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Resumo:  

 

 A cidade é o espaço do homem, produzida e transformada pelo mesmo. O homem 
é a própria cidade, observador desse espaço e agente da paisagem. O observador 
percebe a cidade, se apropria dela e constrói imagens a partir das paisagens desse 
espaço. A cidade como um espaço único se multiplica através dos olhares, os 
observadores da cidade são inúmeros, porém, neste estudo consideramos dois grupos: 
videntes e não videntes, na tentativa de desvendar a imagem da cidade para além do que 
se pode ver, mas que se percebe. O estudo objetiva compreender a configuração da 
cidade sobre a ausência da visão, a partir de entrevistas e estudo da imagem mental 
(mapa mental) de observadores videntes e não videntes da cidade de Belo Horizonte, 
realizado na Praça da Liberdade, marco histórico da cidade e de seus habitantes.  

A geografia possui o espaço como categoria de análise, considerando a cidade um 
espaço geográfico. O estudo presente quer revelar algumas das possíveis percepções 
desse espaço, que por vezes são negadas e esquecidas no estudo das cidades, a dos 
deficientes visuais. Isso é um reflexo da forma que os envolvidos na construção da 
cidade a olham, tornando-a um espaço excludente. Ao buscar novos olhares, busca-se 
uma forma mais generosa de compreensão desse espaço. Para, além disso, pretende-se 
vislumbrar as relações simbólicas da cidade em sua complexidade contribuindo para o 
aprofundamento, ainda maior, do conhecimento do espaço urbano. 

Palavras-chave: Espaço Urbano, Percepção, Geografia Urbana, Planejamento Urbano. 

 

Resumen: 

  

La ciudad es el espacio del hombre , producida  y transformada por lo mismo . El 
hombre es la propia ciudad, observador de ese espacio  y agente del paisaje . El 
observador percibe la ciudad , se apropia  de ella  y construye imágenes  a partir de las 
paisajes de esa zona. La ciudad como un espacio único que se multiplica a través de los 
ojos, los observadores de la ciudad son numerosos , sin embargo , en  este estudio se 
analizaron dos grupos : videntes y no videntes, en un intento de desvelar la imagen  de 
la ciudad  mas allá de lo que se puede mirar, pero que se percibe. El estudio tiene como 
objetivo comprender la configuración de la ciudad sobre la ausencia de la visión, a 
partir de las entrevistas y estudio de la imagen mental (mapa mental) de  los 
observadores videntes y no videntes de la ciudad de Belo Horizonte, realizado en la 
Plaza de la Liberdad, marco histórico de la ciudad y  de sus habitantes.  



La geografia posee el espacio como categoría de analisis, considerando la ciudad 
un espacio geográfico. El presente estudio desea revelar algunas de las posibles 
percepciones de ese espacio, que por algunas veces se puede negarse y olvidarse en lo 
estudio de las ciudads, a de los deficientes visuales. Eso es un reflejo de la forma que se 
los envolvió en la construcción de la ciudad y miran , convertí un espacio excluyente. 
Al buscar nuevas miradas, se busca una forma, mas generosa de comprensión de ese 
espacio. Para, mas allá de eso, pretenderse vislumbrar las relaciones simbólicas de la 
ciudad en su complejidad contribuyendo para la profundización,todavia mayor  , del 
conocimiento del espacio urbano. 

Palabras-clave: Espacio Urbano, Percepción, Geografia Urbana, Planeificación 
Urbana.  

 

Introdução 

 

A cidade, espaço e movimento, se realiza em um contínuo de relações, onde 
intrincadas combinações na apropriação do espaço asseguram a organização da cidade.  

Os constantes fluxos das relações fazem e refazem a cidade, imprimido 
significados, registrando vivências. O homem é a própria cidade, observador desse 
espaço e agente da paisagem. A cidade existe através do observador, que só reconhece 
na cidade aquilo que existe em si. São espelhos, imagens que se abrem ao ambiente, 
para nele se transformar, num movimento de ir e vir, de troca contínua, até que não se 
identifique mais a distinção.  

A visão humana “enxerga” a cidade, sem, no entanto, perceber tudo o que há 
nesse complexo espaço. A cidade se constrói e fragmenta através do olhar. A cada olhar 
um cenário se constrói. Não há um olhar único e muito menos uma cidade única. 

O observador desse espaço percorre a paisagem procurando algo onde seu olhar se 
fixe. Vista sobre o mesmo ângulo a cidade se modifica não em si, mas através do 
observador. O observador enxerga a cidade que é capaz de ver.  

Complexa e dinâmica a compreensão da cidade vai além do concreto, linear e 
lógico. As edificações revelam uma das dimensões da cidade e não sua realidade 
multidimensional que abrange os fluxos natural, humano e social.  

 

1. A materialização da cidade.  

 

La ciudad es para la mayoría de la gente el medio geográfico en 
que  ha despertado a la vida social. Un casco urbano construido 
sobre un trozo de superficie terrestre es para esta mayoría su 
experiencia básica de contacto con el medio geográfico. 
(CASTRO, 1997, p.11).   

 



A cidade é um produto de vivências, conflitos e histórias. As marcas desses 
movimentos se concretizam em imagens contínuas que guardam diferenças e 
semelhanças, transformações e inércias. Os estudos sobre a cidade e o planejamento 
urbano são marcados pelo pensamento moderno, sendo a fragmentação um imperativo 
para a compreensão do objeto investigado. Lévi-Strauss, diz que a ciência voltou as 
costas ao mundo dos sentidos, o mundo das paixões e desejos, o mundo que vemos e 
percebemos. (NOVAES, 1988, p.9).  As reflexões mais recentes têm revelado uma 
racionalidade que busca um saber que aproxima o homem dele mesmo, mostrando a 
impossibilidade da lógica cartesiana no entendimento da vida cotidiana.  

A cidade se apresenta em uma paisagem carregada de imagens sobrepostas. 
Dentro dos moldes capitalistas a cidade, revela-se em pedaços com padrões resultantes 
da natureza que se interage com o processo de formação de cada fragmento. 

A constância dessa conformação é efêmera, pois está sujeita a ininterruptos 
movimentos que fazem e refazem espaços. Os pedestres, os veículos, as mercadorias, as 
relações sociais, o capital, todos existem apenas em movimento. Transitam entre 
fragmentos, promovendo diálogos, dissolvendo limites. Os estudos sobre a cidade e o 
planejamento urbano, sobretudo, buscaram reproduzir o desenho da cidade, entretanto, a 
necessidade de separar para compreender, que perpassa toda a produção do 
conhecimento na ciência moderna, marca esses estudos, condicionando-os a uma rigidez 
que artificializa a realidade e mostra uma intenção de controle da utilização do espaço 
urbano provocando, por vezes, a fragmentação.  

Elementos considerados estáticos como a ocupação do solo - as edificações, os 
muros, as ruas – traduzem a precisão dos movimentos representada em nuances 
delatoras dos processos em curso: a mudança da renda da população, as transformações 
dos usos, a atuação do mercado imobiliário, os interesses do Estado. Esse fato 
comprova que o espaço, como produto social, não é, simplesmente, receptor das ações 
de um grupo, mas está imerso e, completamente, integrado, o espaço faz a sociedade, 
assim com é feito por ela, não sendo possível uma separação na construção e na 
vivência desse espaço. 

A ocupação do solo parece ser a mais eficiente informante dos movimentos, 
inclusive, daqueles historicamente registrados. A trama traçada pelos fluxos se faz, 
assim, no tempo e no espaço. Os fragmentos se compõem em inconstantes partes 
internas, que ora se fazem fortes ora as fragilidades lhes consomem. Tênues núcleos, 
por vezes de impossível reconhecimento, apresentam características que podem ser a 
classificados como fatores diferenciadores que identificam o pedaço. A partir desse 
percebe-se outras conformações que, aos poucos, podem assumir alguns aspectos que se 
encontra nos fragmentos vizinhos. Seria como um diálogo das formas que acontece, 
mesmo entre partes com vidas autônomas e em tempos diversos. As edificações vão se 
tornando mais verticais ou aumentam o padrão, de modo a se aproximar da “aparência” 
seus vizinhos. Assim também pode acontecer com os tamanhos dos lotes ou a largura 
das vias. Não há como negar a influência do setor imobiliário essa “orquestração”, que 
em certos momentos impõe uma ocupação definida por seus interesses. No entanto, no 
momento seguinte, ocorre, lentamente, a insurgência das diferenças que redesenham o 
mesmo espaço assumindo outros movimentos, rasgando a trama para outras 
possibilidades. 



1.1 O objeto Cidade, o sujeito/ observador: o homem. 

       

O espaço urbano revela em suas paisagens traços da modernidade.  A cidade é 
vista e planejada como objeto e o homem como observador desse espaço. A ciência 
moderna evidencia a dicotomia entre objeto e observador.  Essa forma de compreensão 
do espaço expressa o passado que se faz presente. O pensamento da ciência moderna 
possui uma visão determinista, um pensamento lógico e linear. Mas o pensamento 
reducionista se mostra ineficiente, sendo incapaz de entender e decifrar as 
individualidades e especificidades do espaço urbano. 

 A cidade é única no espaço, mas não uniforme, é fluxo, do capital, do homem, do 
observador, dos agentes; espaço de movimento continuo.  A compreensão desse espaço 
tem que ser sistêmica não se pode separar, fragmentar.  As rígidas imposições do 
pensamento moderno demonstram sua permeabilidade, os fluxos conseguem ultrapassar 
os limites e fronteiras estabelecidos por essa ciência na realidade do espaço.   

As construções no espaço urbano materializam diferenças. Para o observador 
vidente a cidade parece dividida em espaços diferenciados que se distinguem por fatores 
variados. Todavia, não existe uma única conformação desse quadro. Um cenário se 
constrói a cada olhar, fundamentado em experiências, intenções e crenças. Assim, não 
há um olhar único e muito menos uma cidade única.  Isso faz parte da herança da 
modernidade: a busca da verdade, o objeto fora do observador, a dicotomia 
objeto/sujeito.  

Calcado nesses princípios, o planejamento nasce e se estrutura, criando um campo 
ilusório de soluções, idealizando possibilidades distantes do objeto, criando cidades que 
tem se mostrado ineficazes as necessidades dos homens.  Assim, a crise da modernidade 
convida à reflexão sobre a insistente posição do planejamento urbano em reforçar um 
espaço urbano fragmentado e desigual, que interrompe a possibilidade do diálogo entre 
diferentes observadores e os espaços diferenciados que existe na cidade. 

 

2. O olho e o olhar.  

 

O olho, janela da alma, seria o que nos faz ver, enxergar, vislumbrar as coisas, 
objetos, desvendar o mundo. Mas e o olhar, seria redundância dizer sobre o olho e o 
olhar? O olho não existe sem o olhar, os olhos nada mais são que a via de acesso para 
que o homem possa enxergar, mas sem a mente os olhos nada veriam, impossibilitando 
o olhar. A que chamamos “olho”, e o movimento interno do ser que se põe em busca de 
informações e de significações, e que é propriamente o “olhar”. (NOVAES, 1988, p.66). 

Segundo Novaes (1988, p.65), a relação do olho com o cérebro é íntima, 
estrutural.  

Sistema nervoso central e órgãos visuais externos estão 
ligados pelos nervos óticos, de tal sorte que a estrutura celular 
da retina nada mais é que uma expansão diferenciada da 
estrutura celular do cérebro. (NOVAES, 1988, P.65). 



 

O olho olha e a mente enxerga.  Os objetos estão postos, preenchem espaços, mas 
só podem ser vistos se a mente for capaz de associar, enxergar as paisagens e criar 
imagens. 

Os psicólogos da percepção são unânimes em afirmar que a maioria absoluta das 
informações que o homem moderno recebe lhe vem por imagens. O homem de hoje é 
um ser predominantemente visual. (NOVAES, 1988, p.65).  E na ausência da imagem, o 
que se pode ver? Será possível captar informações sobre o espaço?  

Os deficientes visuais não vêem com os olhos, mas através de outros sistemas 
perceptuais que possibilitam o processamento das informações gerando uma “imagem”. 
Os não videntes enxergam o que não podem ver. Segundo Merleau-Ponty, podemos 
descobrir que “ver é, por princípio, ver mais do que o que se vê, é aceder a um ser 
latente. O invisível é o relevo e a profundidade do visível” (NOVAES, 1988, p.14).   

 

3. A imagem da cidade   

 

A imagem é reflexo do que o homem pensa, sente e vê, não há uma imagem que 
seja indiferente ao homem, concebida a distância,  as imagens são construídas de dentro 
para fora, neste sentido, “se imaginar é construir imagens através da imaginação, tais 
imagens, assim concebidas, não são “algo fora do eu”, alcançadas pelo olhar. Elas são 
também um produto de processamentos interiores”. (HISSA, 2002, p.115).  

As imagens ambientais são o resultado de um processo bilateral entre o 
observador e seu ambiente. (LYNCH,1980, p.7). A imagem de um ambiente existe 
através da observação de um sujeito, sem esse não existiria a construção da imagem. A 
imagem de um ambiente não é somente um lugar, uma paisagem, mas uma construção 
do observador e do ambiente, que no presente estudo é parte da cidade.  

A cada instante, há mais do que o olho pode ver, mais do que ouvido pode 
perceber, um cenário ou uma paisagem esperando para serem explorados. (LYNCH, 
1980, p.1).  Considerando a imagem como algo que pode ser visto e sabendo que para 
cada observador existe uma imagem da cidade, essa imagem representa a percepção que 
o observador possui desse espaço.  

 

A imagem pode ser compreendida por meio de sua 
natureza visual. No entanto, ela também pode ser compreendida 
através de representações gráficas, cartográficas, fotográficas, 
cinematográficas. Seres e objetos são passíveis de representação, 
tendo assim uma “segunda imagem”. Entretanto, a imagem pode 
não adquirir o “formato de expressão” exterior àquele que 
representa, ao sujeito que representa ou cria. A imagem, enfim, 
é também representação, mesmo enquanto reclusa ao 
imaginário, residindo somente na imaginação. Assim, a imagem 



não é algo externo ao observador. A imagem é o próprio 
observador, que representa e cria. (HISSA, 2002, p.115-116).  

 

4. Mapa mental da Praça da Liberdade e entorno.  

 

A Praça da Liberdade símbolo cultural e histórico da cidade de Belo Horizonte 
tombado pelo IEPHA em 1977 está ao centro das Secretarias do Estado, do Palácio do 
Governo e das edificações históricas na região da Savassi. A praça possui belíssimos 
jardins inspirados no Palácio de Versalhes, fontes luminosas e o coreto, esses elementos 
configuram um espaço de lazer e convivência dos moradores da cidade de Belo 
Horizonte.  Portanto, nesse estudo a Praça da liberdade foi escolhida como elemento 
norteador de uma pequena, mas significativa parte da cidade, na tentativa de 
compreender como observadores videntes e não vidente percebem o entorno e alguns 
elementos da praça.  

 

 

Foto 1: Vista aérea da Praça Da Liberdade e seu entorno. 

Fonte: www.voxmidia.com.br/concursoosmg/. 

 

A aplicação da ferramenta metodológica, mapa mental, foi utilizada com a 
intenção de desvendar a imagem, a espacialização que os observadores possuem dos 
“objetos” da cidade.  Para a realização do mapa mental foram consideradas as vias de 
acesso a praça e alguns marcos da Praça da Liberdade e seu entorno. Segundo LYNCH: 



         As vias são canais de circulação ao longo dos quais o 
observador se locomove de modo habitual, ocasional ou 
potencial. Podem ser ruas, alamedas, linhas de trânsito, canais, 
ferrovias. Para muitas pessoas, são estes os elementos 
predominantes em sua imagem. Os habitantes de uma cidade 
observam-na à medida em que se locomovem por ela, e, ao 
longo dessas vias, os outros elementos ambientais se organizam 
e se relacionam. (LYNCH, 1980, p.52).   

 

Com relação aos marcos “são outro tipo de referência, em geral, são um objeto 
físico definido de maneira simples: edifício, sinal, loja ou montanha”.  (LYNCH, 1980, 
p.53). “Pontos de referência considerados externos ao observador, são apenas elementos 
físicos cuja escala pode ser bastante variável”. (LYNCH, 1980, p.88). O estudo presente 
determinou os marcos a fim de que o observador determinasse o seu local no espaço.  
Foram escolhidos na praça o coreto e a fonte principal, e, ao seu redor, o Palácio do 
Governo e o Museu de Mineralogia.  

 

 

Foto 2: Vista aérea da Praça Da Liberdade identificando os elementos do estudo. 

Fonte: www.voxmidia.com.br/concursoosmg/. 

 

Palácio do Governo

Museu de Mineralogia 

  Coreto 

Fonte Principal 



 N     
Imagem 1: Imagem de satélite da Praça Da Liberdade e seu entorno.                                  

Fonte: http://maps.google.com.br/maps 

 

A imagem acima representa o mapa “real” do Complexo da Praça da Liberdade, 
ilustrando sua organização espacial. O entorno desse espaço é delimitado em sua 
maioria pela Av. Bias Fortes, Av. Brasil e Rua Gonçalves Dias.   

 A referência colocada a todos os observadores era a partir da Av. João Pinheiro e 
a praça como uma superfície retangular que correspondia o desenho, a forma real da 
Praça da Liberdade, na tentativa de orientar o pensamento dos observadores, 
principalmente os não videntes. A disposição dos marcos e vias eram determinadas 
nessa superfície e ao seu redor pelo observador vidente e não vidente. 

A fácil manipulação da superfície retangular permitiu aos observadores indicar a 
direção Norte, apontar os marcos dentro da superfície que representava a Praça da 
Liberdade e nas faces dizer o nome da rua.   

 A partir das indicações dos observadores e entrevistas sobre o espaço 
geográfico, Complexo da Praça da Liberdade, o mapa começava a ser construído. Para o 
estudo não era relevante a escala dos elementos: praça, vias e marcos, mas sua 
localização no espaço. 

Os mapas abaixo ilustram a percepção visual dos observadores videntes e a 
percepção não visual dos observadores não videntes.  

 



Mapa dos Observadores videntes:  

 

 Palácio do Governo  

                                            Av. Bias Fortes  

     Museu de Mineralogia  

                                         

 

                                                          Av. Bias Fortes  

Av. Cristovão Colombo 

  

                                         Rua Gonçalves Dias                           N       

  

       O mapa acima ilustra o que a maioria dos observadores videntes observa no espaço. 
Os marcos: coreto, fonte principal, Palácio do Governo e Museu de Mineralogia e as 
vias do entorno da praça: Av. Gonçalves Dias, Av. Bias Fortes e Av. Cristovão 
Colombo foram determinadas corretamente sobre a superfície retangular,  que 
representava  em menor escala a Praça da Liberdade. A direção norte determinada no 
mapa foi também ponderada corretamente pelos observadores desse espaço. 

 

Mapa dos observadores não Videntes: 

 

                                 Palácio do Governo 

                                  Av. Bias Fortes 

                         Museu de Mineralogia 

 

 

 

 

                                  Rua Gonçalves Dias                            N 

 

 O mapa dos observadores não videntes ilustra a percepção não visual do 
espaço. A maioria dos entrevistados afirma corretamente a direção da praça, a posição 
da Av. Gonçalves Dias e Av. Bias Fortes, a posição que o Palácio do Governo e o 
Museu de Mineralogia estão com relação à praça. Como pode ser observado acima, 
apesar da fonte principal está mais a frente à direção é correta assim como a percepção 

Coreto 

Fonte Principal

 Coreto 

Fonte Principal 



que o coreto está posterior a fonte. Com relação a Av. do Cristovão Colombo e a Av. 
Bias fortes houve uma discordância, alguns deficientes não sabiam o nome da Avenida 
Cristovão Colombo outros não lembravam o nome da Av. Bias Fortes, mas afirmavam 
que era a rua do Museu de Mineralogia.  

 

Considerações finais 

 

Cada observador da cidade possui uma imagem desse espaço, construída pelo 
próprio observador da paisagem. Os deficientes visuais não enxergam os lugares, as 
paisagens como imagem, mas como objeto.  

Nas entrevistas eles descrevem a fonte, o coreto, o museu, mas não sabem como 
são. O espaço, o lugar para os cegos é “visto”, “enxergado” de forma global, percebem 
que estão em uma praça, que existem árvores ao redor, água, mas não sabem de que 
material e forma possuem. Muitos deficientes percebem o lugar pelo som, cheiro, 
deslocamento do vento. Para eles a referência de um lugar tem haver com vínculo 
afetivo. Contudo, tanto a percepção, quanto a imagem da cidade, ‘‘não é abrangente, 
mas antes parcial, fragmentária, misturada com considerações de outra natureza’’ 
(LYNCH, 1980, p. 2).  

A complexidade da cidade não se limita apenas nas relações sociais, mas nas 
imagens. A cidade possui inúmeros objetos que o olhar mais veloz não pode 
acompanhar, não é somente o cego que não vê a cidade, o vidente, em diversos 
momentos não há vê. Mesmo porque o olhar julga, caracteriza, para e cristaliza, 
perdendo a possibilidade de vislumbrar outros elementos desse espaço. 

Não existe uma única imagem da cidade, não há mapa mental certo e outro errado, 
os mapas são diferentes talvez não ilustrem a totalidade do espaço, mas são a imagem 
que os observadores captam do espaço, a cidade. ‘‘Cada indivíduo cria e assume sua 
própria imagem, mas parece existir um consenso substancial entre membros do mesmo 
grupo’’ (LYNCH, 1980, p. 8).   

Os cegos não possuem imagens como a dos videntes, suas imagens são 
referências dos lugares, referências essas que percebem ou que são ditas por um 
observador vidente. Na ausência da visão existe uma percepção do espaço que enxerga 
de fato o que está inserido no mesmo. A cidade pode ser e é conhecida na ausência da 
visão.  

 

 

Ver para o cego é perceber! 

Julio Eduardo (Deficiente Visual). 
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