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ABSTRACT 
 
We studied the image that children have of the city of Brasilia. The aim was to understand variances 
of the morphologic decoding. We began from the articulation between psychology and architecture, 
tending to clarify the structural elements that produce the image of Brasilia based on the perceptive 
conception of space. The children that participate in this research, were 10 years old, attended the 
public schools of “Plano Piloto”, and lived in other surrounding peripheral cities (in The Federal 
District and in Goiás). This allows the application of bi-dimensional and three-dimensional 
representation tests, complemented with questionnaires. The work was developed at the “Plano 
Piloto”, inquiring the legibility and compenetration of Lynch’s elements. The results confirm the 
validity of the hypothesis; this is that as in adults, children’s cognitive resources present a propensity 
towards confusion due to illegible spatial configurations. Thus, the city of Brasilia weakly responds to 
orientation and identification expectations. 
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As formas espaciais que configuram a paisagem das cidades exercem forte influência na apropriação 
dos seus habitantes. As populações foram constituídas historicamente por múltiplos grupos de pessoas 
com diferentes expectativas, caracterizando uma estrutura diversificada e até desconexa. Neste âmbito, 
as disparidades devem ser equacionadas para o adequado entendimento da cidade. Assim, decidiu-se 
procurar as raízes do entendimento do espaço na criança para compreender o juízo da espacialidade no 
adulto.  
 

Partiu-se da assertiva que o espaço urbano precisa ser apreendido como um todo -e não um somatório 
de partes-, articulado com todas as dimensões sociais e é uma condição vital para a convivência das 
pessoas. Inicialmente, construiu-se uma definição entre arquitetura e psicologia, pressupondo que a 
espacialidade carece de sentido sem a percepção. Esta constituição ressalta os seguintes aspectos: a) o 
caráter inter-relacional quanto à posição das categorias morfológicas estruturantes da cidade 
(Abbagnano, 1996); b) considera os limites dos corpos não é uma estrutura espacial onde termina 
alguma entidade real, mas aquilo a partir do qual começa seu ser e sua ligação com o mundo (Piaget 
1975, 1993); c) Os espaço não é de natureza estática, porém precisam ser vivenciado, isto é, por meio 
da experiência seletiva de atributos configuracionais da cidade (Norberg-schultz, 1975). 
 

Acredita-se que estes preceitos ancoram o entendimento espacial da paisagem em qualquer nível, sem 
as restrições que impõe a visão tradicional. Entretanto, a arquitetura urbana não possui uma 
“sistematização de códigos”, como outras artes, que estruturem sua leitura para decodificar a 
configuração que permeie a leitura da sua paisagem. O conhecimento espacial apenas é possível em 
virtude do contato diário com o espaço e todas suas fases. (Tuan, 1980) 
 

Piaget (1993) assinala duas variáveis indissociáveis para nortear está problemática: o sujeito e o meio. 
Além disso, este autor elucida que o conhecimento é o resultado de uma interação, na qual o indivíduo 



 

  

é um elemento ativo. Em ambos os conceitos há uma relação biunívoca sugerindo que, as relações 
entre o sujeito e o mundo são regidas pela percepção e que, todo conhecimento apenas é possível pela 
sua mediação.  
 

Acrescenta que, para o desenvolvimento mental o meio influi na aprimoração ou estagnação dos 
estádios cognitivos (Piaget, 1997). Especificamente, para o caso do espaço e sua decodificação, os 
estádios consideram-se constituídos apenas quando as relações topológicas (as mais primitivas) dos 
primeiros meses de vida, são completadas pela adição das relações projetivas e euclidianas que 
subsidiam sua compreensão integral (Piaget 1971, 1993). 
 

Essas considerações referem-se à fundamentação nas experiências sensíveis desde as corporais 
internas, às de natureza externa, catalogando-as como universais e constantes (Day, 1972). Mas, 
evidentemente, devemos pensar nesta sistematização em função da construção do conhecimento; 
quando asseveramos a importância de construir, estamos afirmando que é devido à nossa característica 
intrínseca de interagir com nosso meio. Nesta condição, assume-se como premissa que, a visão e o tato 
são os principais responsáveis pela percepção do espaço.  
 

Contudo, a noção de apreensão espacial apresentada pretende salientar de que maneira é construída a 
imagem da paisagem de Brasília. Vernon (1967) e Aumont (1995), propõem que uma melhor 
definição do nosso mundo de experiências cognoscíveis abrange as seguintes feições: estrutura, 
estabilidade e significação. Assim, nosso corpo, organiza acontecimentos estimulantes para ligá-los 
constantemente.  
 

Neste contexto, as experiências pregressas e intenções futuras desempenham um papel importante para 
acrescentar conhecimento do real e configurar nossa própria concepção de mundo. A estruturação do 
mundo de experiências está inserida nesta realidade, isto é, à semelhança de um processo de 
classificação e organização o sujeito retira estímulos do mundo para categorizá-os e entender o 
ambiente para seu benefício.  
 

Entretanto, a realidade direciona o processo fisiológico da percepção para convertê-lo em construções 
mentais e não em meros registros sensitivos. Em outras palavras, ela deve priorizar o entendimento do 
real a partir das constâncias perceptivas para explicar seu caráter objetivo, generalizável e permanente 
(Lúria, 1981). Estas constâncias perceptivas permitem perceber tudo da mesma forma apesar de 
alterações superficiais (Simões e Tiedeman, 1985).  
 

Estruturada a realidade, é preciso entender que a imagem retiniana é uma correlata do objeto, 
caracterizada por um tamanho diferente, falta de solidez, distância do mundo físico e pela forma plana, 
fornecendo campos visuais. A arquitetura trabalha na relação entre homem e espaço, voltada para a 
decodificação visual. Para Kohlsdorf (1996), a imagem mental caracteriza-se porque seu caráter no 
desenvolvimento permanece simbólico e não substitui as operações ativas. Mas quando se refere aos 
lugares, a imagem possui papel muito mais dinâmico no aprendizado, por causa da adequação maior 
entre o símbolo (a imagem) e seu objeto (espaço). 
 

Podemos, então, inferir que a imagem mental urbana corresponde à evocação do espaço percebido, 
lugar ou edifício ausente, ou, que não se encontra mais fisicamente presente. O âmbito da presença 
física do objeto caracteriza a percepção e fornece a matéria bruta da percepção, segundo Kohlsdorf 
(1996), logo a ação imagética depende de atributos da função perceptiva e de qualidades espaciais 
sensorialmente captáveis. 
 

A imagem urbana, então, é uma síntese e resultado de um processo bilateral entre o meio e o 
observador, que se inicia e constrói a partir da percepção, isto é, da presença física do meio para ser 
captada pelo sujeito (Lynch, 1995). Desta relação extraem-se dois juízos importantes: a) dadas as 



 

  

dimensões das cidades, sua integralidade é apenas influenciada,  por situações pontuais que reforçam 
certas feições específicas; b) a partir do ponto anterior, para serem processadas as totalidades requerem 
diversos pontos de vista. Mas, que garantia temos de duas pessoas estarem “percebendo” uma mesma 
coisa? 
 

A resposta a este questionamento está alicerçada em que nos olhares não existem infinitos mundos 
qualitativamente diferentes, pois há uma exigência homogeneizadora que nos permite observar e 
extrair características semelhantes das coisas (Merleau-Ponty, 1990). 
 

Assim, na percepção, a significação é o fio condutor das diferentes visões; graças a ela, a subjetividade 
se torna mais próxima da universalidade. É na possibilidade de dar significados onde repousa o 
entendimento de uma estrutura composta por elementos urbanos (edifícios, volumes e formas), para 
que  os sujeitos possam coincidir em suas apreciações e identificações comuns. 
 

Diferenciadas as imagens individuais e coletivas, decidiu-se identificar neste trabalho a imagem grupal 
da paisagem de Brasília e sua formação. A imagem coletiva da cidade pertence à memória urbana, e 
pode ser estimulada por individualidades, tornando-se dominante. Os trabalhos de Lynch apoiaram-se 
indiscutivelmente, nessa assertiva, para definir pressupostos em futuras investigações.  
 

Lynch (1986, 1995) reconheceu dois atributos básicos para o entendimento que estruturasse 
visualmente as configurações urbanas: a legibilidade e a imaginabilidade. Mas, sua maior contribuição 
é definir certas constâncias nas formas estruturadoras da imagem urbana agrupadas em cinco 
categorias que compõem os mapas mentais (Lynch, 1986; Kohlsdorf, 1996): Caminhos, limites, 
bairros, pontos focais e marcos visuais. Estes elementos serviram de balizadores de nossa pesquisa. 
 

Elaborado este referencial teórico é possível inferir hipoteticamente que, a decodificação da cidade é 
possível a partir da estruturação das constâncias perceptivas que são garantidas por meio das leis da 
Gestalt (Koffka, 1957) e efeitos semânticos (Kohlsdorf, 1996) para permitir a legibilidade da imagem 
dos 5 elementos lynchianos. Pretende-se na presente pesquisa aprofundar os aspectos abordados com 
as crianças em relação a suas vivências espaciais em Brasília. Procura-se observar a dinâmica do 
espaço, com a finalidade de identificar a visão infantil do real e salientar a influência dos atributos 
morfológicos em forma de paisagem de objetos desta cidade (Holanda, 2002). 
 

1. MÉTODO 
Acredita-se que as noções qualitativas e quantitativas são adequadas para avaliar configurações 
espaciais e verificar como as expectativas sociais da leitura da paisagem são atendidas. Nesta pesquisa 
destacamos ambas as dimensões pois são condizentes com os objetivos propostos do trabalho (Berg, 
1995; Fleith 2003). Por outro lado, interessou-nos construir um método aplicável a estudos similares 
em outros contextos.  
 

A discussão dos processos cognitivos em Piaget (1978) está direcionada a diferenciar os papeis da 
percepção e da imagem mental. O quadro teórico proposto balizou as coordenadas da pesquisa 
empírica focada no desempenho morfológico. O estudo visa interpretar a imagem mental tanto do 
espaço local, quanto do espaço global de Brasília.  
 
 
1.1. Local 
Para tornar mais compreensível as leituras de Brasília, decidimos selecionar as áreas residenciais nas 
Asas Norte e Sul do Plano Piloto. Desta perspectiva, vamos desvendar a interpretação do espaço de 
uma cidade modernista. Não se trata de uma configuração urbana qualquer, mas uma estrutura “sui 
generis”, cujo destaque fundamental é diferir morfologicamente das cidades tradicionais. Lúcio Costa 



 

  

caracterizou esta cidade pela influência mútua das escalas: monumental, residencial, gregária e 
bucólica.  
 

Neste contexto, é legitimo investigar como na vida cotidiana a espacialidade simultaneamente 
descontínua e homogênea do Plano Piloto é apreendida pelas crianças, pois um estudo com este viés 
cientifico não havia sido abordado até hoje. 
 

1.2. Sujeitos 
Evidenciada a diversidade de idades da população infantil, optamos por escolher a faixa dos dez (10) 
anos. Nossa eleição obedeceu à referência de Piaget (apud Kohlsdorf 1996), que nesta idade as 
crianças são capazes incipientemente de realizar uma representação em planta baseadas na utilização 
de grupos de semelhança. Isto é, uma atividade manual fruto do domínio das representações projetivas 
e euclidianas do estádio operatório-concreto. Além disso, seu pensamento funciona reversivelmente e 
está habilitado para lidar com objetos concretos por meio de operações mentais  
 

Dentro desta faixa etária, cabe também destacar a existência de diferenças internas do grupo. Por 
exemplo, entre crianças de atitude passiva e crianças com atitude mais ativa; e crianças com maior 
aproveitamento escolar ou não; das cuidadas e das negligenciadas; das pertencentes a um nível sócio-
econômico ou outro, das diferenças de gênero etc. Para atingir nosso objetivo sublinhamos as 
similaridades ao invés das desigualdades do grupo.  
 

O critério norteador para a escolha das crianças por escola foi aleatório e conformou uma amostra total 
de 48 sujeitos (6 crianças por escola). As delimitações para a participação dos sujeitos foram: a) não 
haver recebido treinamento urbanístico; b) as crianças procedem da mesma classe social; c) são 
pedestres no acesso imediato à escola, seus deslocamentos obedecem à utilização freqüente dos 
espaços livres. 
 

O grupo foi composto por 21 crianças do gênero masculino 43.75% e 27 do gênero feminino 
(56.25%). As crianças guardaram uma característica diferencial quanto à moradia, pois 22 indivíduos 
(45.83%) moram no Plano Piloto (Asa Norte e Asa Sul), e 26 sujeitos (54.17%) no entorno (cidades 
satélites e de Goiás). A diferença de gênero e local de moradia forneceu parâmetros comparativos de 
desempenho na avaliação do espaço. 
 

1.3. Instrumentos 
Limitou-se o estudo às relações projetivas e euclidianas nos níveis perceptivo e representativo 
subsidiadoras da formação da imagem da paisagem da cidade. Aplicaram-se em todas as crianças da 
amostra as mesmas tarefas, nos níveis local e global para avaliar percursos preestabelecidos. 
 

Incluímos três tipos de instrumentos de representação. Os sistemas de reconstrução imagética 
utilizados foram: 
1. Entrevista semiestruturada com tópicos diferenciados 
2. Representação tridimensional (maquetes). –R.T.- 
3. Representação bidimensional (desenhos). 

 Representação bidimensional real. -R.B.R.- 
 Representação bidimensional imaginária. -R.B.I.- 

 

O roteiro foi suficientemente flexível para se adaptar a cada criança e deixar fluir seu discurso 
espacial. A entrevista conteve questões abertas e pretendia evocar ou instigar a verbalização de temas 
que expressem seu pensamento de Brasília. Adicionalmente, tratou de questões pertinentes à 
percepção do espaço, procurando detectar os assuntos focalizados nas áreas de estudo e as 
características estruturantes da imagem da paisagem de Brasília. Por outra parte, os testes de 



 

  

representação tridimensional e bidimensional advertiam atividades mais abertas, mas restritas a um 
percurso delimitado e `a cidade, respectivamente. 
 
1.4. Procedimento 
Na tentativa de entender a leitura dos significados imagéticos da cidade e construção espacial, apenas 
a entrevista semiestruturada foi aplicada de forma individual e grupal, já os outros instrumentos 
requereram  a atenção exclusivamente individual dos respondentes. 
 

As áreas escolhidas para os percursos com delimitado conteúdo visual informativo apresentavam uma 
mistura de elementos topoceptivamente fortes e fracos. Esta condição é fundamental, pois mostra 
como as feições morfológicas dos lugares selecionados possuem índices que revelem clareza ou 
confusão. Eles foram feitos em dias úteis pela manhã. Procuraram-se sempre condições climáticas 
favoráveis, e, sobretudo, desconsiderando pressões de tempo. A realização do percurso foi 
aproximadamente entre duas a duas horas e meia. A organização das informações foi da seguinte 
forma:  
 

As entrevistas foram escritas em caderno de notas, com consentimento dos respondentes, que tinham 
liberdade de tomar seu tempo e interromper em qualquer momento. Os roteiros foram sistematizados 
por assuntos relacionados de acordo às apreciações espaciais dos sujeitos. A metodologia para 
processar as respostas baseou-se em análise de conteúdo, que utiliza procedimentos sistemáticos para a 
descrição, interpretação, síntese e inferências dos resultados (Gonzáles, 2002).  
 

As maquetes foram elaboradas com materiais versáteis de fácil manipulação, elementos modulares 
coloridos para os edifícios e lápis para outras informações. Sua sistematização foi feita baseada nas 
análises intra-relacional e inter-relacional.  
 

Destarte, tivemos como mediadores, por uma parte os percursos nos aspectos “intra” com os quais 
estabelecemos comparações entre quatro tipos de formas (circular, linear simples, linear com pouca 
complexidade e linear com média complexidade). Enquadro-se cada maquete segundo o grau de 
maturidade compositiva e espacial, no respectivo estádio piagetiano . O critério de classificação é a 
comparação do modelo proposto com relação à realidade, isto é, verificando sua legibilidade da malha, 
delimitação e subsetores, localização de marcos visuais, posição, curvatura e angulação, distribuição 
no formato, localização, espaçamento interfigural, tamanho dos elementos, composição,  número de 
edifícios, ordem e seriação, simetria, direção dos prédios, alturas, compatibilidade do percurso.  
 

Por outro lado, na amostra das representações tridimensionais utilizamos os aspectos “inter”, isto é, 
referenciamos o modelo  como um todo, desconsiderando aspectos construtivos que tenha maior peso. 
Visa-se verificar o aparecimento de feições particulares independentemente do estádio de 
desenvolvimento cognitivo das crianças com a finalidade de mensurar sua força imagética e aptidão 
compositiva. 
 

Nos desenhos utilizaram como material simplesmente lápis e papel. Foram quatro representações: 
cena real in situ, sua casa, percurso da sua casa até a escola e a cidade de Brasília. Face às limitações 
de tempo, a abordagem limitou-se à classificação espacial piagetiana. Sua avaliação foi norteada pelos 
critérios de organização geral e o grau de detalhamento. 
 
 
2. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A discussão foi realizada considerando primeiramente a situação demográfica das crianças em termos 
de local de moradia e sócio econômica. Tomamos esses dados apenas como referência contextual, isto 
é, estabeleceremos possíveis pontes de ligação entre a temática abordada neste trabalho e o ambiente 
de convivência dos sujeitos. 
 



 

  

A distribuição domiciliar evidenciou certas características: a) verifica-se a representatividade da 
maioria das áreas residenciais contíguas ao Plano Piloto. Isto nos oferece um panorama de crianças 
morando em diferentes configurações espaciais desde o Modernismo Periférico (Taguatinga) até a 
Tradição Vernácula (Planaltina); b) as crianças estudam na Asa residencial onde moram; c) o local de 
residência das crianças corresponde à profissão do pai ou mãe, as atividades destes foram 
diversificadas; d) há uniformidade de crianças que moram em habitações unifamiliares (casas) e em 
habitações coletivas (prédios verticais);  e) A maioria dos sujeitos (75%) mora há mais de seis anos em 
Brasília. O papel do tempo de convívio com Brasília supôs que quem mora há mais tempo na cidade 
possui a vantagem de conhecer melhor sua espacialidade. Portanto, aumenta suas capacidades de 
orientação e opinião, mas, em contrapartida, negligencia aspectos que indivíduos com pouco tempo 
ressaltariam.  
 

Perante este leque de possibilidades determinamos como na percepção ambiental destes indivíduos 
comparecer diferentes fatores, não apenas espaciais, que influenciam e modificam seu entendimento 
da imagem do espaço e de Brasília. Portanto, exporemos a seguir a visão espacial nos instrumentos 
explicitados anteriormente. 
 

2.1. Entrevistas 
Fonte de informação adicional aos desenhos e, principalmente, às maquetes, estas últimas 
consideradas a priori mais eficientes. Os depoimentos obtidos através do dialogo foram interpretados 
com prudência, pois é complexo traduzir a linguagem falada em imagens espaciais. Entretanto, foram 
os primeiros esboços de seu entendimento particular da cidade. 
 

O discurso das crianças revelou conteúdos descritivos e incipientemente avaliativos. Os descritivos 
são, em sua maioria, relatos de exemplos ou explicações adicionais, como a comunicação direta de 
eventos de sua vida ou que dão suporte a uma determinada idéia ou afirmação. Os avaliativos 
expressam uma opinião ou sentimento, mostrando o pensamento das crianças como adequação e 
conveniência de fatos ou eventos, ajuizados. São classificados em avaliações de uma questão 
particular ou de natureza mais geral, em muitas ocasiões de visões ainda em construção. 
 

As descobertas  mais relevantes foram:  
 

 Poucas crianças responderam corretamente o sistema de pontos cardinais em Brasília, isto é, 
não conseguem determinar o sentido verdadeiro destas referências; sua resposta foi intuitiva. Esta 
situação é paradoxal, pois a disposição do Plano Piloto de Brasília em Asas Norte e Sul 
(coloquialmente mencionadas), parece muito objetiva e clara. Assim, podemos inferir que, o Sistema 
racional dos pontos cardinais discrepa no pensamento das crianças da disposição racional de Brasília. 
 

 O comportamento nos níveis global e local (o último sobressai levemente) é em geral positivo, 
com algumas ressalvas advindas da mudança de posicionamento, mas este se deve comparar com os 
resultados das coordenadas geográficas. Neste caso, os valores contrastam por existir uma tendência 
diferente: as respostas erradas majoritárias no nível das coordenadas foram substituídos por respostas 
corretas no nível da cidade (níveis global e local). A decodificação global é muito mais complexa. 
 

 Nota-se que os indivíduos entrevistados nomeiam as características mais evidentes dos 
ambientes; seu sentido perceptivo está direcionado e limitado às feições de índole mediata e as 
particularidades apreendidas mais valorizadas relacionam-se à agradabilidade visual que produzem 
(Piaget, 1997). Portanto, há tendência de enfatizar sua atenção em elementos de fachada ou de 
materiais que sobressaem, desconsiderando aspectos visuais estruturais da totalidade percebida. 
 

 Exercem uma profunda influência nas crianças envolvidas no estudo ações que estejam 
vinculadas a atividades lúdicas e a locais importantes para resolver uma necessidade quotidiana sua ou 



 

  

dos adultos. A explicação destes comentários está atrelada à necessidade dos sujeitos de socializar ao 
máximo pelo meio de jogos e conhecimentos de locais contíguos de utilidade prática. 
 

 Há um raciocínio que indica a clara diferenciação marcada no Plano Piloto entre dois tipos de 
áreas funcionais especificas, a residencial e a comercial. Outros elementos configuradores de igual ou 
maior importância nas superquadras (como de edifícios de ordem institucional, hotéis, hospitais etc.) 
não foram referenciados pelas crianças. Parece-nos que a tomada de consciência destes elementos não 
é simultânea, mas obedece a um processo psicogenético desenvolvido no decorrer dos anos.  
 

 Quanto às descrições dos lugares aparece todo tipo de elementos, inclusive seres animados 
(pessoas ou pássaros) mas, geralmente, as crianças se limitam a nomear a composição das 
superquadras sem distinguir que elementos pertencem às superquadras e quais outros à entrequadra 
comercial (Arnheim, 1986). Porém, algumas não duvidam em fazer outras relações que enriquecem o 
diálogo. Isto é, conseguem fazer associações e tomar consciência como alguns atos desencadeiam 
outros; evidentemente, a reversibilidade do pensamento está por trás deste tipo de comentários. 
 

 As crianças “carregam” suas observações com a maior quantidade possível de coisas 
encontradas na paisagem urbana; quando as possibilidades parecem esgotadas, na maioria das tarefas 
aplicadas, continuaram a procurar mais partes do espaço (Piaget, 1993). Parecem demonstrar que, se 
mencionarem mais partes, o espaço ganha maior significado. 
 

 Seu raciocínio levanta “problemas” de natureza superficial, pois as mudanças apontadas são 
pequenas alterações (ações como colocar, tirar, acrescentar, consertar) que não afetariam as estruturas 
espaciais das áreas percorridas. Pelas observações coletadas, o estado de conservação de prédios e 
espaços livres possuem forte incidência no gosto e preferências dos entrevistados. A beleza é 
vinculada à limpeza e cores, porém a sujeira no espaço representa uma dificuldade estética. 
 

 Observa-se que não existe critério firme para constatar se a distribuição dos edifícios nas áreas 
residenciais e comerciais é contígua ou afastada. São incipientes as noções de separação e vizinhança 
entre elementos associadas às relações topológicas que, segundo Piaget (1993), são as primeiras a se 
constituir na compreensão do espaço. O tipo de juízo utilizado pelas crianças é  paradoxal pois, 
evidentemente, as distâncias intervolumétricas são consideráveis. 
 

 As respostas sobre existência de um nível hierárquico entre os elementos constituintes do 
espaço não denotam um interesse particular por edifícios ou objetos destaque, pois enumeram 
indiscriminadamente, sem considerar primeiramente elementos com maiores possibilidades de 
reconhecimento. Assim, suas respostas são condizentes com o sentido prático onipresente em suas 
vidas, mas não necessariamente ligados aos elementos estruturadores da imagem urbana. Isto é, esses 
prédios importantes não podem ser considerados como marcos visuais para orientação espacial. 
 

 Para distinguir um endereço, os respondentes mencionam que seu primeiro mecanismo ativado 
é procurar as placas de identificação. Esta apreciação é quase natural, pois em situações análogas, 
diferentes pessoas agiriam de modo similar. Surpreende não mencionarem, feições  particulares de um 
prédio (volumetria, cor, tratamento de fachada etc). Isto é uma constatação da acentuada 
homogeneidade percebida nas áreas residenciais do Plano Piloto, porém a falta de marcos visuais 
fortes nas áreas estudadas. 
 

 A orientação nas áreas apresenta complicações. Revela-se que existe uma regra perversa para 
orientação na espacialidade do Plano Piloto e que, em decorrência, o sujeito apela a sua adaptabilidade 
para suprir esses vazios (Ferreira, 1998). As crianças percebem que, inclusive, as placas de orientação 
dispõem-se sem obedecer a uma seqüência fácil de entender, gerando confusão. Mais uma vez, há 
diversidade de comentários dissímiles, fundindo comentários em apenas uma resposta. 



 

  

 

 Os entrevistados admitem a existência explícita de um terceiro fator que impede a fácil 
apreensão das placas: a densa vegetação das áreas de estudo. Poderíamos sugerir que a estrutura 
vegetal pode influenciar negativamente a localização de uma placa, afetando a percepção do espaço. 
Infere-se, que na cidade existem tipos de conjuntos volumétricos bem definidos para os sujeitos: a 
massa arbórea e os edifícios. 
 

 As respostas revelam também a consciência ambiental e estética da massa vegetal e sua 
importância para a conveniência do respeito pelo meio ambiente, inclusive urbano. Este fato associa-
se à ênfase das escolas na discussão do esgotamento dos recursos naturais não renováveis. 
 

 Destaca-se a leitura nítida das funções entre as áreas de comércio e as áreas de residência e a 
distinção da variação de alturas entre as duas configurações. Nesta classificação, as crianças não se 
debatem entre versões diferentes ou contraditórias, levando-nos a concluir que, pela primeira vez, 
existe concordância perceptiva. Acredita-se que a cidade consegue transmitir estas informações 
claramente à percepção dos indivíduos.  
 

 Na comparação entre o Plano Piloto e as cidades satélites as crianças apontam, sobretudo, 
feições físico-espaciais duas realidades. Suas articulações são pouco profundas, se comparadas com 
uma análise rigorosa devido, obviamente, à carência de formação urbanística. Mas  sua caracterização 
inclui proporções, diferenças entre cheios e vazios urbanos, organização das malhas, tipologias de 
edificações, dotação de infraestrutura e equipamentos urbanos. Destarte, os respondentes desvendam 
espontaneamente a diferenciação de duas realidades urbanas: a homogeneidade do Plano Piloto e a 
heterogeneidade das cidades do entorno, distinguidas pelas relações de repetição e de variação, 
respectivamente.  
 

 Diante da situação hipotética de estarem “perdidos” no Plano entre as crianças há uma gama 
variada de opções: sujeitos que, com seu instrumental cognitivo poderiam solucionar o enigma 
proposto, até as que não teriam a capacidade de resolvê-lo. A reconstrução imagética de um percurso 
detalhado e estruturado ainda é incipiente e não obedece a uma ordem sistemática dos elementos 
estruturadores da imagem da cidade. Especialmente, caminhos, marcos visuais e pontos focais não se 
articulam. Evidentemente, o reconhecimento desses elementos como estruturantes é fraco e 
completamente mediato.  
 

 A totalidade dos elementos estruturadores da imagem que se localizam no Eixo Monumental 
da cidade são reconhecidos. Uma possível explicação nos leva a afirmar que estes prédios (exceto a 
Rodoviária), possuem uma fortíssima pregnância e significado. Entretanto, em alguns casos as 
crianças têm dificuldade de distinguir ou lembrar os nomes desses edifícios. 
 

 Os espaços fechados ou com acesso restrito (Shoppings, Clubes, Parque de Diversões) 
exercem uma influência profunda como opção de lazer. Se por um lado, evidenciam-se lugares de 
referência exterior nítidos, por outro, os indivíduos não hesitam em maior apego a lugares intramuros, 
tentando se isolar ou se proteger da primeira realidade. Tais dificuldades demonstram que expectativas 
de orientação nas crianças podem passar a um segundo plano, se ponderamos uma situação potencial 
de lazer, sem a tentativa de articular esses dois aspectos. 
 

Uma constatação em relação às entrevistas é que as crianças das cidades do entorno mostraram maior 
receptividade e participação do que as crianças moradoras no Plano Piloto. De igual maneira, 
salientemos que o grau de envolvimento dos participantes por gênero pode ser considerado análogo 
para os dois contextos urbanos de moradia estudados. Contudo, é possível notar que dentre os tópicos 
diferenciados utilizados na entrevista, as crianças revelam a tendência a considerar em graus 
diferenciais a multiplicidade de conjuntos de elementos estruturantes do espaço. 



 

  

 

Além disso, a partir dos comentários, concluímos preliminarmente que; a) há um distanciamento 
considerável entre a visão perceptiva e a imagem da cidade, favorecendo `a primeira. Geralmente, a 
imagem por abarcar o mundo visual como um todo possui melhor desempenho que a percepção; b) 
Apelando a Piaget (1978), há um certo descompasso de idade na obtenção das relações 
correspondentes a cada estádio de desenvolvimento. Isto é, as noções continuam ocorrendo em termos 
absolutos e por si mesmas, mas a reciprocidade dos pontos de vistas ainda não está consolidada. 
 

No entanto, baseados neste primeiro instrumento não é possível ainda sugerir que a compreensão 
espacial das crianças moradoras no Plano Piloto e nas cidades do entorno resulta de um processo 
psicogenético evolutivo como Piaget (1993) propõe. Para explicar esta ocorrência devemos enfatizar 
que a entrevista teve caráter grupal, isto é, prevaleceu a dificuldade de sistematizar as informações 
recolhidas e estabelecer a classificação piagetiana dos três estágios de desenvolvimento (básico, 
intermediário e alto). Para confirmar a hipótese da construção espacial seqüencial e integrativa,  
apelamos à utilização dos instrumentos de representação volumétrica e gráfica. 
 

2.2. Maquetes 
As maquetes são modelos tridimensionais pertencentes ao grupo de técnicas representativas de 
modelagem que comunicam aspectos proporcionais, formais e compositivos de um projeto edilício ou 
urbano. São um instrumento que precisa habilidade manual, mas devido a seu caráter lúdico podem ser 
usufruídas para extrair a imagem local de Brasília. Consideram-se um método eficiente face às 
facilidades para entender leis de organização marcantes do espaço que, por outros meios, mostram-se 
abstratas. A seguir, abordamos as analises “inter” e “intra” de representação tridimensional. 
 

2.2.1. Analise “Intra” 
Induziu-se à miniaturização do espaço avaliada por meio de quatro tipos de percursos (circular, linear 
simples, linear com pouca complexidade e linear com média complexidade) para avaliar se essas 
formas diferenciadas estão atreladas ou não na compreensão e construção espacial. Por questões 
operacionais e dadas as diferenças sutis de composição dos modelos, apresentamos um apanhado geral 
dos percursos por níveis cognitivos de desenvolvimento segundo a classificação de Piaget. Os 
resultados foram os seguintes:  
 

Nível Básico 
A disposição dos elementos apresenta diferentes modelos de organização: fortes concentrações, 
isolamento de edifícios e tentativas incipientes por distribuir os elementos ordenadamente. Estas 
configurações não referenciam uma estrutura geral de ordem, pois encontramos grande quantidade de 
intervalos sem definição específica e, ao mesmo tempo, superdimensionamento de distâncias como, 
por exemplo, na caixa das ruas.  
 

 
Fig. 1. Comparação percurso linear Nível I (Básico). Escola 415 Norte. 

 



 

  

A estrutura viária ainda não define claramente o rumo geral da composição; face a esta 
desestruturação, em alguns casos, os setores são visíveis, mas sua aparição é deformada. Os marcos 
visuais são alocados na representação tridimensional sem obedecer a ordem alguma, mas há casos com 
o percurso junto aos marcos visuais. A via principal é considerada apenas por algumas maquetes, mas 
sempre tangencial à real estrutura espacial. Em geral, as maquetes não compartilham limitações 
razoáveis em relação à definição dos planos vertical e horizontal. 
 

Nível Intermediário 
Há avanços notáveis com relação ao nível anterior. A composição tornou-se mais simplificada, pois 
houve diminuição de elementos utilizados, que são menos do que existem na realidade. No entanto, 
este começo de ordem compositiva ainda deixa entrever áreas vagas indefinidas.  
 

 
Fig. 2. Comparação percurso linear Nível II (Intermediário). Escola 415 Norte. 

 
Começam a aparecer os traços gerais da estrutura viária que permitiram organizar melhor os elementos 
em seu contorno, situação que afeta a distribuição de zonas na área. Os marcos visuais têm uma lógica 
mais coerente com a realidade, da mesma maneira que o percurso é fechado claramente, mas ainda 
contém formas sinuosas.  
 

As crianças deste estádio definiram um sentido único da maquete com relação à correspondência de 
horizontal e vertical. Se há um deslocamento composicional, este pode ser desconsiderado, pois não 
afeta integralmente a composição. 
 

Nível Alto 
As maquetes demonstram um alto grau de maturidade. A composição está muito próxima da 
complexidade do espaço em estudo. A ordem harmônica apreciada vale-se da determinação de um 
espaço central organizador dos elementos no seu perímetro. A organização destaca-se pelas distâncias 
e proporções gerais. 
 
O aparecimento do espaço central estruturador é reforçado com a criação das vias que os envolvem, e 
tenta-se desenhar vias internas da superquadra, pelas quais não transitamos. Portanto, os setores da 
área de estudo estão definidos, os marcos visuais são localizados nas posições reais correspondentes e 
o percurso acompanha fielmente esta seqüência. Não há confusão entre as dimensões vertical e 
horizontal definindo-se completamente a orientação da composição. A proximidade com a quantidade 
real de elementos induz a pensar que estas crianças refletem antes de fazer sua disposição. 
 

Vale a pena mencionar que neste sintético relato com maior ou menor grau de precisão, observou-se 
semelhantes vestígios dos níveis de desenvolvimento psicogenético da imagem dos locais nos quatro 
tipos de percursos analisados. A comparação dos tipos de percursos revelou sobreposição dos níveis 
de representação para cada um dos quatro tipos de percursos analisados. Isto é, se apresentam, no 
plano “intra” de cada grupo, os I ou básico, II ou intermediário e III ou alto, com sutis diferenças que 
poderiam ser subestimadas face à proximidade do conjunto. O nível com maior diferenciação é o 



 

  

básico do último tipo de percurso, onde aparecem modelos muito primários. No entanto, verifica-se 
que existe maior dificuldade da construção perceptivo imagética dos lugares, quando os percursos 
possuem maior complexidade. 
 

 
Fig. 3. Comparação percurso linear Nível III. (Alto) Escola 415 Norte. 

 

Constatou-se que, independentemente da forma do percurso são recorrentes certas características 
morfológicas gerais da formação seqüencial e integrativa do espaço, tanto feições arquitetônicas, 
quanto dos elementos de Lynch. Estas estiveram diretamente subsidiadas no domínio das relações 
topológicas, projetivas e euclidianas. 
 
Assim, tal construção resulta de um processo evolutivo. Este correlaciona, a capacidade intelectual de 
cada sujeito à possibilidade de emissão de mensagens espaciais pelo meio ambiente. Em nosso caso, 
esta última mostrou-se deficitária em Brasília face aos de pouca pregnância nas áreas estudadas: 
excessiva repetição de elementos semelhantes (prédios e árvores) e de suas relações (paralelismo, 
ortogonalismo, constância do espaçamento), isto é, falta de contraste e originalidade, que são leis 
semânticas, e leis da Gestalt como fechamento e agrupamentos por semelhança. 
 

2.2.2. Aspectos “inter” 
Nas deduções que inferimos a partir do estudo “intra” dos modelos, ressaltamos a descoberta de 
questões estruturadas psicogeneticamente. Estas foram complementadas pela análise “inter” das 
maquetes, onde as novas correlações testadas determinam como alguns elementos da construção da 
imagem de Brasília não estão atrelados, necessariamente, aos níveis básico, intermediário e alto. Isto 
é, mostra-se que a fortaleza de certo elemento atua para mostrar-se em qualquer nível; por exemplo, 
uma via estruturadora pode aparecer marcada no nível I (básico) e não surgir, com a mesma acuidade, 
no nível III (alto). ou vice-versa. 
 

Para balizar esta análise caracterizamos a classificação dos percursos de forma mais detalhada, em 
seus aspectos de organização geral e em seus aspectos arquitetônicos. A análise da organização geral 
deu-se adaptando coeficientes empregados na tarefa Bender Gestalt, utilizado para avaliar por meio de 
desenhos estados psicológicos das crianças (Clawson, 1986). Já a análise dos aspectos arquitetônicos 
moldou suas variáveis por um estudo piloto (Bastidas, 2002) com ajustes e acréscimos 
complementares, precedentes a esta pesquisa, e tendo revelado algumas possíveis mensurações a 
serem feitas neste tipo de trabalho.  
 

Em total nos dois aspectos de organização foram criadas 26 variáveis que envolvem pontos específicos 
de observação e construção compositiva.  Inferimos a seguir um resumo das observâncias obtidas: 
 Constatou-se novamente o distanciamento entre imagem e percepção. Lembremos que à 

imagem considera quase todo o  mundo visual, entretanto, a percepção se ocupa de campos visuais 
(topológicos e perceptivos) limitados e redutíveis. 
 



 

  

 Os elementos de Brasília aparecem como elementos isolados, lembrando uma “paisagem de 
objetos” e afastados entre si, desnorteando a percepção do todo (Holanda, 2002). As deformações 
advindas pela falta de paredes adjacentes são decisórias no momento de organizar topologicamente o 
espaço. Isto é, a influência da proximidade de planos contínuos (muros) enfraquece sua decodificação. 
 

 A análise assinala a ruptura perceptiva como responsável pela descoordenação entre as 
distâncias dos edifícios percebidos e a representação nas maquetes. Estas estão suportadas em imagens 
sobredimensionadas ou subdimensionadas, criando distribuições insatisfatórias, distantes da realidade 
perceptiva (Ferreira, 1998). 
 

 A Discrepância surpreendente nas relações de tamanhos e distâncias, porque seja pela prática 
ou pela observação, sempre estas existem na experiência cotidiana da espacialidade destes lugares. 
Lembremos que em nosso julgamento a constância das dimensões dos objetos está atrelada além da 
comparação com outros objetos no grau de familiaridade (Beard, 1969). Entretanto, também pode ser 
afetada pela falta de legibilidade ou pela deturpação perceptiva da configuração dos prédios, pois não 
obstante sua homogeneidade, a concepção de edifícios sobre pilotis afeta a percepção espacial, porque 
não permite a apreensão de limites espaciais definidos. 
 

 O espaço conspira pela vegetação para impedir que o cérebro decodifique as relações entre 
edifícios e fundo. Nessas condições, as leis da Gestalt (proximidade, segregação, fechamento, 
unificação, continuidade, semelhança etc) para as crianças com desempenhos insatisfatórios, 
funcionam com severas alterações da compreensão espacial que induzem a absorção, deslocamento e 
lacunas nas composições. 
 

 Incipientemente, apenas algumas crianças da amostra figuraram a estrutura viária interna de 
uma Superquadra. Qualquer tentativa é inibida dada a complexidade do tamanho de segmentos muito 
diversificados e formas irregulares existentes dos sub-quarteirões . 
 

 Para os modelos tridimensionais com pouca ou nenhuma legibilidade na representação 
consideramos que a estrutura veicular é pouco pregnante e seu grau de contraste com outras vias de 
hierarquia menor (vias internas das superquadras e as vias que estabelecem os limites das entrequadras 
comerciais) parece não se diferenciar da melhor maneira. Este episódio é paradoxal face às grandes 
proporções das vias W3, L2 e, em especial, do Eixo Rodoviário. 
 

 A maioria não consegue segregar e decodificar a correspondência biunívoca da equivalência 
das duas fileiras perfeitamente simétricas dos prédios nos Comércios Locais e, depois, compor o 
espaço estabelecendo os nexos de continuidade organizativa. Este fato é intrigante, pois a simetria foi 
um dos princípios de composição no plano local e global de Brasília. 
 

 É interessante que a homogeneidade das alturas é detectada independentemente da localidade 
de procedência, quanto do nível de representação. Entretanto, nem sempre as alturas correspondem às 
reais (seis, três ou dois andares), porém estão muito próximas. A vegetação forma parte integral do 
ambiente e dos conjuntos; não representaram jamais conjuntos de edifícios, mas de prédios e 
vegetação, embora a  massa arbórea iniba, parcialmente a visão dos prédios (Kohlsdorf, 1996). A 
percepção espacial é totalizante e não apela a conjuntos específicos privilegiados (por exemplo, 
exclusivamente aos edifícios como salienta a concepção tradicional). 
 

 Se elementos como os marcos visuais são advertidos, outros como a setorização (bairros), os 
pontos focais e os caminhos ainda possuem legibilidade frágil, pois sua referência é tangencial, 
nebulosa ou errada. A carência de força desses elementos induz a pensar no negligenciamento da 
orientação espacial, pois sem eles as crianças estão desprovidas da capacidade de análise comparativa 



 

  

do percebido e, portanto, propensas a desagregar deficientemente as feições básicas do espaço. Assim, 
inclinam-se pelas feições de interesse estético ou prático . 
 

 Baixa leitura da associação entre marco visual/aparição da seqüência.  A procura da relação 
entre estes, no contexto homogêneo do Plano Piloto, é chave de orientação, auxiliando as decisões do 
sentido em que nos movemos e, prospectivamente, qual o próximo passo. As crianças que não têm 
clareza destas feições são as mais afetadas pela incapacidade de orientação. 
 

 Os indivíduos não hesitaram a possibilidade de reconhecer mais objetos além dos tradicionais 
volumes. Os elementos que integram o conjunto de objetos complementares que aparecem com 
regular freqüência são as placas de sinalização, o mobiliário urbano (bancos, luminárias, sistema de 
sinalização, veículos de propaganda) e, sobretudo, as arvores (Arnheim, 2001). Embora serem objetos 
menos volumosos possuem valor simbólico e prático, pois nas Asas residenciais do Plano Piloto 
(excessivamente homogêneas), reconhecer sua existência acarreta alguns benefícios espaciais. Além 
dos elementos complementares enumerados, as crianças também fazem alusão a elementos de índole 
animada e objetos com posições espaciais relativas (pessoas e carros). 
 

Nesta analise “inter” é clara a verificação que o reforço da construção psicogenética espacial dos 
aspectos “intra” está subsidiada pela totalidade dos elementos morfológicos estruturadores da imagem 
da cidade. Estes são ponderados em diversos graus de importância, mas nunca desaparecem, pois as 
crianças conseguem decodificá-los comparecendo na realidade a partir da consciência perceptiva do 
espaço como qualidade inter-relacional dos objetos materiais no mundo. 
 

Concluindo o item referente às maquetes podemos afirmar que, os indivíduos das cidades do entorno 
possuem melhores desempenhos de compreensão espacial imagética da cidade do que os habitantes do 
Plano Piloto, e conseguem ter melhor leitura dos atributos espaciais de Brasília. Esta tendência, salvo 
poucas exceções, foi recorrente durante análise do aspecto “inter” do espaço. 
 

Entretanto, há dois fatos peculiares. Em primeiro lugar, nas cidades do entorno a proporção de 
crianças do gênero feminino é maior, tanto no nível (II) como no nível (III); no Plano Piloto 
preponderam os homens. Em segundo lugar, nas cidades do entorno estão os únicos casos de 
desempenhos insatisfatórios (nível 0) de toda a amostra. 
 

A indagação que se impõe é saber por que as crianças das cidades do entorno levaram vantagem no 
manejo dos princípios elementares da concepção espacial. Meditamos que o melhor comportamento 
das crianças das cidades do entorno é influenciado por sua cotidianidade e enriquecido pela 
convivência simultânea em dois tipos de configurações: durante o dia, na Brasília modernista e, à 
tarde, noite e fins de semana, geralmente, na cidade onde mora. Desta forma, a mobilidade espacial 
será o fator de desenvolvimento cognitivo, no que se refere a noções espaciais.   
 

As crianças do Plano Piloto, embora não permaneçam imóveis dados seus deslocamentos diários, 
limitam sua mobilidade unicamente a um tipo de organização espacial urbana, caracterizada por não 
propiciar a legitima apreensão de composições espaciais por contato visual, em função dos conflitos já 
explicitados e analisáveis pelas leis da Gestalt e pelos efeitos semânticos (Kohlsdorf, 1996). 
 

2.3. Desenhos 
Os desenhos são um meio de representação bidimensional para figurar a fantasia da imaginação ou a 
objetividade da realidade. Como atividade humana encerra dentro de si, um significado profundo, 
resultado de um processo complexo de interpretação da realidade vivenciada e percebida. Nos 
valeremos deste instrumento para apreender a imagem local e global de Brasília nas crianças por meio 
dos quatro tipos de desenho (cena real in situ, sua casa, percurso de sua casa até a escola e a cidade de 
Brasília). 



 

  

 

As principais constatações observadas são: 
 

 Igualmente como nas maquetes é possível evidenciar a construção paulatina do espaço, isto é, 
a referência aos três estádios de desenvolvimento (básico, intermediário e alto) de Piaget. Estes 
manifestam-se em qualquer nível de complexidade representada. 
 

 Os desenhos in situ e da casa são os mais aprimorados dos grupos, portanto, obtiveram 
desempenhos notáveis. Caminham em direções opostas os desenhos do percurso da casa até a escola e, 
particularmente, o de Brasília. Sem dúvida para interpretar estas relações nos deparamos com questões 
de familiaridade e escala. 
 

 Cabe assinalar que por gênero e lugar de procedência das crianças as classificações elaboradas 
são homogêneas. As pequenas diferenças foram desconsideradas face à própria afetação na leitura dos 
desenhos. 

Além das considerações feitas na representação imagética dos desenhos, chamamos a atenção de dois 
aspectos. Em primeiro lugar, os elementos figurados coincidem com os prédios de maior pregnância 
ou de interesse prático da cidade, e, por outro lado, ressaltamos em alguns casos a abstração do 
modelo quase real da forma de avião da cidade. 
 

 
Fig. 4. Desenhos de Brasília próximos da realidade. 

 

Este último aspecto não deixa de ser fascinante, se comparado a uma experiência similar com uma 
amostra de adultos, quando muitos participantes não conseguiram dissociar mentalmente um ou vários 
elementos do Plano Piloto. Uma hipótese de explicação do desempenho aceitável dessas crianças, 
pode estar suportada na quantidade de informação sobre Brasília que atualmente recebem, de todos os 
tipos pelos meios de comunicação (Bastidas, 2003). 
 

Confirmada a caracterização dos três níveis em cada um dos instrumentos utilizados para classificar as 
representações bidimensionais e tridimensionais (R. T. e R.B.I - R.B.R.), nos debruçarmos agora sobre 
as explicações dessa evolução imagética do espaço. Este procedimento é válido, pois não encontramos 
divergências notáveis, assim, serve de subsídio parcial para o entendimento da construção seqüencial 
das representações em geral. 
 

Para o nível básico, apelamos a Beard (1969), para quem, as crianças possuem plena consciência dos 
objetos naturais e dos feitos pelo homem. Este tipo de raciocínio não instiga os indivíduos a compor 
espaços baseados em leis harmônicas, mas pensar em função da predileção e seleção dos elementos 
mais atrativos. Adicionalmente, os objetos não possuem nexo espacial determinado, devido à ausência 
das relações cognitivas. Ante um “vazio” cognitivo, as crianças inclinam-se por desenvolver 



 

  

afinidades por decorações e padrões institucionalizados, mais do que por uma visão totalizante. Na 
verdade, a opção pela simplicidade está associada justamente à fácil manipulação dessas formas.  
 

A exposição acima induz pensar que os sujeitos de nossa pesquisa podem encontrar-se na transição 
entre o realismo intelectual e o realismo visual (Luquet, 1978). No entanto, não desconsideremos que, 
para a resolução de problemas espaciais específicos como os estudados, é necessário desenvolver 
sistemas construtivos de desenho aprimorados. E este processo não é apenas seqüencial, mas 
incontestavelmente acumulativo. 
 

Contudo, o exíguo controle das relações projetivas e euclidianas é manifesta na arbitrariedade da 
composição que, como mostrado, após a ingerência destas, o desenho ganha complexidade (Arnheim, 
2001). Isto é, a representação totalmente primária, em breve torna-se mais consciente do envolvimento 
dos objetos por outros elementos, para posteriormente desencadear o descobrimento dos diferentes 
pontos de vista. Vale a pena elucidar que existe o nível 0 (pouca compressão da tarefa proposta ou 
carência total de argumentações construtivas). Nestes casos, os desempenhos são totalmente 
insatisfatórios, portanto, suas decodificações são de impossível mensuração. 
 

No nível intermediário, o desenho é mais legível. Constata-se que, além dos elementos de interesse 
pessoal, comparecem elementos que possuem destaque na ordem pontual e global, cuja característica é 
a interrelacionalidade entre os elementos e o espaço. Essas crianças têm preocupação visual da 
composição, estilizando o todo representado apoiados, por exemplo, na linha de horizonte e utilizando 
como tema base a estruturação da rua.  
 

Portanto, a motivação agora não é unicamente das proporções, mas apelar ao advento das ainda 
genéricas relações projetivas e euclidianas. Por outro lado, a designação dos lugares com seus 
respectivos nomes indica que a imagem está mediada pela realidade significativa da seleção de 
elementos. Isto é, objetiva-se o papel definitivo da linguagem no reforço da representação imagética. 
Em alguns casos, onde o entendimento espacial ainda não está sedimentado, os sujeitos sempre 
representam algo. Para Aumont (1995) e Bryant (1974), o cérebro prefere emitir algum juízo baseado 
na improvisação ou conhecimento pregresso do que não emitir uma resposta. 
 

A conquista do nível alto é a expressão do manejo das relações projetivas e euclidianas, acrescidas às 
topológicas. As representações são visivelmente mais depuradas não apenas qualitativamente (em 
proporção de elementos), mas quantitativamente, graças ao domínio quase total de tamanho e 
proporções junto à coordenação dos pontos de vista dos outros. Esta situação se apresenta, embora 
haja de maneira esporádica sinais de contradição entre horizontal e vertical que, com o passar do 
tempo, se superarão (Piaget, 1993). 
 

Neste nível reflete-se a justaposição das percepções sincréticas que faziam a atividade perceptiva 
carecer de análise e comparações, de antecipações e transposições, deixando o sujeito em situação 
passiva na presença de quadros perceptivos. Deste modo, infere-se a organização representativa do 
modelo começando pela diferenciação dos pontos de vista, para depois coordená-los através dos 
esquemas representativos que delimitam os limites do interior e exterior. Destarte, certifica-se a 
importância do domínio das relações estudadas em conjunto para adquirir a equilibraçâo das 
representações espaço.  
 

Com está analise das representações bidimensionais, que finalizam o quadro dos instrumentos, 
constatam-se certas semelhanças. Assim, enfatizamos que a visão da paisagem da cidade de Brasília 
não tem uma unicidade para as crianças, porém, consideramos que existem certas proximidades nos 
elementos lynchianos, com as obvias ressalvas observadas ao longo do discurso. 
 
 



 

  

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES  
Abordar as relações entre a cidade e a criança, possibilitou-nos, no nosso entender, meditar como se 
constituem, no grupo de sujeitos por nós entrevistados, os mecanismos que permitem a leitura das 
feições morfológicas da “paisagem de objetos” de Brasília. 
 

Na abordagem individual de cada um dos instrumentos apreciamos, concordâncias e defasagens da 
compreensão da realidade imagética do Plano Piloto. A seguir, teceu-se alguns conceitos em torno 
desta temática, para realizarmos uma análise interinstrumental. 
 

 existe tendências de desempenhos similares entre maquetes e desenhos. Mas, sugere-se certo 
favorecimento dos desenhos sobre os modelos tridimensionais, embora estes últimos tenham mais 
vantagens e facilidades, pela realização de outro processo cognitivo (Battro e Ellis, 1999). Na verdade, 
este problema é de índole psicogenética, e apenas conseguimos descrever, mas não decifrar sua origem 
com argumentos sólidos.  
 

 em geral, demonstra-se a pregnância de certos elementos pontuais da cidade (marcos visuais). 
Entretanto, os outros quatro elementos lynchianos são menos legíveis e de difícil segregação devido 
aos princípios morfológicos da cidade . 
 a massa vegetal intervém expressamente nos três tipos de instrumentos avaliadores, pois sua 

organização não se rege por leis harmônicas. As formas das árvores mostram-se confusas (ainda mais 
considerando a diversidade de espécies e a falta de manutenção), resultando de uma concepção 
paisagística com frágeis leis de composição plástica e escolha de tipos vegetais pouco atenta a suas 
implicações como formadores de conjuntos visualmente apreensíveis.A partir dos comportamentos 
relatados, constata-se a construção evolutiva do espaço por estádios cognitivos. Piaget (1993) enfatiza 
que os objetos reunidos numa paisagem podem ser considerados como um conjunto lógico-
matemático (uma classe de objetos semelhantes, uma coleção numérica etc) ou como uma totalidade 
espacial (de configuração total única). Destarte para construir uma representação é preciso considerar 
simultaneamente esses dois aspectos da paisagem, reproduzindo a correspondência lógico-matemática 
e espacial.  
 

A constituição do espaço é atingida unicamente na relação homem e meio ambiente em um processo 
seqüencial e integrativo, ou seja, por re-aprendizagens, onde a integração é recíproca e reflexiva. Isto 
ocorre, na adição de estruturas sucessivas que preparam o terreno para os progressos subseqüentes da 
compreensão da totalidade posicional dos elementos urbanos. Assim, não há estagnação nas relações 
topológicas (as mais primitivas) dos primeiros meses de vida, mas complementaridade e adição das 
relações projetivas e euclidianas anos depois que subsidiam a compreensão do espaço. O espaço é 
outra constatação deste processo e assim é revelado nesta pesquisa. 
 

A construção evolutiva das relações espaciais está baseada em quaisquer das categorias morfológicas 
estruturais. O mundo real está voltada para os conjuntos. Estas relações estão permitem a 
decodificação visual, na medida em que a noção de espaço estabelece-se por meio da percepção da 
forma. A ponte de ligação das formas dos conjuntos de elementos à realidade está estruturada na base 
dos efeitos semânticos, as leis da Gestalt e as leis de composição plástica que fazem o mundo 
decodificável. 
 

À luz desta exposição, nossos testes estiveram direcionados pela concepção tradicional do espaço 
arquitetônico, pois induziram à compreensão do espaço urbano a partir dos edifícios (residenciais, 
comerciais, escolas, igrejas etc). Estes foram considerados, embora não explicitamente, como 
princípios organizadores do espaço da cidade e não como uma das possibilidades volumétricas dessa 
composição. Isto é, ponderou-se intencionalmente como configuradores espaciais unicamente os 
volumes edilícios. Esta parcial inclinação foi necessária, pois acreditávamos que o pensamento infantil 
estava ancorado em tal concepção, norteado pela visão sincrética. Neste caso, teve-se como hipótese 
que a fixação de detalhes dos edifícios transcenderia nas representações tridimensionais elaboradas. 



 

  

 

Mas, o desenvolvimento da pesquisa negou esse pressuposto. Na verdade, os resultados confirmaram 
que o raciocínio obedece às associações explicitadas anteriormente, no sentido de que a percepção da 
realidade dá-se, sempre, voltada para conjuntos, não privilegiando, a priori destaques edificatórios. 
Além disso, o conceito de espaço arquitetônico não é objetivado como uma evolução derivada do 
edifício, mas como espaço socialmente utilizado confirmado pelos instrumentos aplicados. Assim, 
cenas urbanas podem ser pregnantes e a noção de lugar, boa, sem estarem vinculadas, 
obrigatoriamente, aos edifícios integrantes das áreas observadas e presentes nos campos visuais.  
 

É neste sentido que diversos autores (como Trieb & Schmidt, apud. Kohlsdorf, 1996) exploram 
igualmente a capacidade informativa de todos os volumes fixos que compõem o espaço das cidades, e 
os elencam em categorias para a análise de desempenho espacial para percepção. Conforme Kohlsdorf 
(1996), qualquer uma dessas categorias volumétricas pode assumir, em principio, a carga informativa 
dos lugares e manifestar-se com maior pregnância nas estações seqüenciais e nos respectivos campos 
visuais. E é esta a matéria bruta que constrói as representações no nível da imagem mental. 
 

Para mudar o quadro adverso apresentado seria interessante valer-se da força perceptiva em Brasília de 
quaisquer elementos morfológicos estruturais para esse nível cognitivo, aproveitando a pregnância dos 
mesmos. Assim, as partes desta cidade, bem como sua globalidade, atenderiam melhor as expectativas 
de orientação e identificação no cotidiano dos indivíduos. Os princípios para direcionar essas 
mudanças em um roteiro seriam a parte conclusiva desta pesquisa. 
 

No presente trabalho foi possível desenvolver um debate sobre a contribuição de aspectos 
arquitetônicos e psicológicos para melhor entendimento da formação das noções imagéticas 
construídas no espaço de Brasília por crianças. Esta abordagem contribuiu para explorar a 
compreensão da cognição espacial humana e leitura da paisagem da cidade. 
 

Desta perspectiva, os efeitos subjacentes da pesquisa estabelecem-se em três direções: 
1. implicações para a pesquisa futura. 
2. premissas no nível educativo. 
3. re-ordenamento espacial (alterações topoceptivas) de Brasília. 
 
Sem desdizer dos outros aspectos, visar alcançar uma resposta para o último item deste roteiro é nossa 
tarefa subseqüente. Não obstante, uma intervenção deve ponderar as condições do Plano Piloto de 
Brasília como paradigma arquitetônico e urbanístico e Patrimônio Cultural da Humanidade. Assim, em 
vista de sua natureza, a cidade estabelece conservar e manter as características essenciais dos 
conjuntos monumental, residencial, gregário e bucólico. 
 

Esta condicionante a priori é restritiva, inibindo intervenções radicais sobre o espaço construído, ou 
seja, mudanças que alterem a identidade de Brasília. Porém, pode-se trabalhar o conceito de 
patrimônio dinâmico, que prevê conservar feições configuracionais fundamentais e desconsiderar as 
acessórias encontrando argumentações topoceptivas (Kohlsdorf, 1996). 
 

Se pretendermos sistematizar uma ingerência procurando a reconstrução perceptiva e imagética, deve-
se direcionar a análise pelo fio condutor da identidade de Brasília, considerando que ela está baseada 
na configuração das escalas: monumental, residencial, gregária e bucólica. Segundo Kohlsdorf (apud 
Del Rio & Oliveira, 1999), estas escalas compõem a imagem coletiva da cidade, pois representam os 
significados constituintes de sua identidade e são, sobretudo, símbolos de modos de vida.  
 

Na simulação, sugere-se contemplar situações urbanas existentes. A idéia se desenvolve à luz dos 
problemas levantados nos testes, tomando as cenas com maior incidência de atributos (mais repetitivas 
no contexto urbano, mas com localização diferente). Analisa-se as cenas mais pregnantes e cotidianas 



 

  

por campos visuais (Kohlsdorf 1996), pois acredita-se no seu potencial consensual dentro do 
imaginário coletivo do espaço e por servirem de referência no dia-a-dia das pessoas. Deste modo, a 
escolha obedece ao conhecimento dos percursos estudados e ao grau de utilização do espaço pela 
população. 
 

Os problemas estruturais das áreas residenciais analisadas serão a seguir apresentados inseridos em 
uma classificação que atende os pressupostos conceituais anteriormente expostos (Kohlsdorf, 1996), 
no que se refere ao espaço, à sua percepção e à sua representação imagética: (1) sitio físico (elementos 
vegetais,  elementos de relevo do solo e elementos do sistema hídrico), (2) sitio edilício (elementos 
bidimensionais, elementos tridimensionais, elementos de estruturação) e (3) relação entre as categorias 
do sitio físico e edilício. 
 

Na dimensão do sitio físico constatou-se:  
 

 composição dos volumes vegetais é aleatória, prejudicando a percepção de conjuntos. As leis da 
Gestalt e os efeitos semânticos são precariamente realizados.O problema não reside tanto na 
variedade de espécies mas na composição dos grupos arbóreos, arbustivos e nas forrações, assim 
como na escolha dos tipos mórficos vegetais que seriam compostos. 

 

Na dimensão do sitio edilício verificou-se: 
 

 dissociação entre a forma das malhas viárias e de pedestres. 
 

 malha viária complexa devido ao tamanho de segmentos muito diversificados, predominância de 
nós com 3 ângulos realizando composições de linhas pouco claras. 

 

 macroparcelas possuem formas dos polígonos muito complexas. 
 

 dissociação entre horizontais e verticais, porque os caminhos não se definem por planos laterais 
contíguos, fruto da independência entre bordas de macroparcelas e laterais de caminhos de 
pedestres, e da localização das projeções dos edifícios e dos volumes arbóreos. 

 

 excesso de repetição de todos os elementos edilícios, nos prédios habitacionais ou comerciais 
(forma dos volumes, forma das coberturas, relações inter volumétricas e composições de 
fachadas). 

 

 composição de volumes edilícios com distâncias muito grandes entre si, permitindo apenas 
percepção de recintos (unidades espaciais ou totalidades) a longa distancia e não na instância 
local. 

 

 mobiliário urbano posicionado aleatoriamente, conjuntamente com edifícios e vegetação, não 
atende às leis da Gestalt e oferece ineficiente leitura dos conjuntos. 

 

 elementos de informação (placas e veículos de propaganda), além de numerosos e diversificados, 
compostos aleatoriamente entre si e com as fachadas, provocando excesso de diversidade. 

 

Na inter-relação entre as dimensões do sitio físico e edilício ressaltou-se 
 



 

  

 composição aleatória de edifícios e árvores não atende às leis da Gestalt e impede a leitura de 
conjuntos na ordem local; só são perceptíveis a longa distância. 

 

 composições entre cheios, vazios e cinzas complexos. 
 

A junção das características acima constrói um espaço com excesso de elementos de informação visual 
e homogêneo sobretudo, com fraca legibilidade, gerando condições negativas de orientabilidade e 
identificabilidade. Esta caracterização aparece, praticamente, em todos os níveis e áreas testadas na 
pesquisa. A partir deste discurso, ratifica-se que para mudar este quadro é preciso considerar todas as 
categorias reveladas na pesquisa pelas possíveis interligações mútuas. 
 

Propõe-se uma seqüência de intervenções baseadas nestes grandes aspectos, localizando cada atributo 
morfológico que gera conflito para sugerir sua solução. Por exemplo, (1) se a malha tem excesso de 
diversidade de tamanhos ou segmentos, deve-se propor malhas e tamanhos  de segmentos mais 
equilibrados; (2) configurar continuidades espaciais dos prédios valendo-se de adequadas composições 
arbóreas etc. Um aspecto estrutural é, indubitavelmente, a recomposição ou reorganização dos 
conjuntos dos elementos de sitio físico e edilício. Este exercício demandaria dedicação exclusiva em 
função das dimensões das áreas escolhidas, e por questões operacionais de investimento de recursos, a 
ele não nos dedicamos.  
 

Posteriormente, o roteiro inclui uma análise ampla da factibilidade pelo método indutivo d.o.f.a. -
debilidades, oportunidades, fortalezas e ameaças- (Kaplan & Norton apud Steiner, 1994). Este 
instrumento prioriza as intervenções a serem aplicadas, classificando as soluções conforme preservem 
a atual identidade da escala residencial (que não é muito forte), para melhorar seu desempenho e 
acompanhar o processo. 
 

Assim, a aplicação e estudo de possibilidades pontuais repercutiria na melhor compreensão da cidade 
como um todo. A partir do exposto, temos aqui uma agenda de importância vital para que o sentido de 
orientação e identificação de Brasília ocupe um papel protagónico nos processos de planejamento 
urbano da cidade. Isto é, deixar suas linhas de monotonia e homogeneidade para mostrar uma face 
mais apreensível para a coletividade, induzindo desempenhos aceitáveis em favor da harmônica 
convivência social.  
 

Tendo lançado diretrizes gerais que instigariam transformações na dimensão topoceptiva das 
Superquadras de Brasília, consideramos que um futuro desdobramento para verificar sua validade 
seria testar, com a mesma amostra do estudo, se os novos estímulos espaciais são decodificados de 
modo diferenciado, possibilitando sua melhor apreensão. Por outro lado, considerando o baixo 
desempenho do espaço de Brasília (a maioria das crianças esteve no nível baixo ou intermediário, e 
são generalmente moradores do Plano Piloto), ressaltaríamos que qualquer ingerência estaria focada 
nos grupos vulneráveis, visando para eles uma vida melhor como parte da responsabilidade coletiva da 
que a arquitetura não pode evadir-se. Entretanto, deve-se revisar que não é possível  privilegiar em um 
projeto de cidade norteado pela imagem a condição unicamente do habitante local, mas considerar as 
dificuldades de decodificação de Brasília para os forasteiros. 
 

Finalmente, elucidemos que para contribuir com o debate do entendimento e evolução espacial 
elaborou-se um referencial que nos direcionou pelos limiares do processo cognitivo para chegar no 
estudo de caso de Brasília. Entretanto, enfatiza-se que nas indagações levantadas, sendo conscientes da 
diferenciação dos sujeitos (classificação por níveis devido a causas externas que influenciam seu 
desenvolvimento), não podemos cair no equívoco de assinalar como responsável à capacidade 
intelectual pelos baixos desempenhos obtidos. Na verdade, a configuração em “paisagem de objetos” 
do espaço é o principal fator conspirador do precário entendimento das relações entre o homem e meio 
urbano. 
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