método abordado é dependente de três momentos de compreensão da área de

estudos: o primeiro é relativo à experiência dos participantes e da sensibilização

individual  quanto  ao  urbano,  traduzido  no  movimento  pela  deriva.  O  momento

seguinte,  de  produção  de  narrativas  cartográficas,  complementa  e  transforma  o

primeiro,  de forma que,  ao ativar a memória  dos acontecimentos se obtém uma

seleção das especificidades mais relevantes, de acordo com o processo cognitivo

pessoal. O terceiro momento diz respeito às considerações coletivas que podem ser

feitas a partir da sobreposição das experiências, possibilitando análise, por exemplo,

da  existência  de  áreas  mais  visadas  ou  menos  visadas  na  sobreposição  dos

percursos;  potencialidades  e  fragilidades  da  área;  oportunidades  e  ameaças  ao

projeto. Mais do que isso, é possível ir ao encontro do “outro” e, assim, evidenciar

seus modos de fazer a cidade.

Embora tenha mostrado resultados positivos e negativos quanto a apropriação do

método  pelos  participantes,  é  válido  salientar  que  o  exercício  deve  ser  uma
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construção constante e uma consequente evolução do pensamento e da resposta à

prática, minimizando a dificuldade de abstração às vezes presente. A validação das

práticas aqui  apresentadas se dá na discussão,  seja  sobre o próprio  método ou

sobre os resultados da experiência em si, libertando-se de avaliações quantitativas.

Embora  o  método  aqui  proposto  seja  baseado  em  diferentes  práticas  de

aproximação do território já experimentadas e cuja importância tem seu lugar nos

estudos  urbanos,  observa-se  que,  seja  na  escola,  seja  na  prática  rotineira  do

urbanismo,  há  pouco  espaço  para  experimentações  de  caráter  artístico-analítico

como  a  deriva,  ou  os  mapeamentos  psicogeográficos.  A  maior  contribuição  do

exercício aqui exposto consiste na associação das práticas e sua proposição como

procedimento metodológico para uma primeira aproximação ao território e, também,

na discussão e reflexão sobre as lógicas fomentadas pelo olhar coletivo.

Apresentação | 80



Capítulo IV: Experiências Caminhadas de Paisagem

Com a nossa aproximação teórica  à  paisagem como um “modo de  ver”  e  uma

experiência vivida, fomos ganhando outra consciência acerca do espaço vivido e

percorrido pelo homem, aliando a importância do papel da cultura e do “outro” sobre

a nossa experiência e, ao mesmo tempo, do papel da experiência, dos sentidos, na

construção desse modo de ver. Ao investigar o caminhar como um procedimento de

inserção  corpórea  na  cidade  para  obtenção  de  conhecimento  através  da

experiência, apontamos sempre para as experimentações, quer seja na arte ou no

cotidiano, e a produção de subjetividades como um modo de apreensão e um fazer

urbano.  No  espaço  do  Suá,  buscamos  preparar  o  “chão”  percorrido  com  a

identificação dos processos que transformaram a cidade e culminaram nos espaços

que encontramos hoje, ressaltando as transformações no modo de vida e na relação

com o sítio físico na decorrência de grandes projetos urbanos. A experiência da

oficina  Zooming,  por  sua  vez,  teve  um  papel  importante  na  compreensão  das

relações locais do Suá, apresentando diversos pontos de vista dos participantes,

encontrando  fatores  em  comum  em  seus  discursos  e  especificidades  que  se

sobrepuseram para  a  formação  de  outra  ideia  do  local,  como  mencionamos no

capítulo  anterior.  Por  outro  lado,  a  experiência  dos  participantes,  os  relatos  e

narrativas, demonstraram a importância do método para a sensibilização individual

em relação ao urbano e para o debate coletivo, no sentido de questionar os modos

de fazer urbano. Foi justamente a partir deste ponto que recorremos novamente às

características imprevisíveis e experimentais do método proposto para chegar ao

que chamamos de “Experiências caminhadas de paisagem”.
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Fizemos, assim, algumas aproximações do espaço do Suá ao longo desses dois

anos,  não  só  como  um  modo  de  “ajustar”  os  procedimentos  de  caminhada  no

espaço,  mas  para  tentar  evidenciar  outras  paisagens,  outras  tensões  espaciais.

Apresentamos os  relatos  de  tais  experiências,  ordenados  cronologicamente,  que

seguiram um curso tortuoso e fragmentado.  Os primeiros fragmentos seguiam o

intuito de observação da Enseada do Suá, procurando pessoas, caminhantes, na

região, ao mesmo tempo que tentávamos encontrar nosso caminho. Após algumas

incursões,  nossa atenção espacial  se direcionou para os limites entre os bairros

Enseada do Suá e Praia do Suá,  em busca de evidenciar  as possíveis  tensões

abordadas no capítulo II. A partir desse momento, portanto, enfatizaremos a primeira

pessoa do singular, a pesquisadora-caminhante dos espaços e as suas experiências

intersubjetivas, suas paisagens. Embora os relatos pareçam lineares, contanto os

passos  do  caminho,  muitos  trechos  foram  esquecidos,  deixados  de  lado  pela

seletividade da minha memória e da minha atenção, e o que se tem são frações de

uma experiência, unidos não mais pelos passos ativos e pelo movimento, mas, em

um momento de pausa e descanso, já em casa. Entre quatro paredes, já distante do

espaço,  as  paisagens  agora  são  frutos  da  memória,  intercalados  por  alguns

momentos de imaginação. 
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Mapa 3 Mapeamento subjetivo da concentração dos percursos.

As áreas mais claras (em branco) foram menos exploradas, as mais escuras (em vermelho) foram

onde nos concentramos mais, espacialmente.

Fonte: Produzido pela autora, base Google Maps (http://maps.google.com) acesso em 03 de janeiro

de 2017.

IV.I Primeira aproximação

A primeira experiência, desde o início do Mestrado em Arquitetura e Urbanismo da

UFES em março de 2015, se deu durante um dos exercícios propostos em sala de

aula, quando cursava a disciplina de Tópicos Especiais em Arquitetura e Urbanismo.

Algumas  aulas  da  disciplina  foram  realizadas  em  conjunto  com  a  disciplina  de

Urbanismo da graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFES, como forma de

interação e troca entre alunos. Realizamos, em conjunto, uma etapa de “diagnóstico

urbano”,  a  qual  exigia  uma  aproximação  da  Enseada  do  Suá  como  forma  de

observação  de  questões  como  a  cobertura  vegetal  dos  espaços  públicos,  a

qualidade dos equipamentos urbanos, das calçadas, dentre outras. Devo dizer que

me apropriei do exercício para subverter seu significado, tal como fazia o  flâneur

baudelairiano em meio às ruas de Paris. Trajei-me de urbanista, munida de papéis,

mapas, canetas e câmera fotográfica, somente para chegar ao local  e delegar a
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função de coleta dos dados especificados pelo exercício e o registro fotográfico às

colegas de grupo, que devo dizer, a princípio, não ficaram muito contentes, mas se

envolveram com a minha perspectiva e a minha caminhada e, ao mesmo tempo,

apontaram outras questões por mim não evidenciadas.

[Relato]  Os  passos  iniciais  são  tomados  por  certo  receio  e  desconforto,

principalmente causado pelo calor do sol  escaldante e pela sonolência.  Iniciar o

percurso  a  pé  neste  local  não  foi  de  fato  aleatório.  A  escolha  envolveu  a

familiaridade com a rua principal dessa região do bairro Enseada do Suá e as ruas

que a encontram - a maioria das quais termina em culs-de-sac. Essa ambiência ora

familiar  e  monótona,  com  aspecto  de  um  reduto  residencial  é  intercalada  pelo

potencial de serviços que a rua principal possui. São vários carros estacionados. As

pessoas, entretanto, poucas se vê. Em curtos trajetos, elas vão entrando e saindo

de carros, escritórios ou clínicas.  As edificações têm um aspecto típico de casa

residencial, o que, de acordo com o histórico, teria sido uma vez sua função. Várias

não passam de dois pavimentos, com varandas ou jardins frontais, acabamentos

refinados e protegidas por cercas ou muros que as vezes permitem quem está de

fora olhar para o interior. Se não pela presença de algumas placas referentes ao tipo

de  negócio  ali  presente,  ou  pelo  fato  de  já  ter  entrado  em  algumas  dessas

edificações, diria que todas são residências como aquelas encontradas em alguns

bairros de classe média alta. As poucas pessoas que por essas calçadas passam

evitam o contato visual. Não consigo ver seus rostos. Parecem distantes, embora

passem próximas ao meu corpo.

Embaixo da “Terceira  Ponte”  há uma via  de muito  fluxo,  por  onde passo tantas

vezes de carro para acessar o estacionamento do shopping ou para entrar na parte

do bairro da qual estava agora saindo. Na tentativa de atravessar as duas primeiras

faixas,  me  apresso  ignorando  a  ausência  de  espaço  nas  calçadas,  faixas  de

pedestres ou mesmo um lugar de amortecimento no canteiro central,  que vai se

estreitando ao ponto de ter só a largura do meu pé e, sobre ele, um gradil  que

separa as outras quatro faixas da via. Do outro lado, com passos rápidos, ainda não

consigo compreender aonde os pedestres deveriam passar em segurança, já que

tudo era permissível para a entrada de carros. Nesse momento, o shopping parece

uma fortaleza cercada por diversas perturbações,  que são os vários acessos ao
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estacionamento  do  shopping,  a  via  com automóveis  em alta  velocidade,  ou  até

mesmo o gradil que separa as faixas dos veículos. Isso repele meus passos, por

isso me apresso. São poucos os que passam a pé e esses também não parecem

seguir um padrão de trajeto. Alguém passa próximo à orla para depois atravessar as

vias,  enquanto  outros  entram  pelo  estacionamento  de  veículos  do  shopping.

Parecem  acostumados  com  o  trajeto,  todos,  não  hesitam.  A  calçada  se  torna

espaçosa  e,  ao  me  aproximar  de  uma  das  portas  de  acesso  de  pessoas  ao

shopping, a qual considero dos fundos, vejo que há um gramado que circunda a

edificação, com várias pessoas nele sentadas ou deitadas. Algumas sentaram para

comer enquanto outras parecem estar apenas descansando, esticadas ao sol ou

protegidas pela sombra da varanda do shopping. Em alguns segundos percebo um

homem que parece ser  um dos seguranças particulares do shopping -  daqueles

tipicamente trajados de ternos pretos - conversando com dois homens negros de

uma forma agressiva.  A conversa parece ter  sido  de fato  intimidadora,  pois  em

alguns instantes os dois homens partem frustrados em direção à orla. Em frente às

portas automáticas, perto do segurança, aguardo as meninas do grupo chegarem.

Durante  esse tempo que permaneço aqui,  circulando ansiosamente  em frente  a

porta sem entrar no shopping, não percebo nenhum olhar atento à minha presença.

Quase invisível, nem mesmo as pessoas que saem do shopping olham para mim na

tentativa de desviar o caminho para não nos esbarrarmos. Enfim, as meninas se

unem a mim para fazermos o caminho reverso, retornando ao meu ponto de partida

e então, rumo à Av. N. Sra. dos Navegantes.

****

Gostaria,  neste  ponto,  de  interromper  o  relato  para  constatar  algumas questões

acerca daquilo que fora narrado, combinado à memória. O bairro Enseada do Suá,

ainda  hoje,  parece  estar  dividido  em  quatro  partes,  quatro  superquadras  com

características distintas. A parte que tenho contato no início da experiência, no plano

da  COMDUSA,  era  aquela  determinada  pelo  uso  residencial.  Embora  muitas

edificações se assemelhem a casas de famílias de uma classe social privilegiada,

hoje, seu uso é predominantemente de serviços. Os fluxos que atravessam o bairro

consolidam essa divisão entre as superquadras e os pedestres que desejarem fazer

a conexão entre elas devem se aventurar em meio à velocidade dos carros. Parece,
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então, haver dois tempos diferentes. Um é relativo a esses espaços de passagem

com o movimento constante das pessoas nos veículos, que não são vistas, estão

encapsuladas. O movimento só é interrompido pela luz vermelha. O outro tempo,

percebido  nessa  porção  do  bairro  parece  lento,  cuja  passagem  é  quase

imperceptível. Os carros estão parados, estacionados, as edificações fechadas, de

acesso controlado. Os indícios da passagem do tempo estão nessas pessoas que

saem eventualmente das casas e entram nos veículos, ou fazem o trajeto inverso.

O shopping, como um potencial ponto de concentração de pessoas, é fechado em

si, repelindo tudo ao redor, inclusive as pessoas sujeitas à vulnerabilidade social,

aqueles que, segundo o que é percebido, “devem” ser impedidos de permanecer nos

espaços “públicos”, pois apresentam algum tipo de ameaça à imagem que se deve

ter de um shopping. É curiosa, entretanto, a apropriação de alguns espaços, como o

gramado, que parecia ter somente uma função estética, um paisagismo calculado,

com  palmeiras  simetricamente  dispostas.  É,  portanto,  o  único  lugar  sombreado

naquele momento, propício para um “escape” dos que aparentam ser funcionários

do shopping,  no horário  de almoço.  As pessoas passantes,  entretanto,  evitam o

contato. Não se esbarram, não se olham. Somente eu as observava.
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[Retomando  o  relato]  Em  todo  o  momento,  o  mar  esteve  distante  do  meu

imaginário, apesar de bem próximo fisicamente. Notava a sua presença ao retornar

do shopping, mas as ruas internas do bairro o fazem parecer afastado. Nem mesmo

a brisa é capaz de ser sentida. Ao final de uma das ruas transversais, no cul-de-sac,
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podemos ver à frente a Av. N. Sra. Dos Navegantes.  Do lado de cá, a calçada

parece vibrante, não tanto pelo movimento das pessoas, que não são tantas assim,

mas pela ciclovia pintada de vermelho, o verde dos gramados nos fundos dos lotes,

a pavimentação quase regular e as árvores equidistantes que fazem um jogo de luz

e sombra pois a distância entre estas árvores é demasiada em relação ao tamanho

das copas, o que acaba por não reduzir o calor, uma observação das colegas. O

barulho  dos  automóveis  e  do  que  parecem  ser  maquinários  de  obras  torna  o

ambiente  um  tanto  inóspito.  Atravessar  parece  agora  bem  complicado.  Mas  os

semáforos estão muito distantes para nós e preferimos apertar o passo e aproveitar

alguma brecha do fluxo de carros. Por sorte o canteiro central é largo o suficiente

para dar uma amortecida no trajeto. Outra corridinha e estamos do lado de lá. Entrar

no bairro do lado oposto da avenida é se ver cercado por enormes edifícios. Algo

que não se percebia antes, com a atenção voltada para a avenida em si, agora é um

tanto  chocante.  Duas  torres  bem  altas  próximas  à  ponte  parecem  dominar  a

paisagem, numa escala tão diferente daquela que estávamos presenciando do outro

lado da avenida. Igualmente chocante é a quantidade de carros estacionados ou de

pessoas querendo encontrar vagas onde não há. O que deveria ser uma praça é um

grande estacionamento  com alguma arborização espalhada  em largas  calçadas.

Estas, com uma pavimentação diferenciada colorida e bancos circulares revestidos

por mosaicos de azulejos, abraçando as poucas árvores, uma a uma. Repousar um

pouco em um dos bancos é quase impossível, a sensação térmica neste lugar é a

de  estarmos  em  uma  ilha  de  calor.  A  presença  dos  automóveis,  as  fachadas

espelhadas  dos  edifícios,  tudo  parece  contribuir  para  essa  sensação.  Na

praça/estacionamento tem uma banca de revistas com uma pequena concentração

de pessoas ao redor. Abordamos um ambulante, vendendo picolés e perguntamos

sobre o nome dos morros que víamos ao fundo. Ele disse o nome – Morro São José

– e alertou para que não chegássemos perto de lá, pois acabava de acontecer uma

troca de tiros entre a polícia e “os bandidos de lá”. Diz que apelidou esse lugar de

“morro que até o capeta tem medo”. Por mim, esse comentário praticamente passou

despercebido e não teve um grande impacto na decisão do trajeto: “rumo ao pé do

morro!”. 

Nesse caminho, há algumas pessoas concentradas, não exatamente nos espaços

públicos, na rua, mas na parte externa de alguns poucos edifícios que possuem
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comércio  no térreo,  no afastamento.  Nas calçadas,  são sempre poucos e muito

apressados.

Ao  nos  aproximarmos  do  morro,  podemos  ver  uma  transição  na  tipologia  das

edificações.  Os  edifícios  institucionais  que  dominam  a  região  passam  a  ser

interrompidos  por  bares  e  comércios  pequenos  no  primeiro  pavimento  de

construções aparentemente mistas. Não há um padrão de cores ou acabamentos, é

uma bela mistura. Na mesma edificação o primeiro pavimento tem um acabamento

de tijolinhos e vitrines contemporâneas, no segundo já se vê uma pintura branca

com janelas arredondadas de madeira e no terceiro uma outra cor meio azulada

com janelões retangulares. Deste lado da calçada tudo parece ter uma escala de

bairro  pequeno,  sem muita  elegância  ou  refinamento.  Há  pessoas  sentadas  no

meio-fio e algumas paradas conversando na frente das edificações. Do outro lado,

muros e instituições. 

Mais à frente, as construções são interrompidas por lotes vagos, alguns sem mesmo

um  muro.  Atravessamos  facilmente  a  via  para  chegar  a  uma  praça.  Como

estudantes de arquitetura, as meninas aproveitam a visita à praça para criticar o

paisagismo – praticamente ausente – e os equipamentos de exercício físico, que

estão todos de ferro expostos ao sol e intempéries. Como duas quadras de esportes

dominam  quase  todo  o  espaço  da  praça,  sobra  pouco  espaço  para  sentar  ou

caminhar. Mais à frente, entretanto, vemos algumas pessoas sentadas em bancos

de concreto, que parecem ter mesas de xadrez, cobertos por uma treliça de madeira

com trepadeiras. Dois rapazes se levantam e parecem vir em nossa direção. Não

paramos,  mas os  ouvimos  passar  por  nós comentando  alguma coisa  como “eu

quero a loirinha”. 

A partir desse momento eu me desligo do ambiente e simplesmente ando. O meu

corpo segue os passos das meninas, mas não sinto que tenho consciência deles.

De repente, já estamos do outro lado da avenida novamente. Aqui temos certeza de

encontrar o mar, por mais que não o vejamos. A presença de peixarias e comércio

de materiais marítimos, as pessoas caminhando de um lado para o outro, algumas

sem camisa - tudo parece ter cheiro de mar e de peixe, apesar de não conseguir

distinguir nenhum cheiro no ar. A rua é tão estreita que os carros que passam nem
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tem velocidade o suficiente para incomodar. Passamos pelo meio da rua mesmo, já

que quase não tem calçada do lado de cá. Ao final da rua pode-se ver algumas

instalações com containers e um muro escrito “GELO”. Ao virar à esquerda esse

trecho não se parece com nada que vimos até então. Se parece com os fundos de

uma encenação, um “backstage”. Só alguns carros entrando por portões de ferro e

muros brancos além dos quais não se pode ver. Não parece um pedaço de cidade,

mas um não-lugar. Mas no final deste pequeno trecho à direita consigo ver: “ali tem

mar”.

Agora sim podemos ver o descortinar daquele movimento antes esperado, é peixe

chegando, peixe para vender, rede de pesca, baldes de gelo. Estamos felizes em

ver a movimentação, mas estamos esgotadas e esfomeadas. Ao lembrar que temos

que  voltar  até  onde  estacionei  meu  carro,  ao  meu  ponto  de  partida,  saímos

fugazmente em direção à avenida.

****

Uma questão que emana desse relato é a discrepância ao atravessar a avenida,

como  se  estivéssemos  entrando  em  outro  bairro,  mas  que  não  tinha  tantas

características  de  “bairrismo”.  Não  víamos  comércio  local,  como  padarias,

supermercados,  bares  ou  restaurantes.  A  maior  parte  dos  edifícios  é  de  fato

institucional, conferindo o aspecto de um centro de poder, como aquele descrito pelo

arquiteto responsável pelo projeto inicial do Aterro da COMDUSA.

De todo modo, parece haver uma transição menos abrupta entre os espaços ao nos

direcionarmos aos limites entre os bairros Enseada do Suá e Praia do Suá. Pouco a

pouco, as ruas vão sendo preenchidas por cores e acontecimentos, que passam a

se dar cada vez mais no espaço público, nas calçadas e no meio das ruas.

O método escolhido permite ponderar sobre os limites do corpo. O esgotamento ao

final do percurso era tanto que, ao atingir meu limite, as sensibilidades passam a ser

reduzidas, a atenção é voltada para mim e menos para o mundo e a nossa inserção

nele. O simples fato de ser mulher supõe uma restrição na liberdade de andar pelas

ruas da cidade e ser respeitada. Algo que não fora mencionado até aqui, é o fato de
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os  caminhantes  que  estudamos  nessa  pesquisa  serem  todos  homens,  em  sua

maioria, brancos, europeus. A caminhada, na nossa realidade, exige uma coragem e

um desbravamento ainda maior, me parece.

IV.II De passagem

O texto a seguir foi construído após algum tempo sem retornar ao local, buscando-

se compreender melhor os objetivos do trabalho e após a leitura aprofundada de

textos acerca da teoria da paisagem e do caminhar. Buscando uma experiência de

paisagem, recorri  a versos subjetivos, descrevendo minhas sensações ao passar

pelo trecho da Enseada do Suá próximo ao píer onde se concentram os pescadores

e as pequenas embarcações.

Flaneuse sem multidão. Não há como se esconder.

As impessoalidades se desfazem nesse lugar. 

Não há véus.

Não  vejo  olhares  angustiados  ou  passos

apressados.

Apenas a curiosidade.

Você tem medo de quê?

O que busca? 

O  cachorro  vai  se  refrescar  nadando  no  mar

acinzentado.

Pescador, no seu caminho a suar

Pescador, no seu caminho também se fez mar.

Fique à vontade. A casa é sua.

Frutos do Mar, Monte Pascoal, Atitude. 

Cristelo, Viveremos.

Tentando não pisar em falso. Tenho medo de errar.

Medo de deixar passar despercebido.
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Medo de não conseguir enxergar.

Com os pés se faz tudo. Claro que dá.

Por que andamos, se andamos depressa?

Há de se caminhar sem rumo, sem meta.

A  solidão  acompanhada  da  decisão  e  da

descoberta.

Ao me embebedar de excessos, pratico o desapego

e rompimento.

Meu  ritmo  vagaroso  ignora  a  velocidade  dos

tempos.

Me torno um corpo lento para muito ver.

Quando  ainda  cega,  sou  guiada  por  este  corpo

pensante.

Em um estado de espírito errante, chego a tocar o

lugar.

Um registro, uma memória, estou do lado de dentro.

O texto é uma composição de sentimentos  ambíguos em relação à experiência.

Preocupada em compreender melhor a atitude do caminhante e o método, estava

embebida,  concentrada  nos  pensamentos  e  no  papel  questionador  da  deriva.

Embora meu corpo estivesse acelerado, procurando algo incerto, o ritmo desse lugar

acompanhava o movimento do mar,  calmo e constante. Alguns olhares curiosos,

procurando  saber  o  porquê  da  minha  presença,  mas  nada  alarmante,  apenas

curiosidade.  Me  aproximei  de  um  senhor  e  perguntei  quem  eram  aqueles  que

caminhavam no píer e estavam nos barcos. Ele disse se tratar de uma mistura de

pessoas, alguns pescadores por profissão, outros entusiastas, categoria a qual ele

se encaixava. Ele não quis conversar sobre quem era ou o que fazia e eu também

não pretendia fazer entrevistas, não era meu propósito. Mas foi um contato breve em

que  o  senhor  descrevia  um  aparente  conflito  entre  a  atividade  de  pesca  e  de

concerto dos barcos e a “dominação do mar e do aterro” por parte da Capitania dos

Portos do Espírito Santo, ali instalada.
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IV.III Contrastes

No relato a seguir, procuro evidenciar contrastes entre os bairros Enseada do Suá e

Praia do Suá, ao me concentrar em atravessar esses limites.

[Relato] Partindo do estacionamento em frente

à Capitania  dos Portos,  procuro  observar  os

que  caminham  na  avenida.  São  poucos,

porém.  Aguardo alguns segundos e vejo,  do

outro  lado  da  avenida,  uma  jovem  senhora

segurar a mão de uma criança com pujança e

atravessar em minha direção. O meu olhar é

desviado  para  as  cores  do  morro  que,  de

longe, parece um lugar bonito e harmonioso. A

imaginação corre solta em relação ao tipo de

vivência que lá deve ocorrer. As texturas das

edificações,  dispostas  em  um  jogo  de

assimetria  onde  terraços,  janelas  e  cores

parecem  dançar.  Mas  o  barulho  dos

automóveis me desperta e procuro seguir em

direção àquele pedaço de cidade que tanto me

intriga, à beira-mar.

Os  muros  da  Capitania  parecem segregar  a

paisagem que se admira de longe. Por entre o

gradil  se  pode avistar  um cais  com algumas

embarcações em uma porção de orla que não

se  pode  acessar  por  se  tratar  de  uma  área

privada  da  Marinha  do  Brasil.  Ao  fundo,  na

cidade de Vila Velha, o morro do Convento da
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Penha, cuja imagem é composta pelos muros,

cercas elétricas e câmeras de segurança em,

primeiro plano. O mar está tão perto, mas da

avenida não se pode ver, e o olhar por entre as

grades do muro não pode tocar.

Ao me aproximar do píer, percebo uma cena

semelhante àquela das últimas vezes em que

estive aqui: as barracas de feira onde pessoas

estão  vendendo  peixe  fresco,  mariscos  e

outros frutos-do-mar. O cheiro incomoda mas

conforta pois uma familiaridade começa a me

preencher.  Ao  pisar  as  tábuas  do  deque,

reparo na irregularidade do espaçamento entre

elas, fazendo com que pense que o trabalho é

amador ou também antigo, pois algumas estão

soltas.  Estar  perto  assim  do  mar  e  ouvir  o

barulho  da  água  batendo  nos  cascos  dos

barcos, que acabam às vezes se chocando de

leve pela força do mar, é algo que evoca uma

sensação  de  libertação  do  ser  e  me  faz

pertencer mais ao espaço. A brisa do mar que

sopra os meus cabelos para a frente dos olhos

me faz virar para trás e olhar para uma nova

cena.  Ao  fundo,  os  edifícios  da  Enseada  do

Suá são tão contrastantes, tão altos que não

se vê a topografia que se esconde atrás deles.
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Os que vendem os peixes, que consertam os

barcos no estaleiro, ou que embarcam objetos

nos barcos atracados no píer parecem pouco

notar  minha  presença  agora.  Tenho  a

sensação,  entretanto,  de  que  estão  curiosos

porém  desconfortáveis  para  indagar  alguma

questão.

Passando rapidamente pelo trecho dos fundos

dos estaleiros, todos os portões parecem estar

fechados e não há muito movimento de carros

ou  pedestres.  Ao  chegar  na  rua  lateral  ao

Horto  Mercado,  edificação  que  abriga  um

supermercado,  lojas  e  lanchonetes,  nas

calçadas  também  se  encontram  peixarias  e

comércio  de  equipamentos marítimos,  reparo

no contraste existente entre um lado da rua e o

outro.  Do lado direito,  o Horto Mercado,  que

possui  um  estacionamento  privado,  cercado

por grades, a calçada é larga o suficiente para

abrigar  bancos  e  árvores  que  sombreiam,  a

pavimentação é regular e a fachada da grande

edificação  é  imponente,  maciça.  Lá  têm

pessoas passando, pessoas sentadas. Do lado

esquerdo  onde  estou,  praticamente  não  há

calçada  em  alguns  trechos.  Onde  parece

funcionar  um  bar  há  um  toldo  cobrindo  a

calçada parcialmente ocupada por mesas. Não

há  regularidade  nas  ocupações.  Algumas

parecem ser residenciais com algum comércio

embaixo,  outras  são  somente  comerciais,

enquanto alguns lotes estão vagos. Ao fundo,

se  pode  ver  a  topografia  de  Jesus  de
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Nazareth, o bairro vizinho. 

À  medida  que  caminho  na  direção  oposta  ao  mar,

atravesso a avenida N. Sra. dos Navegantes e chego

nessa outra parte do bairro, que limita a Praia do Suá,

percebo que o contraste se repete. Do lado esquerdo o

ritmo  é  lento  mas  as  pessoas  caminham.  Do  lado

direito, não há ritmo pois quase não há pessoas. 

Começo então a seguir alguns caminhantes e vejo por

onde  passam,  registrando  seus  olhares.  Alguns  que

andam com alguma companhia parecem mais atentos

à conversa e outros que estão sozinhos carregam o

semblante  de  alguém  ausente,  que  já  conhece  o

caminho e só segue em frente sem olhar para os lados.

Quando o rapaz a quem sigo atravessa a rua, eu tomo

a decisão de entrar à direita, para retornar ao ponto de

partida. 

Vazios. Em meio a lotes ocupados com muros altos,

diversos carros estacionados, o que se sente ao ver

essa  rua  perfeitamente  arborizada  é  o  vazio.  Os

espaços entre os muros e as vias não são atrativos

como  calçada,  parecem  sombrios  e  desprovidos  de

vida. Espaços repelentes, não pelo perigo iminente ou

pelo  barulho  indesejável.  Não  faltam  árvores  para

cobrir os caminhos dos que não passam ou muros para
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separar os espaços que ninguém habita.  Evito entrar

nesta rua, não tenho curiosidade de saber o que há do

lado de lá. Sigo em frente rumo à avenida N. Sra. dos

Navegantes.

Deste  lado  da  avenida  o  barulho  é  constante  e  o

movimento  também.  Apesar  de  sentir  e  ver  o

movimento,  a  maior  parte  das  pessoas parece  estar

entrando ou saindo dos edifícios, ou passando dentro

dos carros na avenida. Em frente ao ponto de ônibus,

algumas  pessoas  aguardam  ansiosamente,  sem  se

comunicar entre elas, encarando o vazio. Alguns vêm

em minha  direção:  um rapaz  com uma mochila  nas

costas andando apressado e pretendendo atravessar,

um senhor encarando a tela do celular, um ambulante

que percebe a minha presença e pergunta se quero

picolés. À medida que o sinal fecha e os carros param

de passar, atravesso também.

****

No começo da experiência, procurei estar num espaço confortável, almejando uma

aproximação com o mar e, também, observar mais de perto o movimento dos que

têm um contato diário com o mesmo. Passa a ser perceptível a tendência em querer

incluir  nos  percursos  a  região  do  cais  onde  se  encontram  os  remanescentes

pescadores da região. Acredito que o fato de saber, espacialmente, onde é traçado

o limite oficial entre os bairros, tenha influenciado a percepção dos contrastes entre

os dois lados das vias que dividem os dois bairros. A partir dessa experiência, surge

um interesse em restringir os limites do que poderia ser o espaço do Suá, o encontro

entre os bairros, onde há uma mistura, uma indefinição do pertencimento.
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IV.IV Do lado de dentro

 [Relato] Saio de casa antes das 16h para me encontrar com L.,  pesquisadora,

geógrafa, filha de pescador, moradora da Praia do Suá. Caminhar com ela é minha

esperança  de  adentrar  a  paisagem que  eu  aprecio  e  que  penso  sobreviver  ali,

através do modo de vida e da memória. Ao nos encontrarmos, me apresento e digo

sobre o interesse do meu trabalho em descobrir um pouco mais sobre a paisagem

da região dos pescadores, na região do Suá. Ela diz que não vê muitos pescadores

passando pelo bairro, que os que pescam no píer provavelmente são de fora. Mas a

mesma me alerta para o fato de existir a colônia de pescadores como forte influência

dessa paisagem resistente do Suá.  De acordo com a pesquisadora-moradora,  o

peixe, como mercadoria, faz a pesca resistir, por meio das peixarias e associação da

pesca, da sua venda/comercialização.

Partimos para a nossa caminhada em direção à Praia do Suá.  Percorremos um

caminho que deixei de percorrer com tanta frequência por achá-lo deserto e pouco

interessante.  Passamos  por  quase  toda  extensão  da  avenida  N.  Sra.  dos

Navegantes enquanto ela me conta do seu ponto de vista sobre a história do bairro

e  da  evolução  urbana  de  Vitória.  Ela  me  mostra  até  onde  ia  o  mar  e  parece

saudosista em relação a não poder tê-lo “no seu quintal”, como antigamente. Me

mostra  por  onde  passava  quando  criança  para

chegar  às  ilhas,  sobre  seus  banhos  de  mar.

Atravessamos a avenida e estamos mais próximas

agora da Praia  do Suá e do Morro São José.  De

repente, ela avista uma rede de pesca na janela de

uma  casa.  Não  vemos  ninguém,  mas  L.  logo  se

lembra  de  uma  pessoa  que  mora  logo  atrás,  na

subida do morro. 

Enquanto  passamos pelo  beco  que  dá  acesso  ao

morro eu fico com muito receio. Todas as pessoas

parecem estar do lado de fora: algumas passando

para subir no morro, outras do lado externo de suas

casas e crianças brincando nas escadas. Ela grita
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para  um morador  que está  na varanda de casa:  “onde mora  o M.?”  Apesar  do

senhor não responder,  alguém que passa sabe exatamente onde e nos leva até

mais a frente, batendo na porta, chamando Ma, que nos recebeu de braços abertos.

Ma  é  esposa  de  M,  pescador,  filho  de  pescador,  neto  de  pescador.  Na  nossa

conversa com ela, falamos mais que perguntamos. Contamos sobre a história do

bairro,  falamos  sobre  o  intuito  do  meu  trabalho,  sobre  paisagem,  estamos

empolgadas contando coisas que ela talvez não soubesse antes. 

Ma diz que seu marido sai todo dia para pescar, de madrugada, por volta das 4h da

manhã e volta já no fim da manhã. Ele não está, mas em sua varanda há uma rede

de  pesca  na  qual  enrosco  meu  pé  com  muita  frequência.  Ali  estava  eu,  me

envolvendo sensivelmente com a paisagem que é criada por essas pessoas em seu

cotidiano, sendo um pouco puxada para dentro e, confesso, perdendo o foco. Ela

me diz que os pescadores da região resistem, mas são poucos. Prevê que vão

resistir, pois a pesca sempre vai existir ali. Fala dos problemas do tráfico de drogas

na  região,  trazendo  perigo  para  os  moradores  e  fala  também da  ocupação  de

grandes edificações, que já começou a tomar conta do bairro Praia do Suá, não só

da Enseada.

No meio da conversa, ela pergunta a L. se vai me acompanhar até onde parei o

carro  pois  está  ficando  tarde  e  “já  não  é  seguro”.  Devo  revelar  que  a  minha

ansiedade  começou  a  tomar  conta  depois  dos  próprios  moradores  revelarem a

preocupação  com  a  segurança  do  bairro.  Algo  que  não  experienciei,  algum

momento de insegurança, mas que agora absorvo e mancha minha visão.

Ao sair da casa, passando pelo beco, vejo um movimento que não havia percebido

em outros tempos. A rua e a praça estão agora um pouco mais cheias, com mais

pessoas paradas nas calçadas, conversando. O olhar estranho de um rapaz com o

seu corpo apoiado no carro faz com que L. diga: “melhor atravessarmos”. 

****
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Esse encontro demonstrou que a área onde se encontram os limites oficiais dos

bairros Praia do Suá e Enseada do Suá sofre a influência mútua e marcante desses

dois bairros, de tal forma que apresenta uma paisagem híbrida, em que convivem as

grandes  e  luxuosas  edificações  muradas,  com a  movimentação  heterogênea  de

tráfego, trabalhadores e pessoas dos dois bairros, com pequenos bares, padarias e

mercados. Em alguns trechos se vêm redes de pesca na rua, como se armadas para

capturar os invisíveis peixes de um mar que o asfalto tomou.  

IV.V OS DOIS LADOS DA FESTA DE SÃO PEDRO

[Relato] A princípio, sabia que a data era importante para as pessoas que ali vivem

e até mesmo para a cidade como um todo. Mas,  para o meu trabalho,  procurei

entender  se  participar  da  festa  era  de  fato  algo  a  ser  contemplado.  Um pouco
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avessa a pensar a cidade para o turista ou para eventos específicos, parti  ainda

confusa em relação à validade da Festa de São Pedro atualmente.

No estacionamento da Praça do Papa, me deparo com uma porção de pessoas que

parecem retornar da orla em direção ao interior do bairro. Neste ponto penso ter

perdido todas as comemorações. Caminho em direção ao píer, observando pessoas

com camisas estampadas com o tema da festa, mas não consigo identificar seus

caminhos,  parecem aleatórios.  No início  do  píer  há  agora  uma paisagem muito

diferente daquela que costumo encontrar:  cartazes fincados,  barcos enfeitados e

tantas pessoas que um passo em falso pode significar cair no mar. Vejo de longe os

barcos com bandeirolas e bexigas chegando em procissão. 

Enquanto isso,  uma perturbação:  um grande índio sobre o  deque e um homem

trajado de índio muito frustrado. Aparentemente, a festa é uma iniciativa da Colônia

de Pesca da Praia do Suá e, portanto, é restrita àqueles que dela fazem parte. O

homem  trajado  de  índio,  assim  como  outros  que  pretendiam  fazer  parte  da

procissão, foram assim impedidos. E o grande índio sobre o deque, que deveria

estar  na  embarcação  em  protesto  à  destruição  ambiental  causada  pela

patrocinadora do evento, a Vale, repousava agora sobre as tábuas do deque. Entre

fotógrafos,  curiosos  e  participantes  do  evento,  estão  dois  homens  cuja  atitude

intriga:  não querem gritar  pela oportunidade negada,  mas pegam suas varas de

bambu e iscas de peixe, sentam na beirada e começam a pescar como se fosse

mais um dia qualquer.
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Um  grande  momento  da  festa  é  a  caminhada  que  fazem  junto  à  imagem  do

padroeiro,  que  é  desembarcada  e  carregada  por  fiéis  pelas  ruas  do  bairro,

abençoando os moradores e devotos. Mulheres da banda de congo passeando pelo

deque despertam a minha curiosidade. Elas dizem que a banda vai recepcionar a

imagem que chegará próximo ao píer. Corro para a Praça do Papa, em frente ao

trecho  onde  a  procissão  marítima,  retornando  do  Centro  de  Vitória,  passará.

Entretanto,  vejo  que  grande  parte  das  pessoas  escolhe  ficar  próximo  ao  píer,

aguardando a chegada da imagem.

A paisagem que se tem na Praça do Papa é muito distinta daquela anteriormente

vivenciada.  Próximo  ao  parquinho,  são  muitos  casais,  com  filhos  pequenos,

andando de bicicleta, skate, patinete e patins. Nos bancos de concreto vejo uma

infinidade de bolsas do tipo maternidade. As pessoas com roupas de marca, óculos

escuros  saboreando  picolés  mal  notam a  chegada  das  embarcações,  a  maioria

senta de costas para a baía. Vejo os primeiros barcos enfeitados e corro para um

trecho de areia.  Neste ponto  só  observo,  praticamente  parada,  o  movimento  da

procissão.  Assisto  àqueles  que  sacam  as  câmeras  e  celulares  do  bolso  para

registrar o momento, àqueles que continuam a trabalhar, vendendo picolés e água

de coco e, ainda, um pequeno grupo mais à frente que festeja com rojões a “benção

dos anzóis”.

Retornando  ao píer  vejo  que  a  maior  parte  das  pessoas,  incluindo  a  banda  de

congo, está agora em frente aos portões da Capitania dos Portos. Repouso e espero

pela tão aguardada chegada da imagem. Ficamos todos aqui do lado de fora, com
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os portões fechados, vendo por entre frestas a imagem ser desembarcada e o início

da  procissão  acontecer  dentro  da  capitania.  Os  vários  oficiais  ali  presentes

finalmente abrem os portões para a procissão sair e fazer parte efetivamente da

festa.

O início da caminhada em direção à igreja da Praia do Suá é marcada pela energia

contagiante da banda de congo e, para os devotos, pela presença da imagem do

santo carregada por diversos braços, com flores aos seus pés. A avenida N. Sra.

Dos  Navegantes  deixa  de  existir  como  uma  barreira,  sendo  o  seu  trânsito

completamente interrompido para a nossa passagem. As ruas passam a ganhar

uma nova vida, mesmo que efêmera, com a passagem de tantas pessoas. Próximo

à praça do bairro,  vejo  várias  pessoas se  acumulando  nas calçadas,  sentadas,

aguardando a benção do padre e festejando ao ver a imagem passar. Os portões

das casas foram abertos e nas janelas algumas pessoas se debruçam. Ao som da

banda de congo e de fogos,  rojões que estouram ao passarmos, quase não se

percebe os carros estacionados ou mesmo as faixas do asfalto: tudo passa a ser

coberto de gente. Ao me aproximar da igreja, só percebo alguma interrupção no

caminho – uma placa ou poste – quando a um palmo do olhar. Toda a paisagem se

resume na união desses corpos tomando conta das ruas.

****

Se o  receio  quanto  à  transformação  da festa  de  São  Pedro  em um espetáculo

comercializado, turístico, foi concretizado, não significa que não exista outra face da

festa que ainda resgata a devoção dos moradores da Praia do Suá e de Vitória a

São Pedro. A tradição da pesca e ao sentido de comunidade estavam presentes no

caminho. Próximo à rua das peixarias, observava como as pessoas pareciam se

comunicar com os olhares, pertencendo àquela multidão sem que se falassem. Há

também uma sensação de liberdade,  por mim experimentada,  como  flâneuse se

escondendo  na  multidão,  sendo  levada  por  ela,  mas  observado  os  passos  do

caminho.
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IV.VI Workshop

O relato a seguir refere-se a uma participação no workshop “Morfologia Urbana –

áreas conquistadas ao mar”154,  em que,  em grupo,  nos propusemos a estudar a

relação morfológica do bairro Praia do Suá com o processo de aterramento da área

na década de 1970. A parte inicial do workshop, após apresentação das teorias a

serem utilizadas, era a proposta de caminharmos pelos limites do aterro, onde era

mar, observando dados morfológicos.

[Relato]  Ao sairmos em grupo da calçada em frente  ao P.A.  da  Praia  do  Suá,

confesso de cara que o propósito de analisar a morfologia da cidade como algo

isolado é algo que não consigo imaginar. A função, a ocupação e a memória sempre

estarão  presentes  na  minha  experiência.  Logo  nos  primeiros  passos  somos

interrompidos, alertados por um homem para não tirarmos fotografias voltadas para

o morro São José, algo que poderia causar alguma perturbação dentre os que o

dominam. Senti então o impacto que temos por estarmos em muitos. As pessoas

parecem de fato observar nossos passos e estarem curiosas com a nossa presença.

Olhando em direção ao morro, percebo como algumas construções se destacam em

relação à tipologia e uso predominantes, dentre elas um hotel com uma fachada de

placas de alumínio, ocupando uma edificação de aproximadamente 5 pavimentos.

Adiante, em frente à Biblioteca, um senhor aparentemente embriagado começa a

querer conversar com alguns de nós, mas não consigo compreender suas palavras

muito bem – ouço algo relativo ao lugar ser perigoso.

154 Organizada por Eneida Maria Souza Mendonça, Heraldo Borges e Flávia Botechia, realizada nos
dias 02, 03, 05 e 06 de setembro de 2016.
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Atravessamos a avenida em direção à orla, passando em frente ao Horto Mercado,

na calçada oposta. Andar em grupo traz novos olhares. As pessoas ficam curiosas

quanto ao piso estampado que pavimenta a calçada de um bar, com a presença de

equipamentos marítimos pendurados nos muros de um lote e uma feira ocorrendo

ao  final  da  rua.  Essas  são  cenas  que  não  havia  presenciado  ou  aspectos  que

passaram  despercebidos  em  outras  caminhadas,  talvez  pelo  horário  ou  dia  da

semana. 
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No trecho de rua atrás dos estaleiros, finalmente vejo portas abertas. O não-lugar

vira lugar à medida que as pessoas entram e saem, carregando caixas de pescados,

gelo. No píer, andava com confiança, como se já conhecesse este lugar e estivesse

apresentando a eles. Ao mesmo tempo, eles me dão a segurança de poder me

disfarçar entre eles, eu fico quieta observando e deixo que eles interajam.

****

Apesar  de  uma  experiência  de  curta  duração,  foi  importante  perceber  alguns

detalhes que antes me escaparam e, mais ainda, a contribuição de andar em grupo,

com  a  presença  de  outras  pessoas  ditando  o  caminho,  oferecendo  assim,  a

oportunidade de se libertar para prestar menos atenção à direção, dedicando-se ao

ambiente percorrido.

IV.VII Os últimos passos

 [Relato] Os últimos passos são dados com alguma dificuldade. O peso da tentativa

de descobrir algo novo e de enxergar a paisagem como inesgotável é quase motivo

de frustração. Acompanhada por uma estudante de Arquitetura, retorno ao caminho

que fizemos no Workshop, passando desde o P.A. da Praia do Suá até o píer. O

primeiro  trecho  do  caminho  foi  rápido,  com  passadas  largas,  só  parando  para

reparar na banca de sucos montada em um trecho de calçada. Atravessamos a Av.

N.  Sra.  Dos  Navegantes  e  chegamos  próximo  ao  Horto  Mercado,  onde  várias

pessoas  transitavam  entre  a  edificação  e  o  estacionamento.  Nesse  momento

percebi  que  o  antigo  estacionamento  foi  desativado  e  o  novo  agora  ocupa  um

espaço antes vazio e de terra batida, do lado oposto da rua. O espaço era adjacente

aos fundos de algumas casas e agora, com a construção do estacionamento, pode-

se chegar muito próximo ao muro baixo de tais casas e ver tudo que há nos quintais.

Imagino o impacto na privacidade e da poluição sonora para as pessoas que ali

habitam por causa de um estacionamento.  Ao parar para fazer alguns registros,

vemos que dois rapazes andam rapidamente em nossa direção. Saímos depressa,

em direção oposta, sem olhar para trás. Novamente, nos deparamos com a feira

realizada no final da rua, próxima à subida de Jesus de Nazareth. Nesse momento
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fico curiosa em relação a uma estreita rua à direita, que também liga a avenida. A

rua parece escura com a sombra das árvores. No início, alguns bares com clientes

sentados  à  mesa.  Adiante,  as  construções  que  víamos  nos  fundos  do

estacionamento. Nesse momento tudo fica deserto e só estamos as duas passando

por  aqui.  Do  lado  esquerdo,  o  grande  muro  que  se  estende  por  toda  a  rua,

pertencente à Escelsa. De repente, vemos um rapaz parado na esquina sozinho,

com  um  aparelho  de  walkie-talkie.  Ficamos  receosas  em  seguir  em  frente  e

retornamos. 

Na  rua  atrás  dos  estaleiros  não  víamos  tantos  portões  abertos,  mas  algumas

pessoas e carros ocupavam as calçadas praticamente inexistentes. Chegando no

píer  uma  cena  curiosa:  à  medida  que  um pescador  descarregava  pescados  da

embarcação, aves marinhas esperavam enfileiradas por uma boquinha. Assim que o

homem se afasta, as aves voam e pousam sobre a embarcação.

IV.VIII Chegadas

Apesar  do  intuito  das experiências  e  subsequentes  relatos  não ser  uma análise

muito subjetiva, o encaminhamento do trabalho seguiu a intuição da pesquisadora e,

por  isso,  a  carga  subjetiva  expressa  é  significante. Podemos  trazer  alguns

questionamentos quanto ao desejo de me manter próxima dos limites entre os dois

bairros e, ao mesmo tempo, me restringir mais à Enseada do Suá, embora muitas

vezes tenha relatado uma experiência desconfortável. 
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Podemos também, nesses caminhos do Suá, perceber espaços destinados ao fluxo

de pessoas que demonstram uma tentativa de padronização e eficácia em relação à

velocidade dos tráfegos. Não há rugosidades, mas a dureza do asfalto. Há também,

uma preocupação estética paisagística, com plantas, árvores e gramados onde não

se pode repousar. É uma função visual e, ao mesmo tempo, uma demarcação de

limites no território, separando o público do privado, as calçadas dos edifícios. 

Em contrapartida, nos limites entre a Praia do Suá e Enseada do Suá, há alguma

supressão dessas linhas divisórias, onde se vê, como no caso do relato “Do lado de

dentro”, as pessoas ocupando as calçadas, a rede do lado de fora da janela, o beco

utilizado  como  espaço  para  brincar  e  se  esconder  pelas  crianças,  algo  nada

frequente  no  restante  do  bairro  Enseada  do  Suá.  Assim,  o  espaço  da  calçada

também se torna o espaço de comércio, do ambulante, das cadeiras de bar e da

exposição de produtos à venda e uma extensão da própria casa. Nos caminhos

entre os dois bairros, os atravessamentos diários de alguns habitantes e as práticas

de pesca e venda de pescado se desenvolvem em um ritmo outro da cidade, um

ritmo  que  é  menos  planejado  e  consciente  do  que  sentido,  embalado  por

ondulações, como no movimento do mar.
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Inferências finais

Buscamos,  aqui,  retomar a discussão apresentada ao longo da dissertação para

oferecer  ao  leitor  algo  que,  à  nossa  maneira  de  ver,  não  se  poderia,

necessariamente, chamar de conclusão. Compõe-se de um conjunto de indagações

e  questionamentos  que  evidenciam  as  dificuldades  inerentes  à  proposta  de

apreensão sensível de cidade a partir da experiência do caminhar.

A materialidade da vida urbana é experienciada por meio da interação de corpos

com coisas e lugares, em um continuum que se desdobra ao longo do tempo, e em

um ritmo cada vez mais acelerado. Com isso, não nos damos conta, na maioria das

vezes,  das motivações que envolvem as nossas escolhas durante o movimento;

porém somos capazes de entender que os nossos padrões internalizados acabam

interferindo, positiva ou negativamente, na formação dos nossos laços afetivos com

o espaço. 

As experimentações que realizamos neste trabalho e as suas narrativas passaram a

compor um panorama do modo de construção do conhecimento sobre o espaço, em

que se buscou retratar aquilo que inevitavelmente escapa da nossa visão com os

métodos tradicionais de diagnóstico urbano.

Deste modo, procurou-se não apenas estabelecer o foco sobre a carga subjetiva da

experiência  a  que  nos  propusemos,  mas  também  localizar  as  circunstâncias

passíveis de propiciar o encontro, de estabelecer as possibilidades de um melhor

vínculo entre as pessoas moradoras do bairro e aquelas passantes, os caminhantes,

como nós, em busca dos espaços da cidade.

O caminhar traz implícita a possibilidade de investigar o ambiente, mas depende,

entretanto, da atitude de quem se dispõe a encontrar a cidade. Portanto, deve-se

treinar  para ser  um bom caminhante,  ajustar  os  passos ao longo do caminho e

atentar aos acontecimentos que se apresentam neste encontro entre o indivíduo e o
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espaço. Na prática repetitiva de atravessar os espaços, temos uma forte tendência

em  anular  a  importância  de  alguns  fatos,  tidos  como  superficiais,  quando  são

justamente essas variantes que oferecem mais riqueza ao conhecimento.

Do ponto de vista da experiência, o importante não é nem a posição (nossa
maneira de pormos), nem a “o-posição” (nossa maneira de opormos), nem a
“im-posição”  (nossa  maneira  de  impormos),  nem a  “pro-posição”  (nossa
maneira de propormos), mas a “ex-posição”, nossa maneira de “expormos”,
com tudo o que isso tem de vulnerabilidade e de risco. Por isso é incapaz de
experiência aquele que se põe, ou se opõe, ou se impõe, ou se propõe, mas
não se “ex-põe”.155 

A leitura dos projetos urbanísticos implementados na região do Suá demonstra, com

clareza, o predomínio das estratégias de controle, mercado e embelezamento da

cidade. Muitas vezes, tais artifícios influenciam até mesmo a abordagem por parte

dos urbanistas, que assim passam a reproduzir modelos estéticos e funcionais de

cidade,  que  ofuscam  as  realidades  locais.  A  despeito  da  efetividade  de  tais

influências,  observa-se,  em contrapartida,  a  existência  de  práticas  que  escapam

desses  modelos  hegemônicos,  capazes  de  ressignificar  o  espaço  planejado,  a

exemplo da pesca e da comercialização do pescado na Praia do Suá.

Desta forma, a região apresenta uma dualidade que nos remete às paisagens de

Cosgrove155. Por este autor, as “paisagens dominantes” se referem ao ideário que

permeia o pensamento moderno de paisagem, expresso no consumo visual de uma

imagem  hegemônica  do  espaço,  de  ordem  dominante.  Já,  as  “paisagens

alternativas”,  segundo  ele,  resultariam  da  dominação  de  culturas  “locais”,  que

escapam à visibilidade de uma cultura hegemônica156.  Coexistem, na Enseada do

Suá, marcos e referenciais paisagísticos valorados pela sociedade e cultura, como a

“Terceira Ponte” e o eixo visual do “Convento da Penha”, ao lado de representantes

de  uma  arquitetura  suntuosa,  a  exemplo  das  edificações-sede  de  poderes  do

Estado. Assim, em consequência desse planejamento moderno “espetacular”, tem-

se uma “paisagem dominante” que contrasta com o viver autêntico da Praia do Suá,

percebido no cotidiano do bairro e rememorado nos relatos dos antigos moradores e

historiadores de uma vila de pescadores.

155 BONDÍA, 2015, p. 25.
156 Ibid.
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Não podemos deixar de mencionar aquele que foi o fator responsável, inicialmente,

por motivar a aproximação à Enseada do Suá e, posteriormente, determinante nas

escolhas dos caminhos a serem percorridos: o mar. Seja como ponto de partida ou,

mais  frequentemente,  de  chegada,  o  trecho  de  orla  em  que  se  situam  os

remanescentes barcos pesqueiros, os pequenos estaleiros e os pontos de comércio

de pescado da Praia do Suá, tornou-se o único local em que ainda podemos ver e

sentir uma forte influência do mar. Nos demais trechos, a orla distanciada e cercada

por  grandes  edificações,  praticamente  impede  a  interação  com  o  mar  e  o  seu

usufruto pela população, de tal forma que às pessoas é permitida apenas a atitude

de mero espectador da paisagem e das imagens de uma realidade distante, que não

é mais a sua. O mar, antes o grande protagonista das histórias do lugar, tornou-se,

para a maioria das pessoas, uma imagem de fundo no cenário, uma mera vitrine.

A  abordagem realizada  com  os  alunos  de  Arquitetura  e  Urbanismo  exibiu  uma

reação sensível aos estímulos da cidade, mesmo quanto aos desagradáveis, bem

como uma tentativa de promover situações em que o adverso se tornasse fonte de

exploração e conhecimento. Essa posição demonstra o esforço para dar visibilidade

a  questões  ou  situações  aparentemente  apaziguadas  no  espaço  urbano,

habitualmente um espaço de conflitos e coexistência de diferentes problemáticas.

Durante o percurso, constantemente fomos confrontados com a vulnerabilidade em

que nos expusemos quando na condição de caminhantes. Constatamos que as vias

são planejadas no sentido de dar prioridade ao fluxo rápido dos veículos e criar

opções para outros meios de transporte, a exemplo das ciclovias. Aos pedestres e,

estranhamente, para efeito de sua proteção, destinam-se faixas estreitas e limitadas,

entre  carros  e  muros,  na  realidade,  caminhos  desagradáveis.  Acrescem  ainda

desvantagens para o pedestre, de um modo indiscutível, manifestações da violência

urbana que, em diferentes graus se comparada a outros bairros, mas ali observadas

pelos alunos e pela própria pesquisadora. Foram vivenciados e relatados episódios

de  comportamentos  ostensivos  por  parte  de  pessoas,  com  olhares  fixos  e

controladores, sugestão de portar armas, além de atitudes hostis ao recomendarem

que se afastassem do local  ou que não tirassem fotografias. Em outros locais o

temor  advinha  do  isolamento  da  rua  e  da  ausência  de  pessoas,  impondo  uma

circunstância demasiadamente aflitiva.
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Assim, foi possível constatar que a violência urbana funciona como um complicador

importante da experiência do caminhar, já que a presença do medo e da falta de

liberdade são antíteses às premissas da atitude necessária  à deriva.  O medo é

capaz de desviar os passos do caminho e nos induzir a evitar o encontro com o

desconhecido,  alterando o ritmo e a capacidade de estimulação dos sentidos. O

nosso  caminhar  foi  um  exercício  arriscado,  uma  verdadeira  experiência,

considerando o que pontua Tuan: “Experienciar é vencer os perigos”157.

Se, por um lado, as experiências realizadas permitiram a construção de diferentes

paisagens  do  Suá,  há  que  se  notar  que  estas  se  nos  apresentam  instáveis  e

efêmeras quando repetimos o percurso em tempos diferentes.  Devemos ressaltar,

também, a dificuldade existente na representação e na transmissão dos efeitos da

experiência de cidade no caminhante e da análise que propõe algo similar a uma

objetivação dos aspectos subjetivos do caminho percorrido. A linguagem, a imagem,

as mediações que utilizamos para traduzir o invisível e indizível acabam por alterar

seu significado e conformar experiências outras. Para nós, entretanto, a quantidade

de informações e sugestões, que podem ser interpretadas de maneiras distintas pelo

leitor  deste  trabalho,  confere  uma  importância  ainda  maior  que  a  revelação  de

respostas conclusivas e fechadas em si, que acabariam por esgotar a experiência ou

restringir os vínculos que se criam no debate coletivo. Estamos cientes, também,

quanto a uma possível contradição ao discutirmos e utilizarmos um procedimento

metodológico  baseado  em  atitudes  que  questionem  o  planejamento  urbano,

justamente como metodologia para o ensino do mesmo. Acreditamos, porém, que

pode ser bastante positivo este autoquestionamento da disciplina à sua metodologia.

Desta maneira, sustentamos a necessidade de acatar a validade dessa perturbação

aos  métodos  tradicionais  do  urbanismo,  mais  do  que  substituí-los  por  algo

igualmente  determinante  e,  assim,  descaracterizar  o  papel  questionador  das

experiências  aqui  propostas.  Não  se  trata,  portanto,  da  tentativa  de  criar  novos

parâmetros para o exercício da soberania do planejador, mas sim trazê-lo para fora

do  processo  em  que  se  insere,  distanciá-lo  de  sua  zona  de  conforto,  para

possibilitar-lhe encontros com o imprevisível na cidade.

157 TUAN, 2013, p.18.
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Ah,  os  encontros!  Encontros  que  nos  foram  possíveis  por  transgressão  do

planejamento, e nos espelharam não apenas a cidade que buscamos, mas aquela

que veio a nós.

Deixamos a velocidade do asfalto e caminhamos ao ritmo lento das tartarugas.
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