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1 INTRODUÇÃO 
 
          Cada caminho oferece uma percepção diferente do meio urbano. Estamos condicionados, por alguns 
motivos, a replicar um mesmo caminho diariamente e muitas vezes nem nos damos conta disso. É algo tão 
normal, rotineiro, que só depois de esta questão ser levantada por outra pessoa nos tocamos disso. Sem dúvida o 
principal fator que influencia na escolha do caminho que fazemos é a distância. Isso por conta do tempo e 
também do esforço físico. Procuramos sempre o caminho mais curto, pois vivemos na era do relógio, onde 
temos rotinas marcadas por horários bem definidos. Costumamos estar com pressa e andar de forma mecânica, 
sem perceber o que estamos fazendo e por onde estamos passando. Entretanto, ainda assim, com o critério de 
menor caminho, existem várias opções (especialmente em lugares com quadras regulares) que desprezamos, 
pois não possuímos mais o desejo de “consumir” o espaço urbano. Passamos sempre pelo mais óbvio, andando 
sempre reto e virando só para chegar ao local desejado, como detectado através das entrevistas em anexo. Pode-
se muito bem virar uma rua antes ou depois das que costumamos virar e isso não aumentaria o percurso, mas 
por que não o fazemos? 
           Muitas vezes existimos, mas não vivemos. Esquecemos de contemplar a natureza ou a arquitetura que 
nos rodeia. Quantos pores-do-sol já não ignoramos ao passar com pressa? Por que quando vamos a outra cidade 
fazer turismo prestamos tanta atenção em tudo? Aquela lagoa, o bosque, a arquitetura, os campos. As coisas 
mais simples nos são dignas de atenção quando fazemos turismo. Mas e em nossas cidades, aquelas que 
cruzamos todos os dias sem reparar nos detalhes? Por que enxergamos mais as outras e não as nossas próprias 
cidades? 
           A malha urbana das cidades não estimula o observador, pois as passagens são óbvias, sem elementos 
surpresa. Elas rapidamente passam a ideia do que estará por vir, não despertam nem um pouco de curiosidade. 
Nesse ponto, uma característica interessante do urbanismo português é que o traçado é orgânico, acabando com 
a obviedade do que vem adiante. Talvez se víssemos a cidade como um labirinto, um local do qual se precisa 
decifrar para chegar ao ponto que queremos, a conheceríamos melhor e assim, a consumiríamos mais, ou seja, 
permaneceríamos mais tempo na rua e mais circularíamos. Estimulando a percepção, a cidade pode deixar o 
usuário mais atento ao caminho que ele vai tomar. O flâneur, apelido do tipo de indivíduo que andava 
despreocupadamente por Paris, mas atento à história do lugar, aos detalhes, quase não existe mais hoje. Isso 
porque não temos mais o costume de andar assim, sem rumo. Andamos somente para chegar a devido lugar e 
isso não requer que prestemos atenção por onde caminhamos. 
         Através de entrevistas realizadas no centro de Laguna com pessoas de faixas etárias e sexos diferentes, 
pudemos perceber que quase todos faziam o mesmo caminho diariamente e muitos desses sequer tinham uma 
justificativa para isso, tendo o costume de olhar para frente ou para o chão (poucos olham para as casas ou para a 
paisagem). Simplesmente o fazem por hábito, o que nos revela a comodidade dos indivíduos perante a cidade a 
qual pertencem. Os que tinham justificativa afirmaram optar por caminhos mais regulares, com o mínimo de 
mudanças de direção, e os critérios relevantes para a escolha do caminho são variados: movimento (alguns 
preferem o mais movimentado, outros o menos), a possibilidade de estacionar o carro, e por fim a arborização. 
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2.1 INFLUÊNCIA DA ROTINA  
 
            A vida tem passado num ritmo muito rápido, a máquina virou elemento principal, o tempo não pode ser 
desperdiçado, afinal, tempo é dinheiro. Vivemos na correria de ter que cumprir uma rotina, precisando chegar 
rapidamente ao nosso local de destino e assim ignoramos vários possíveis caminhos, elegendo só um deles para 
percorrer diariamente. 

Com o passar do tempo, o indivíduo, que deveria ser um observador da cidade, não mais faz isso, 
passando apenas a olhá-la, sem realmente notá-la. Neste ponto, fazemos uma diferenciação entre esses dois 
termos: o olhar seria algo superficial, que requer pouco do cérebro, já o notar seria perceber, analisar. Quando o 
cidadão nota a cidade, começa a ter percepções diferentes dos que só a olham. Quem observa criticamente pode 
argumentar porque um espaço é bom ou não, de um jeito ou de outro. Mas como dito anteriormente, vivemos 
num sistema que não nos deixa ter tempo para essas coisas, que embora sejam simples, possuem grande 
importância. Só podemos identificar um espaço como bom ou ruim depois de termos visto e analisado diversos 
espaços. 

Um exemplo é que diariamente fazemos o mesmo caminho, mas vários espaços passam despercebidos 
por nós. Algo que frequentemente acontece é que mesmo depois de muito tempo percorrendo esse mesmo 
trajeto (e julgando conhecê-lo bem) vemos uma casa que nunca foi notada. 

De certa forma, as construções antigas costumam ser mais generosas com a cidade, já que têm mais 
detalhes e estimulam a sua percepção. Elas podem despertar algum interesse maior nos usuários e assim 
estimular as pessoas a variarem seu trajeto. A velocidade dos carros é muito superior a das pessoas a pé e isso 
influencia na forma como se percebe a cidade. Quando estamos a pé temos muito mais atenção ao meio urbano, 
à arquitetura e aos ornamentos. Já quando estamos no carro devemos prestar atenção no trânsito e a cidade que 
nos cerca recebe apenas olhares superficiais. Os edifícios de hoje estão adequados à velocidade do carro, para 
serem vistos rápido e de longe. Altos, simples e sem detalhes, não despertam interesse. 

Ainda relacionado à rotina, prestamos mais atenção no que é diferente, no que ainda não conhecemos, 
por isso ao visitar cidades novas para nossos olhares, nos preocupamos em observar todos os detalhes, os 
prédios diferentes, a disposição entre eles, etc. Isso também nos faz lembrar dos defeitos dessas cidades. Muitas 
vezes não conseguimos abrir os olhos pra perceber esses problemas onde vivemos simplesmente porque já não 
possuímos mais o hábito de reparar no que nos rodeia. Não nos atentamos nem nas coisas bonitas e boas nem 
nas feias e defeituosas das nossas cidades. O turismo quebra a nossa rotina e isso é o que diferencia nosso 
comportamento entre a cidade em que vivemos e a que visitamos. 

 
 

2.2 A PAISAGEM URBANA NÃO É ATRATIVA 
 

         Antigamente as ruas possuíam calçadas largas e extensas, proporcionando um passeio agradável aos 
pedestres. Os carros, bondes e outros meios de transporte eram secundários, a preferência era de quem estava a 
pé. Hoje elas se transformaram em largas avenidas, com um amontoado de carros, e não trazem quase nenhum 
benefício ecológico nem sensorial. As calçadas são minúsculas e irregulares, cheias de gente num indo e vindo 
desordenado e desatencioso. 
          Tornar a cidade ativa, fazer com que as pessoas sintam algo ao nela transitarem, deixá-la mais 
acolhedora, tendo passagens que priorizem o pedestre, pode fazer com que a relação entre cidade e usuário 
mude. Isso deve prender a sua atenção e ele, reparando na cidade, vai querer conhecê-la, mudar seu trajeto, 
dando vida a outros locais. 
          Ao observar as nossas cidades atuais, percebe-se que a paisagem não estimula a sua percepção, já que as 
construções “comuns” a nossa volta e a própria urbanização delas não nos chamam atenção. A semelhança 
entre as construções torna a cidade monótona, chata de percorrer com os olhos, até porque não faz sentido 
observar todas quando são praticamente iguais. Apenas algumas despertam certo interesse. Os prédios altos, 
simétricos, em forma de paralelepípedo e de cores claras que vemos aos montes nas grandes cidades formam 
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um conjunto que não é expressivo o bastante para chamar atenção. O contraste na paisagem urbana é de grande 
importância para prender a visão do observador. A diferença gerada pelas cores ou pelas formas diferentes entre 
as construções provoca um estímulo à visão e alimenta a curiosidade de perceber a diferença entre uma e outra. 
As pessoas curiosas tendem a fazer caminhos diferentes, conhecer novos lugares, perguntar o por quê disso ou 
daquilo. Mas o comodismo faz com que a maioria não seja assim, elas aceitem tudo como é. Talvez falte isso 
para muitos de nós, uma ponta de curiosidade ou um incentivo para descobrirmos os “mistérios” da cidade, 
como se deu o seu desenvolvimento, como é a sua dinâmica.  

Há ainda a necessidade de se sentir localizado, e aí está também a importância da existência de contrates 
na cidade. Prédios diferentes, praças em bastantes espaços, marcos, monumentos, entre outros. Esses pontos 
servem de localização ao indivíduo, fazendo-o lembrar por onde passou e assim poder voltar até lá ou escolher 
outro caminho diferente. Eles impedem que as pessoas se percam tão facilmente num lugar desconhecido. Essas 
diferenças que atuam como referência espacial, algo importantíssimo numa cidade, são cada vez mais raras em 
cidades não pensadas, sem espaços públicos, monótonas, sem arquitetura. 

 
 

2.3 A FALTA DO OLHAR CONTEMPLATIVO 
 

Outro ponto nessa questão de conhecer nossas cidades é que muitos de nós não possuímos um olhar 
contemplativo sobre o que nos cerca. É necessário que alguém, muitas vezes um turista, tire uma foto ou nos 
chame atenção para percebermos a beleza da cidade pela que cruzamos diariamente. Outro exemplo disso, 
comprovado com uma pesquisa realizada na universidade, é que 90% dos estudantes passou a reparar nos 
detalhes dos prédios somente após começar a cursar arquitetura e urbanismo. Antes de entrarem na faculdade 
tinham o olhar igual ao de qualquer outra pessoa. Já no curso, ao andar por esses lugares, eles passam a notar 
nos ornamentos, detalhes e formas dos prédios,  e a ter um olhar crítico sobre a cidade e sobre como ela é 
formada, pois são estimulados a isso. Costuma-se reparar apenas no que está no nível dos olhos e muitas das 
construções históricas possuem detalhes no topo, na platibanda, por exemplo. Esses detalhes que estão além do 
nível dos olhos, são pouco notados, sendo mais reparados por estudantes de arquitetura ou apaixonados por 
construções históricas.  

Há também o caso de páginas (no Facebook ou mesmo sites no geral) de valorização de bairros ou 
cidades específicas que despertam as pessoas a perceberem e contemplarem a cidade em que moram, reunindo-
as num só lugar. Elas servem como importante lugar de conscientização, estimulando as pessoas a verem a 
cidade de outro jeito, as paisagens naturais e as construídas, muito comumente ignoradas. 

Outro fato que pode despertar esse olhar contemplativo em questão é quando alguém sugere fazer isso. 
Um entrevistado relatou que uma conversa com alguém bem mais velho lhe “abriu os olhos” para isso. Ela lhe 
contou que com o passar do tempo as pessoas costumam desenvolver esse olhar, mas muitos só o fazem na vida 
adulta ou até na terceira idade. A partir daí, o entrevistado passou a também reparar. A paisagem urbana pode 
ser observada de maneiras diversas pelos diferentes tipos de indivíduos. Deste modo uma mesma realidade 
pode adquirir um outro significado dependendo de quem a vê. 

 
 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

É muito raro alguém mudar seu trajeto diário por livre e espontânea vontade, tanto a pé como de carro. 
Situações inesperadas são as principais responsáveis por isso, como por exemplo ruas fechadas, calçadas 
interditadas, obras e outros bloqueios. Esses acasos são importantíssimos para um mais amplo uso da cidade. 
Arriscamos dizer até que seria bom que acontecessem com mais frequência, de forma a estimular os indivíduos 
a percorrer outros caminhos e assim explorar a cidade. Precisamos desse estímulo, pois por vontade própria 
dificilmente se fará esse conhecimento maior da cidade. Eles também podem ser responsáveis por novas 
descobertas: uma casa muito bonita, uma praça até então desconhecida, uma loja. E essa mudança realizada 
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uma só vez por causa de um acaso, é uma chance de mudar o seu caminho diário, devido a algo mais 
interessante para se ver ou vivenciar do que o caminho anterior. 

Por percorrer sempre os mesmos caminhos, não temos conhecimento total de nossa cidade. Um exemplo 
disso é que, às vezes, quando perguntados sobre como chegar a algum lugar, não sabemos responder onde ele 
está localizado. Ou então, por estar acostumados a chegar nele partindo sempre de um mesmo ponto, quando 
perguntados em um lugar diferente do costumeiro, temos dificuldade de explicar. O conhecimento superficial 
que temos, desfavorece a apropriação dos locais que nossa cidade tem a oferecer, e a variedade de caminhos faz 
com que esse conhecimento se amplie. 

 Após pesquisas, entrevistas e reflexões, percebemos que poderíamos nos apropriar melhor das cidades 
de forma muito simples, especialmente começando a pensar nisso. Não temos o costume de pensar nesse ato tão 
mecânico que é se deslocar pela cidade. Não ponderamos muito os caminhos.  
           Se pensássemos “hoje vou por aqui e amanhã por ali” já seria um bom começo, saindo do comodismo 
para começar a consumir a cidade. Contribuiria para isso se a cidade fosse mais atrativa e tivesse várias boas 
opções que estimulassem a realização de diversos trajetos. Muitas vezes temos que eleger o caminho “menos 
pior”, porque nenhuma das opções é satisfatória. Sendo assim, se as pessoas deixassem de fazer esses 
deslocamentos mecânicos, refletissem sobre suas escolhas e, simultaneamente, as cidades começassem a ser 
melhor planejadas, com a arquitetura chegando a todas as classes e não somente aos ricos, teríamos uma 
dinâmica totalmente diferente funcionando em nossas cidades. Elas teriam muito mais vida e, sem dúvida, 
seriam mais agradáveis de se viver. 

	  


