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Resumo

Com o objetivo de dinamizar as aulas da disciplina Teoria e Métodos em 

Geografia, ministrada no curso de Geografia e Análise Ambiental do Centro 

Universitário de Belo Horizonte Uni-BH, foi elaborada uma proposta que permitisse aos 

alunos, a compreensão abrangente das perspectivas e metodologias de cada linha 

representada pelas Escolas do Pensamento Geográfico, através do uso de um livro como 

referencial teórico-epistemológico e da aplicação prática do mesmo em um estudo na 

média-bacia do Córrego do Cercadinho, local onde está o Campus Estoril deste Centro 

Universitário. O trabalho que se segue foi elaborado a partir de uma destas experiências, 

tendo tido como obra norteadora da pesquisa “Espaço e lugar: a perspectiva da 

experiência”, de Yi-Fu Tuan. Sendo assim, a partir da subjetividade e dinamismo da 

obra, foi possível delinear preliminarmente as práticas e vivências dos moradores dos 

bairros no entorno do Campus Estoril - que se caracterizam pela grande desigualdade 

sócio-econômica - em uma perspectiva existencial e da experiência com o lugar, 

compreendendo, através da Geografia da Percepção, como se dá o uso e a ocupação do 

solo deste espaço urbano. 

Palavras-chave: Geografia da Percepção, Mapas Mentais,
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Introdução

Em sua obra “Espaço e lugar: a perspectiva da experiência”, Tuan (1983) discute 

as ações, as percepções, e simbologias que transformam os espaços em lugares, onde as 

experiências, vivências e a afetividade do/no lugar desempenham um papel fundamental 

na construção e identidade do mesmo. Espaço e Lugar são termos familiares, 

(re)conhecidos pela maioria das pessoas, entretanto, na visão do autor, nossas 

experiências comuns se misturam na busca pelo lugar e na conquista pelo espaço, “O 

lugar é segurança e o espaço é liberdade: estamos ligado ao primeiro e desejamos o 

outro” (TUAN, 1983, p.3).

Através do prisma da percepção, procurou-se descrever a área da bacia do médio 

Cercadinho. Um fator de análise importante, foi o de procurar compreender como as 

pessoas entrevistadas escolheram ou definiram aquela área especificamente, para sua 

moradia. Gould e White (1974) levantaram a questão acerca dos fatores que compõe a 

escolha de um indivíduo para residir em um local.

Neste trabalho, seguindo as idéias colocadas pelos autores, se considerou que

esta escolha do local/bairro de residência pode ser definido por meio de um rol de 

prioridades, elaboradas com critérios pessoais. Entretanto, mesmo a escolha sendo 

pessoal, a própria cognição individual está condicionada a uma série de aspectos. Um 

dos aspectos mais primordiais é a quantidade e o tipo de informação que temos sobre o 

lugar. Entretanto, a escolha de um local para morar ocorre, também, a partir da 

satisfação de necessidades pessoais, mas está limitada pelo dinheiro, emprego, família, 

amigos, escola das crianças, leis, etc. 

No entanto, a mobilidade no mundo é cada vez maior, e está mais acessível com 

a evolução dos transportes e grande quantidade de fluxo de informações. Portanto, para 

compreender as motivações destas moradias, têm-se estudado a percepção dos 

moradores que, entre outros aspectos, trata de como as pessoas formam imagens dos 

lugares e como estas imagens influenciam em suas decisões. Ou seja, “A idéia de 

proximidade social e distância física interagem produzindo uma resposta particular” 

(GOULD; WHITE, 1974, p.17). 

Lynch (1999, p. 17-20) levantou novamente a questão da percepção ambiental,

em áreas urbanas, investigando com grupos de moradores sobre sua percepção de 

marcos proeminentes na paisagem de Boston, Jersey e Los Angeles, construindo uma 
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imagem geral das cidades, destacando os elementos básicos da paisagem urbana. Por 

outro lado, Lynch (1999) concluiu que a percepção das pessoas sobre a cidade varia de 

acordo com a localização desta pessoa e com a classe social a que pertence. 

Um outro estudo, realizado por Orleans (1967) (apud GOULD; WHITE, 1974, 

p. 34-37), em Los Angeles aponta que, os ricos brancos conhecem detalhes da cidade 

como um todo, os negros, os caminhos para o centro, onde trabalham, e os latinos quase 

só o seu bairro. 

Sendo assim, considera-se pertinente o uso da percepção para o estudo do caso

em questão, que compreende parte do percurso do córrego Cercadinho, na área dos 

bairros Buritis, Estoril, Conjunto Estrela D’alva e Havaí, todos na região oeste do 

município de Belo Horizonte. 

Foram realizadas várias visitas a campo e encontros com moradores da região, as

quais consistiram na aplicação de entrevistas sobre a percepção do bairro aonde os 

entrevistados residiam visando comparar as respostas com a análise bibliográfica, para 

que descrevêssemos à área de estudo conforme a percepção dos moradores. 

O objetivo central é, portanto, estabelecer a percepção preliminar que os 

moradores possuem sobre as condicionantes que determinam o uso e a ocupação do solo 

na região especificada.

Percepção, Geografia e Mapas Mentais

Tuan (1983) trata como extremamente relevante para suas análise, o termo 

“experiência”, que:

abrange as diferentes maneiras através das quais uma pessoa conhece e 
constrói a realidade. Estas maneiras variam desde os sentido mais diretos e 
passivos como o olfato, paladar e tato, até a percepção visual e ativa e a 
maneira indireta de simbolização (TUAN, 1983, p.9).

Ressalta que a experiência está voltada para o mundo exterior, sendo assim, 

pode indicar qualidade sentida quanto às coisas, pessoas e mundo, e também podendo 

revelar a maneira pela qual o eu é afetado intimamente. Aprofundando mais na 

perspectiva experiencial afirma também que, para “experienciar no sentido ativo é 

necessário aventurar-se no desconhecido e experimentar o ilusório e o incerto” (TUAN, 

1983, p.10). 
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Hartshorn (1980, p. 186) considera que existem duas abordagens de pesquisa em 

percepção. A abordagem estrutural foca na percepção da identidade e maneira como o 

entrevistado recebe e organiza as informações espaciais em sua percepção. Já a 

abordagem avaliativa enfatiza o modo como as pessoas reagem a informações espaciais, 

como seu comportamento impacta o entorno. Considera que todas as pessoas têm 

capacidade de perceber e reconhecer elementos no meio circundante e como esta 

percepção pode influir, inclusive, no processo de tomada de decisão (HARTSHORN, 

1980, p. 187).

Sendo assim, compreende-se que uma das características centrais da Percepção é 

a de considerar que todas as pessoas possuem explicações para os fenômenos que a 

cercam e que, estas advêm de suas experiências com o meio. Esta pesquisa, portanto, 

utilizou a abordagem avaliativa, pois se considera que esta representa um avanço na 

análise da organização do espaço, mas optou-se também, mesmo que ainda de forma 

preliminar, complementar a abordagem com a solicitação, para alguns entrevistados, de 

realizarem um mapa mental da área onde moram.

Na tentativa de medir a imagem que as pessoas têm dos lugares, partiu-se do 

pressuposto que o mapa mental de cada pessoa é único. Se, entretanto, um mapa mental 

nunca é igual a outro, eles também não são completamente diferentes. Sendo assim, 

devem-se extrair as características comuns, mais recorrentes, criando uma classificação 

que permita agrupar respostas e objetos em agrupamentos por similaridade. 

White (1978, p.55) conceitua a técnica dos mapas mentais, como “a busca pela 

imagem espacial que as pessoas carregam”, e podem ser realizados de forma direta 

(solicitando ao entrevistado que desenhe um mapa) ou indireta (solicitando que uma 

série de elementos sejam rankeados em temos de um atributo, e o pesquisador, então 

representa os resultados em forma de mapa). 

Um dos primeiros estudos sobre a escolha das pessoas por determinados lugares 

foi realizado por Trowdridge, em 1913, quando notou que algumas pessoas na cidade 

tinham senso de orientação enquanto outras estavam sempre perdidas. O referido autor 

então sugeriu a hipótese de que algumas pessoas traçavam mapas imaginários dos 

lugares, enquanto outras eram egocêntricas e viam as direções e caminhos em relação à 

sua própria posição, estas pareciam mais seguras no seu próprio deslocamento 

(GOULD; WHITE, 1974, p. 28). 
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A habilidade espacial é desenvolvida em todos nós, independente do tipo de 

espaço, de lugar, ou conhecimento intelectual. Já o conhecimento espacial reflete nossa 

convivência, e nossa experiência com o meio ambiente (TUAN, 1983, p.90). 

Conhecendo a área de estudo através da percepção

O estudo de caso ocorreu na sub-bacia hidrográfica do Médio Cercadinho, que 

compreende o percurso do córrego Cercadinho nos bairros Buritis, Estoril, Conjunto 

Estrela D’alva e Havaí (Fig. 1) da região oeste do município de Belo Horizonte. 

Segundo Ferreira (2004, p.1), esta sub-bacia é porção média do córrego do Cercadinho, 

afluente do Ribeirão Arrudas, que corta o município de Belo Horizonte no sentido 

oeste-leste, pertencente à bacia do Rio das Velhas.

Figura 1: Croqui de localização da área pesquisada

A região onde se encontram os bairros Buritis e Estoril passou a ser ocupada e a 

ser considerada extensão da malha urbana do município de Belo Horizonte a partir da 

década de 80. Inicialmente permitia-se apenas a construção de residenciais unifamiliares 
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e horizontais. Somente em 1988 passou-se a permitir a construção de edifícios, pois a 

zona sul de Belo Horizonte se encontrava saturada, sendo esta área da zona oeste 

oportunista para agentes imobiliários e empresas da construção civil, pois atendia quem 

deseja morar nas imediações da zona sul da cidade com imóveis cujos valores puderam 

ser mais baixos (FERREIRA, 2004, p.7).

Sendo, atualmente, muito freqüente nestes bairros a verticalização, com 

construção de prédios de alto e médio padrão urbanístico. O uso e ocupação do solo 

nesta região destina-se em sua grande parte a edifícios domiciliares. Muitos deles se 

localizam na alta vertente, aonde a topografia coopera para que a distância vertical tenha 

uma certa desvantagem, que é superada pela tecnologia empregada pelas grandes 

construtoras imobiliárias que atuam na região. 

Além de serem altos edifícios, quanto mais altos, maiores são os seus padrões 

urbanísticos, com acabamentos modernos. Em geral, são feitos para atender a população 

de status, conforme Tuan (1983, p. 43 -44):

O status social é designado “alto” ou “baixo” em lugar de “grande, ou 
”pequeno”. (...) Em arquitetura, os edifícios importantes são colocados sobre 
plataformas, e, quando existe a tecnologia necessária, tendem a ser os mais 
altos (....) [Nos altos edifícios modernos] Os ricos e poderoso, não somente 
possuem mais bens imóveis do que os menos privilegiados, como também 
dominam mais espaço visual, e de sua residência, os ricos reafirma as posição 
na vida a cada vez que olham pela janela e vêem o mundo aos seus pés.

É perceptível no conjunto do espaço construído a hierarquia de valores, ao levar 

em consideração às localizações residenciais dentro da sub-bacia do Médio Cercadinho. 

O bairro Estrela D’Alva, diferentemente dos bairros Estoril e Buritis, apresenta um 

conjunto de prédios, no qual o padrão urbanístico se difere muito pouco um do outro. 

O Conjunto Estrela D’Alva, foi construído antes da existência de outras 

ocupações na região, e representa o uso de edifícios populares, caracterizado conjunto 

habitacional popular no último ano da década de 70, construído com recursos do 

Sistema Financeiro de Habitação (FERREIRA, 2004, p.5), e mantêm atualmente 

características similares. Neste a altura de um prédio a outro não faz muita diferença. 

Porém, os valores para os seus moradores condizem com as experiências adquiridas 

neste lugar. Muitos necessitaram sair diversas vezes do bairro, mas retornaram pela 

afeição que mantêm, pela história de vida construída neste lugar, e pelos laços 

familiares e amigáveis.

O bairro Havaí, por sua vez, cresceu e se organizou de forma espontânea, tendo 

as ações de planejamento se inserido depois da ocupação, o que, por sua vez, torna 
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limitada a efetividade e funcionalidade destas ações. As residências, em sua maioria 

casas, são ocupadas, geralmente por várias famílias provenientes de uma mesma. Ou 

seja, à medida que os filhos se casam e têm netos, é comum que se construam mais 

alguns cômodos na casa para abrigar os novos membros.

O bairro é ocupado ainda, às margens do Córrego Cercadinho, por uma vila, que 

sofre com enchentes permanentes e com problemas como: impossibilidade de coleta de 

lixo, animais e pestes que vêm com o rio, mau cheiro, doenças, etc. Isto porque este 

córrego recebe esgoto não tratado dos bairros Buritis e Estoril à montante.

Foram realizadas várias visitas a campo, e encontros com moradores da região 

entorno da sub-bacia do Médio Cercadinho, voltadas para a realização de entrevistas.

Foram realizadas 30 entrevistas em cada bairro, o que foi considerado suficiente para 

ser constatada uma percepção geral, uma vez que as falas se repetiam em seu conteúdo.

A amostragem pequena é comum nos estudos de percepção, em primeiro lugar, 

pela dificuldade de se levantar dados tão detalhados e pessoais em grande quantidade de 

entrevistas, em segundo lugar, porque estes estudos se importam mais com a 

possibilidade de definir um padrão de percepção comum ao grupo pesquisado do que os 

detalhes “diferentes” que cada um pode ser capaz de enumerar (WHYTE, 1978).

Lynch (1999) em sua proposta metodológica demonstrou uma grande 

preocupação acerca do fato de que suas amostras não eram equilibradas quanto à idade, 

sexo, renda e ocupação. A partir da experiência, o autor indica que se façam entrevistas 

com grande variedade de pessoas, de modo a condizer com as características gerais da 

população. No presente trabalho, entretanto, a amostra foi aleatória e abarcou pessoas 

das mais diversas classes, idades, rendas, etc.

Habilidade espacial e percepção dos moradores

Optou-se aqui por preterir a quantificação das respostas e demonstrar, através de 

relatos parciais a percepção comum entre os entrevistados.

O Buritis, bairro de ocupação mais recente e verticalizado da região, o tempo 

médio de moradia dos entrevistados era entre 6 meses e 5 anos, grande parte optou pelo 

bairro em função da localização próxima à Zona Sul e da grande variedade e quantidade 

de oferta de serviços, onde são apontados desde bancos aos cinemas, lojas de 

conveniência, vestuário, supermercados, cabeleireiros: “Vim pra cá porque daqui não 

XV Encontro Nacional de Geógrafos
“O espaço não pára. Por uma AGB em movimento”

20 a 26 julho de 2008 / São Paulo - SP



8

preciso sair pra fazer nada! Tem tudo aqui! Levo os meninos na escola, depois a van 

leva pra natação, enquanto isso deixo a cachorra no pet shop, passo no banco, pago 

minhas contas, faço supermercado e ainda dá para fazer uma escovinha no cabelo” 

(Entrevista de moradora, realizada em nov 2007).

Entretanto, em função desta intensa verticalização e ocupação muitos apontam o 

trânsito como um grande problema “para sair daqui de manhã é um custo. Chego a ficar 

mais de 15 minutos no mesmo quarteirão, e olha que eu trabalho longe e ainda tenho 

que andar um tanto depois de sair do bairro”, “andar aqui é difícil demais... a pé, nestes

morros é impossível, de carro a gente custa a chegar e ainda fica sem lugar pra 

estacionar” (Entrevista de moradores, realizadas em nov 2007).

Cabe ressaltar, que os problemas apontados são amenizados pelos moradores 

que, em geral, explicam de imediato porque decidem lidar com este problema no dia-a-

dia “de todo modo, eu adoro aqui, porque a gente pode fazer uma caminhada tranqüila 

no parque”, “o bom é que os morros compensam, na hora que a gente põe a cabeça pra 

fora da janela e tem aquela vista linda, principalmente de noite”, “trânsito é ruim em 

todo lugar mesmo né?! O importante é a gente fazer o que quer e morar onde gosta!” 

(Entrevista de moradores, realizadas em nov 2007).

Nas entrevistas realizadas no Bairro Estoril, vizinho do bairro anterior, com uma 

ocupação igualmente verticalizada, com padrão médio de acabamento, embora seja um 

bairro de ocupação mais antiga que o anterior, é comum que as pessoas morem a pouco 

tempo, o que indica uma ação intensa e dinâmica da compra e venda de imóveis. A 

percepção dos entrevistados, por diversas vezes, remete não ao bairro onde residem, 

mas aos serviços e caracterísitcas localizadas no Buritis: “vim pra cá porque tem muitos 

serviços e tem até banco e um monte de shoppingzinhos” (Entrevista de moradores, 

realizadas em nov 2007).

Interessantemente, apontam serviços do outro bairro como local de maior 

vivência “o que eu gosto mesmo daqui é a academia do Shopping Paragem”, “O bom é 

estar perto do Colégio Efigênia Vidigal”, “Adoro as ofertas nas lojas de roupa”.

(Entrevista de moradores, realizadas em nov 2007).

Quanto aos problemas “as ruas e avenidas são muito acidentadas e tem muito 

comércio, as vezes a gente nem consegue passar”, “o terrível é o trânsito” (Entrevista de 

moradores, realizadas em nov 2007). Nestes dois bairros, não houve entrevistado que 

citou a existência do córrego Cercadinho em suas experiências ou reclamações.
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Já no Conjunto Habitacional Estrela D’Alva, o tempo médio de moradia é 

superior a 15 anos, e os moradores, em sua maioria, dizem que a escolha do local para 

moradia se deu em função do custo relativamente baixo e com financiamento longo. 

Quanto aos problemas e as vivências, foram frequentemente apontadas questões de 

violência e tráfico de drogas: “não tem nada que eu não gosto aqui, mas o duro é 

agüentar a molecada sem juízo fumando maconha o dia todo e ainda aproveitam pra 

roubar a gente na rua”, “o que eu não gosto aqui é da gente ficar o tempo todo com 

medo de deixar a família da gente andar por aí, porque toda hora é um assalto, um 

roubo”, “outro dia um cara aí me ofereceu droga, eu não quis não porque não uso, mas 

olha só a cara de pau do sujeito, no meio do dia, oferecendo isso por aí!” (Entrevista de 

moradores, realizadas em nov 2007).

Entretanto, ainda são apontadas algumas amenidades como “o bom daqui é que 

tem muita árvore”, “gosto de ter a pracinha pra levar o meu neném pra tomar sol”.

No bairro e vila Havaí, o tempo de moradia é igualmente longo, mas as 

motivações para a moradia no local são bastante específicas “moro porque pra onde é 

que eu vou se não for aqui?”, “fico aqui porque tem minha mãe e meus irmãos”, “vim 

pra cá chegada do norte e aqui fiquei até hoje” (Entrevista de moradores, realizadas em 

nov 2007).

Quando argüidos sobre a possibilidade de ter algo que não goste no bairro, 

nenhum dos entrevistados apontou alguns elementos, entretanto, quanto perguntados 

sobre o que mais marca sua vivência, seu dia-a-dia no bairro “esse córrego fede demais, 

é uma bichara que não tem fim, todo dia tem galinha morrendo e cachorro que pega rato 

aí”, “o posto de saúde é uma porcaria, pra atender a gente, quase que a gente morre 

antes”, “o rio vive enchendo e a gente vai pra onde? Aí fica lá todo mundo entulhado na 

igreja, esperando baixar pra ver o que sobrou” (Entrevista de moradores, realizadas em 

nov 2007).

Cerca de 90% dos entrevistados deste bairro citaram o córrego como questão 

central de seus problemas, em contraposição aos dois primeiros bairros, onde o trânsito 

representa a questão central. No Havaí, o trânsito não foi citado por nenhum 

entrevistado.
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Nas figuras 2 e 3, seguem-se dois mapas mentais. O primeiro mapa mental é o 

desenho do garoto Rafael Almeida Faria, de 12 anos, morador do bairro Havaí. Rafael 

mostra em seu mapa, ruas com declividades, largas e vazias, o trajeto é executado por 

ele quase todos os dias, mesmo sendo uma atividade corriqueira, ele não deixa escapar o 

ponto de ônibus, a casa do amigo, a quadra e a escola. É a rua onde mora.

        Figura 2: Mapa mental de morador do Havaí

O outro mapa é o do jovem Jean Carlos, 26 anos, morador do bairro Estoril, que 

faz o trajeto apenas dando o ponto de partida da faculdade Una até sua casa, seu mapa 

não possui muitos detalhes (unifica a avenida principal do seu bairro – a Avenida Mário 

Werneck). Ao perguntar se estava pronto o seu mapa, Jean responde: “a rua tem muitos 

detalhes, é exaustivo, até porque faço o trajeto de carro”. É explícito em seu mapa 

também, um marco, o desenho arquitetônico do prédio do Centro Universitário UNI-

BH.
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    Figura 3: Mapa mental de morador do Estoril

A reflexão que estes mapas nos colocam é: Qual a necessidade de locomoção de 

cada indivíduo dentro do seu bairro? Rafael e Jean possuem a mesma necessidade, 

embora o de Rafael, nos demonstra uma percepção de experiência mais prazerosa, o que 

denota talvez, que tenha adquirido conhecimento com naturalidade, e até mesmo, por 

estar arraigado a sentimentos de afeição.

Mesmo com a utilização, por parte destes moradores de bairros que compõem a 

sub-bacia do Médio Cercadinho, de papéis (folhas de caderno), lápis e canetas para 

transpor o desenho dos seus mapas mentais, é interessante concluir com as palavras de 

Tuan (1983, p 86-87): “O desenho de mapas é evidência incontestável do poder de 

conceituar as relações espaciais [...] Um mapa esquemático, rabiscado rapidamente na 

areia, barro ou neve, é a maneira mais simples e clara de revelar a natureza da região”.

Considerações Finais

Diante do que Tuan (1983, p.99), nos coloca: “As pessoas em um bairro 

conhecem bem sua área, porem é possível que desconheçam a área ocupada por um 

grupo vizinho”, percebeu-se diante de diálogos com moradores da vila do bairro Havaí 
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uma sensação de espaço mítico com relação aos bairros Buritis e Estoril. Muitos 

afirmaram nunca ter freqüentado a região que compreende estes bairros vizinhos, os 

quais ficam logo atrás do bairro Estrela D’Alva – que fica na divisa (o bairro Estrela 

D’Alva limita de um lado o bairro Havaí, e do outro o bairro Estoril). 

Pela subjetivas barreiras sociais, ocasionadas pela hierarquia de valores, alguns 

moradores da vila Havaí afirmam que não têm como usufruir de um espaço luxuoso, 

feito para os ricos, espaço este, que compreende os bairros Buritis e Estoril (região 

característica de classe média). Sabe-se que todos possuem o direito de ir e vir, portanto, 

na realidade, nada os impedem de freqüentar a região dos bairros vizinhos. 

Já outros moradores, pelo fato de estarem ligados de forma intensa e afetuosa ao 

seu lugar (a vila e bairro Havaí), não imaginam seus bairros vizinhos, porque nada os 

interessa fora de seu centro (a saber, de seu bairro).

Como já visto, através do espaço arquitetônico, do meio ambiente construído e 

planejado é possível conceituar a realidade de um lugar. O que foi possível perceber ao 

analisamos as respostas dadas nos questionário de percepção do bairro aonde as pessoas 

residiam, como também na análise de uma planta do apartamento do bairro Buritis, que 

é planejada e possuí padrão arquitetônico sofisticado (denota luxo e conforto). E a 

estrutura física de uma das casas do bairro Havaí, que transmite um ideal de uma família 

multifamiliar, sem muita separação física entre os cômodos, um espaço aproveitado ao 

máximo para comportar a composição familiar e satisfazer necessidades biológicas 

básicas. 

A leitura e análise da obra Espaço e lugar: a perspectiva da experiência, do autor 

Yi-Fu Tuan, transmite o desejo do autor em remodelar a perspectiva geográfica, 

partindo do prisma humanista. Com ousadia, se percebe, críticas que Yi-Fu Tuan 

registra em sua obra direcionadas aos cientistas calculistas, que por ele, são frios – ao 

desconsiderar a análise empírica. Por isso, se preza em demonstrar o valor do ser 

humano. E a partir da ótica deste ser, os temas geográficos são descritos, analisados e 

definidos.

Ao aplicar a metodologia de Yi-Fu Tuan, para obter a descrição do uso e 

ocupação do solo da sub-bacia hidrográfica do Médio Cercadinho foi perceptível, 

inclusive através da percepção, como o espaço e o lugar possuem diferentes definições 

(simbologias e valores) através das experiências vivenciadas pelos moradores que 

residem nos bairros que estão dentro da área de abrangência da mesma.
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