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 As ruas Esteves Júnior e Álvaro de 
Carvalho se encontram no centro de Floria-
nópolis e possibilitam a conexão entre a 
baía sul, onde fica o centro comercial e 
histórico da cidade, e a Avenida Beira Mar 
Norte, eixo que permite a conexão do 
centro com o norte da ilha.

 A rua Esteves Júnior era chamada 
nos seus primórdios de Rua do Passeio; em 
1865 passou a ser “Formosa” e em 1874, 
Rua do Senador Mafra. Após a República, 

 Onde hoje os carros passam em alta velocida-
de sobre o asfalto, no passado o mar lançava suas 
águas sobre uma praia para banhistas, a Praia de 
Fora, cenário de grandes chácaras e morada da 
aristocracia de Desterro. Os efeitos da maré tocavam 
o Forte São Francisco que, após sua destruição no 
final do século XIX, tornou-se o Largo Lauro Müller, 
com jardins de flores, gradis metálicos e uma fonte. 
Hoje o Largo se chama Praça Esteves Júnior, onde se 
encontra uma estátua em homenagem ao político 
Esteves Júnior, que foi senador de Santa Catarina. Ela 
conserva características de antiga praça que é, com 
gradis e bancos metálicos e seus jardins bem cuida-
dos, e conta com dois canhões antigos encontrados 
soterrados muitos anos depois da destruição do 
Forte. O verde predomina na grama, nos pequenos 
arbustos e também nas grandes árvores frondosas e 
antigas e esbeltas palmeiras. A praça é um respiro em 
meio ao paredão de prédios da Beira Mar e ao mar de 
carros e asfalto que bordeiam a costa de fora. Seu 
corpo vegetal deixa fresco o ambiente e proporciona 
sombra aos frequentadores da praça, além de suavi-
zar ruídos dos carros e dos estudantes ao redor dela. 
Em seus bancos não é raro encontrar idosos a tomar 
sol ou pessoas em situação de rua procurando um 
lugar agradável e sossegado para descansar. Os 
alunos dos colégios ali vizinhos também são visitantes 
assíduos que, assim como muitos trabalhadores 
locais, se direcionam ao ponto de ônibus da praça a 
fim de se deslocar pela cidade. 

Carvalho em homenagem ao militar Álvaro 
Augusto de Carvalho. Ela corta as duas 
principais vias comerciais do centro de hoje: 
a rua Conselheiro Mafra e a rua Felipe Sch-
midt. Ela se conecta à rua Esteves Júnior na 
altura em que encontra a rua Vidal Ramos e 
foi, junto com a rua Esteves Júnior, importan-
te conexão entre o centro e a Praia de Fora, 
atual Beira Mar Norte. Hoje ela concentra 
edifícios comerciais e na maior parte do 
tempo está repleta de gente.
 

recebeu o nome de um de seus moradores, 
o político Esteves Júnior.  É uma rua com 
poucas das casas antigas conservadas, 
bem heterogênea, com diversos usos, que 
proporciona diversas dinâmicas ao longo 
dela. 

 A rua Álvaro de Carvalho era conheci-
da por “Morro da Carioca”, pois ali existiu a 
Padaria Carioca, cujo proprietário era Domin-
gos da Silva. Ela se chamava rua da Palma, 
e depois passou a se chamar Álvaro de 

“O segundo largo é o denominado Lauro Müller, no Porto 
da Praia de Fora, bem na batente do mar, em frente à rua 
Esteves Júnior, chamada outr’ora Formosa. Posto que 
pequeno, é esse sítio um dos mais pitorescos da cidade, 
não só pelo bairro onde se acha, como pelo seu elegante 
jardim, de estreitas ruas areadas e minúsculos canteiros 
verdejantes. Cercado de um gradil em rectangulo, como o 
do largo Quinze de Novembro, torna-se como este, aos 
domingos e feriados um bello ponto de distracção.” – 
Virgilio Varzea 1900

“Quem passa por ahí sente, desde o morro do Wenceslaó 
até ao canto da rua Álvaro de Carvalho (antiga da Palma) 
um cheiro hygienico e sadio a peixe, a verniz coltar, a 
alcatrão, a estopa, a mialhar, a ferro patent, a lona nova e a 
cabo de cairo ou linho, tudo isso lembrava navio e mar, e 
que nos apega as narinas, acompanhando-nos ainda, em 
terra, por dias e dias”. – Virgilio Varzea 1900
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 Entrar na Rua Esteves Júnior é como dar um passo atrás no 
tempo. Seu trecho inicial é patrimônio da cidade, com sua sequên-
cia de casas geminadas coloridas e a rua de paralelepípedo manti-
da.  Ainda hoje percebe-se os porões com aberturas e gradis de 
ferro, que surgiram no final do século XIX após um rebaixamento da 
rua. Além de terem servido como residências, esses casarios 
abrigaram também comércios e serviços vicinais como a “Oficina 
Freitas”, uma sapataria da família Carreirão e um armazém, que 
passou a ser o “Bar do Gentil” no final da década de 1950. Uma 
edificação ao lado do Colégio Catarinense, hoje anexo ao prédio 
residencial ao fundo, foi onde funcionou a primeira Faculdade de 
Filosofia e também a casa do Estudante Universitário. Nos dias de 
hoje, o comércio vicinal ainda prevalece nesse trecho, contando 
com padaria, farmácia de manipulação, academia, loja de unifor-
mes escolares e lanchonetes. Esses estabelecimentos servem aos 
moradores locais e aos alunos dos colégios ali ao lado. As facha-
das convidativas são palco de um cotidiano “entra-e-sai” de pesso-
as em busca de algo para comer, fazer exercícios físicos ou com-
prar algo para a casa. Sobretudo nos horários de entrada e saída 
dos alunos, caminhar por esse trecho é sentir calor humano, é 
relembrar momentos da nossa infância, é passear pelo passado e 
é cheirinho de pão recém-saído do forno. 

 Ao tocar o sinal dos colégios ao término das aulas, 
seja na hora do almoço ou no final da tarde, a rua é 
tomada por estudantes, seus pais, tios, avós, animais de 
estimação. A  rua  fica, então, repleta de pessoas, que 
chegam a pé ou de carro. Carros e vans tomam espaço na 
rua e nas estreitas calçadas trancando  a passagem de 
pedestres e congestionando o trânsito. São momentos 
intensos, alternados por gritos de “vem logo, meu filho”;  
“pai, tô morrendo de fome”; de risadas; broncas, além de 
buzinas impacientes. Esse clima tumultuado dura menos 
de uma hora, mas  transforma totalmente a ambiência 
desta parte da rua. Em frente a um dos prédios residen-
ciais da área, alguns estudantes sempre se juntam encos-
tados no muro para conversar e passar o tempo, formando 
um paredão vivo que chama a atenção de quem passa 
pela rua. Instantes após esse surto rotineiro, a rua volta a 
se acalmar, recebendo apenas o vai e vem de trabalhado-
res e moradores locais. O Colégio Catarinense se destaca 
na paisagem com seus grandes edifícios que datam do 
início e final do século XX. De um lado desse trecho da rua, 
caminhamos  sempre rente ao muro de pedras do Colégio, 
que se estende até metade da quadra, e do outro, come-
çamos a perceber um aumento de prédios residenciais.

 As árvores chamam a atenção 
nesta parte da rua, afetando diretamente a 
sensação de quem caminha por ali. Algu-
mas de grande porte, antigas personagens 
da rua, criam sombra na calçada e, depen-
dendo da época do ano, um tapete de 
flores ou de folhas secas. Assim como os 
prédios residenciais que encontramos 
nesse trecho são o lar de muitas pessoas, 
os galhos dessas árvores são habitat 
natural para passarinhos que com sua 
cantoria diária, não passam despercebidos 
a qualquer transeunte. Uma antiga casa 
com um enorme flamboyant no jardim se 
diferencia dos condomínios residenciais 
vizinhos, quase engolida pelo crescimento 
dos prédios. Ela foi a casa do historiador 
catarinense Oswaldo de Cabral, hoje 
tombada como patrimônio do município, e 
que se encontra sobre um fundo terreno 
bordeado por um muro e um portão de 

ferro inglês. Mais à frente, um pequeno 
flamboyant dá nome a um edifício residen-
cial, onde no passado viveu a família 
Mesquita quando a árvore ainda começava 
a tomar forma. Uma grande mangueira 
também aparece  sombreando o passeio, 
na frente de um dos prédios residenciais 
mais permeáveis visualmente da rua, com 
gradis leves e térreo livre. Nesta rua há 
uma diversidade curiosa de tipologias 
residenciais, uma mistura de condomínios 
novos cercados por altos muros e de 
antigos prédios que permitem que a calça-
da avance no terreno e estabeleça uma 
relação fluida com a rua. Por último encon-
tramos o imponente Arcebispado de 
Florianópolis, edifício eclético da década de 
1930, rodeado de antigas árvores, tanto 
em seu terreno, quanto na rua à sua frente, 
a Presidente Coutinho, o que contribui para 
a sensação de calma e frescor.

 Com grande contraste, o que vem a seguir é uma atmos-
fera caótica e uma interrupção do caminhar, acarretado pela 
movimentada Avenida Rio Branco e seus semáforos regulados 
para os carros. Atravessá-la é um exercício de paciência e 
agilidade, ritmado pelo apitar do semáforo de pedestre que rege 
o compasso frenético das pessoas que ali ensaiam em chegar 
ao outro lado antes que os carros arranquem. Durante a 
semana, o movimento de pessoas nessa parte da rua é grande, 
estimulado pela concentração de edifícios comerciais e de 
serviços. A enorme e hermética caixa laranja e cinza na esquina 
se destaca entre as tipologias arquitetônicas até agora encontra-
das, e abriga um supermercado sempre cheio de clientes. Nos 
finais de semana, esse supermercado, junto com alguns prédios 
residenciais do entorno, impedem que esse trecho se esvazie 
por completo, mantendo, mesmo que pequena, uma dinâmica 
local. 

 Junto com a Rua Tenente Silveira e a Avenida 
Prefeito Osmar Cunha, a Rua Esteves Júnior auxilia no 
escoamento dos carros no sentido Centro-Beira Mar 
Norte. Neste trecho ocorre um afunilamento da caixa da 
rua, devido ao casario antigo e seu tombamento, 
concentrando regularmente uma fila de carros que 
aguardam para virar na Avenida Rio Branco ou seguir 
rumo à Rua Bocaiúva. Entre um carro e outro, trabalha-
dores locais se deslocam de um lado da rua a outro em 
busca de algo para comer na hora do almoço. São 
inúmeras as opções como restaurante self-service, 
lanchonete de calzones, uma casa especializada em 
empadas e uma padaria, conhecida pelas suas compri-
das mesas de piquenique. De um lado da rua, as 
casinhas históricas ganham vida não só pelo seu 
colorido mas também pelo fluxo de pessoas que as 
frequentam. Do outro lado da rua, as casas estão mais 
descaracterizadas e funcionam como sobrados, abri-
gando também lanchonetes e restaurantes. A calçada 
estreita muitas vezes transborda de gente, movida pela 
fome, pela pressa ou pela vontade de voltar para casa.

 Aqui se vê de tudo um pouco. Difícil caracterizar esse trecho de 
forma uniforme pois de fato muitas coisas estão acontecendo ali. É só 
olhar o mapa de uso do solo para constatar que aqui existem muitos 
estabelecimentos diferentes e, consequentemente, pessoas diferentes se 
apresentam neste espaço. Ele abriga desde edifícios residenciais com 
térreo comercial, lanchonetes e uma escola estadual, até edifícios públicos 
e uma clínica médica. Pelas suas calçadas passam sujeitos engravatados, 
famílias passeando com o cachorro, estudantes barulhentos e trabalhado-
res apressados. As calçadas mais largas, assim como a caixa da rua, dão 
a sensação de baixo fluxo de pessoas, quando na verdade ele é intenso 
devido à rua servir de canal distribuidor de pessoas que chegam e saem 
do terminal de ônibus do Centro. Fachadas espelhadas refletem a luz e os 
prédios ao seu redor, negando à rua um olhar mais curioso de quem 
busca saber o que acontece por trás delas.  

 Neste ponto da rua a parada é obrigatória, seja por causa 
da passagem dos carros, seja pelo enquadramento que seus 
prédios conformam. Do alto do cruzamento da Rua Álvaro de 
Carvalho com a Rua Tenente Silveira se vê, lá embaixo, as 
palmeiras do inacabado projeto para o aterro da Baía Sul de 
1978, do arquiteto Roberto Burle Marx. Um olhar mais atento 
percebe também os contornos do Morro do Cambirela no hori-
zonte, um dos mais altos de Santa Catarina. Neste encontro de 
ruas, as esquinas são bem demarcadas por quatro prédios. A 
Biblioteca Pública, com seus traços do modernismo tardio, seu 
quadriculado de janelas e empena avermelhada, se destaca no 
cruzamento. As outras três esquinas possuem três bancos 
situados em edifícios com muito concreto aparente, um deles 
chamando a atenção pelos seus arcos envidraçados. O que se 
segue após esse ponto da rua é um mergulho no centro comer-
cial e histórico de Florianópolis, em uma descida que cada vez 
mais estimula os sentidos do corpo.

 A descida pela rua é uma gradação ascendente de sons, 
cheiros, movimentos; um mergulho cada vez mais profundo na 
escala dos corpos e de seus deslocamentos, em que o olhar se 
prende ao nível térreo e ao que nele acontece. As fachadas são 
vitrines permeáveis, cheias de informações e produtos que 
atraem diferentes consumidores. As duas principais vias comer-
ciais exclusivas de pedestres atravessam a rua Álvaro de Carva-
lho, trazendo com elas uma afoita multidão de trabalhadores, 
consumidores, famílias a passeio, vendedores ambulantes. É 
preciso estar atento ao caminhar: prestar atenção nas pessoas 
que passam com pressa, nos anúncios verbalizados aos gritos 
como o tradicional “compro ouro, pago bem no ouro!” e aos 
cheiros advindos sobretudo das barraquinhas de milho verde e 
coco. Quanto mais perto do final da rua, mais cores, texturas e 
odores se revelam. Os carros continuam sendo personagens 
muito presentes, assim como as motos na faixa de estaciona-
mento rente à calçada, já próximo à Rua Conselheiro Mafra, o 
que cria uma barreira para quem quer se deslocar para o outro 
lado da rua. Mas é só visitarmos esse trecho à noite ou no 
domingo que o quadro muda totalmente. Ele se torna deserto e 
silencioso, pois sem pessoas morando no local e sem comércio 
vicinal que sustente a dinâmica que existe, por exemplo, nos 
primeiros trechos da Rua Esteves Júnior, a rua se esvazia e 
muitas vezes transmite uma noção de insegurança para quem 
por ali passa. Sem os olhos da rua de Jane Jacobs, a rua perde 
sua vivacidade.

 A distribuição açoriana pelo território se iniciou no Largo da Matriz, 
onde ali próximo ficava o porto, crescendo em um primeiro momento para 
leste e, posteriormente, para oeste. Devido ao relevo acentuado e à região 
alagada onde hoje se encontra a Rua Esteves Júnior e a Avenida Mauro 
Ramos, a vila sente dificuldade em se expandir em direção à Baía Norte. O 
crescimento da cidade no sentido da Praia de Fora só começaria na segun-
da metade do século XVIII, instigado pela necessidade de comunicar a parte 
norte da ilha, onde existiam os fortes e alguns casarios, com o centro admi-
nistrativo e comercial, e também possibilitado pelo surgimento de novas 
tecnologias. Essa expansão em direção à Praia de Fora ocorreu entre os 
pequenos vales, no eixo da rua do Passeio, e contornando as baías, pas-
sando pelos fortes de Sant’Ana, São Francisco Xavier e São Luiz. Depois do 
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Da esquerda pra direita:
 

Esquina da Rua Felipe Schimidt com Álvaro de
Carvalho e a Padaria Carioca à direita,  em 1940. 

Fonte: “Ilha de Santa Catarina, Florianopolis”, 
GERLACH, Gustavo. 2010.  

Colégio Catarinense na Rua Esteves Júnior  em 
1925. Fonte: “Ilha de Santa Catarina, Florianopo-

lis”, GERLACH, Gustavo. 2010.

 Rua Esteves Júnior, 1890. Fonte: Acervo Casa 
da Memória

Rua Esteves Júnior, 1979. Fonte: Acervo Casa 
da Memória

- Na Rua Esteves Júnior os lotes são maiores, reflexo das 
antigas chácaras que ali existiam;
-Na Rua Álvaro de Carvalho, os lotes diminuem de tama-
nho, reflexo da antiga ocupação e densificação do centro;
-São ruas que contam diferentes  usos: instituições de 
ensino, edifícios públicos, residenciais, comerciais e de 
serviço;
-Mais próximo à praça, se concentram lotes residenciais 
e, mais próximo ao centro, lotes comerciais.

 

- Da praça até a altura da Av. Rio Branco 
os edifícios possuem vários pavimentos;
- Mais próximo ao centro, aumenta a 
variedade de gabaritos;
- No centro comercial há predominância 
de edificações de dois pavimentos, em 
sua maioria comercial com sobreloja.

- Os vazios são mais percebidos na parte 
norte da rua, devido a uma menor taxa de 
ocupação dos lotes e alargamento das 
ruas;
- A parte sul, no centro comercial e históri-
co, a ocupação é mais densificada, pois 
as ruas são mais estreitas e os lotes 
menores, sempre com uma ou mais 
edificações.

- Ambas as ruas tem sentido Centro-Beira 
Mar, uma faixa de carros e faixas de 
estacionamento rente à calçada;
- O eixo é um dos principais que fazem o 
escoamento dos carros do Centro para a 
Meira Mar e é importande via de ligação 
para os pedestres;
- São cortadas por importantes vias que 
conectam no sentido Leste-Oeste.

GABARITOUSO DO SOLO CHEIOS E VAZIOS MALHA VIÁRIA
GABARITOUSO DO SOLO CHEIOS E VAZIOS MALHA VIÁRIA
GABARITOUSO DO SOLO CHEIOS E VAZIOS MALHA VIÁRIA
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 O trabalho explora as relações entre a cidade material e a 
cidade imaterial através da vivência presencial do lugar. Por isso a 
proposta alcança sua espacialização na rua, ancorando a reflexão e 
fazendo parte da vivência dela, a fim de colocar as pessoas em 
contato com as formas de representação e interpretações da 
autora. Ela se dá em formato de exposição, funcionando como um 
parklet em um container, tendo acesso direto pela calçada, tornan-
do a exposição um elemento presente no passeio das pessoas. O 
container poderá se deslocar por vários pontos da rua e ancorar em 
mais de um capítulo (ambiências por trecho), possibilitando assim 
maior diversidade de visitantes e de experiências. 

 O container é muito utilizado nos portos para transporte e 
acondicionamento de carga e possui uma vida útil de, em média, 
11 anos. A qualidade do material, sua modulação, resistência às 
intempéries e a possibilidade de ser transportado e instalado de 
modo temporal são razões que permitem novos usos, sobretudo na 
arquitetura, para aqueles que são descartados. O modelo escolhido 
para este trabalho foi o ISO 20’ (pés), muito utilizado no porto de 
Itajaí. Suas dimensões são de 2,44m de largura, 6,06m de compri-
mento e 2,59m de altura, ocupando o equivalente a duas vagas de 
carro na rua. Uma de suas laterais maiores ficaria totalmente aberta 
para a calçada, com um portão camarão que abre para cima, 
funcionando como uma marquise. Para apoiar os quatro cantos do 
container no asfalto poderão ser utilizados blocos de concreto com 
altura necessária para que o piso interno fique rente ao meio-fio, 
possibilitando fluidez entre o espaço da exposição e a calçada. Para 
um melhor conforto térmico em seu interior, as superfícies externa e 
interna são pintadas de cor branca ou clara e seu revestimento 
interno de teto poderia receber estruturas em steel frame com 

EXPOSIÇÃOEXPOSIÇÃOEXPOSIÇÃO

centro e da praça, as ruas que conectam o centro com esses três fortes, 
incluindo a Esteves Júnior, são as mais antigas da cidade.

 A Praia de Fora foi, durante o começo do século XX, o maior bairro 
existente no perímetro urbano da cidade. Várzea (apud PACHECO, 2010) 
publicou em 1900 crônicas que exaltavam a beleza da Praia de Fora e a 
colocavam como o bairro chic e aristocrático, tanto pelos seus habitantes, 
quanto pelas construções de luxo, “[...] revelando-se o bairro na Capital 
provinciana, como um todo à parte, mais culto, mais artístico, mais civiliza-
do”. Cabral (1972) se refere a essa região como o bairro mais abastado, 
onde as “melhores residências” tinham, em sua grande parte, água própria, 
e, por ficar longe do centro, era “abrigo de qualquer promiscuidade”. 
 A Rua Esteves Júnior assim como a Rua Bocaiúva eram cenários de 
grandes chácaras e grandes casas de figuras importantes da sociedade. 
Já a Rua Álvaro de Carvalho estava conectada à baía Sul, ao centro comer-
cial e ao porto, sendo muito diferente da baía Norte. Ambas conectavam 
zonas muito distintas da cidade: o local de trabalho e da economia pes-
queira e o local de lazer e moradia.

 Estudo da evolução da malha urbana do centro de Florianópolis. - “A 
Reconstituição das paisagens históricas na área central de Florianópo-

lis/SC”, UFSC. PASSOLD, Lucas. 2013, editado pela autora.
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AS RUAS E A EVOLUÇÃO 
DA MALHA URBANA 
AS RUAS E A EVOLUÇÃO
DA MALHA URBANA 

Rua Esteves Júnior, 
olhando para a praça. 

Rua Álvaro de Carvalho
 e o morro do Cambirela ao fundo.

BAÍA NORTE

BAÍA SUL

CENTRO

Brasil Santa Catarina Florianópolis

 O meu passeio começa na praça e segue por toda a Rua Esteves 
Júnior, terminando no centro, no final da rua Álvaro de Carvalho já próximo à 
Avenida Paulo Fontes. Vejo o percurso como um só, assim como o era no 
passado, tempo em que quem morava perto da Praia de Fora se deslocava 
até o centro para fazer negócios ou compras, ou no sentido contrário, 
saindo do centro em direção à praça, em busca de lazer na praia ou um 
passeio agradável entre as grandes e belas casas. Atualmente, sua malha 
viária contribui para essa noção de unidade, tanto para os carros que 
seguem em uma só direção, quanto para o pedestre, uma vez que as ruas 
ligam direta e claramente o Norte e o Sul.

 Os relatos acima são uma tentativa de imersão nas ambi-
ências da rua, definidas a partir de zoneamentos feitos por mim de 
acordo com sensações provocadas no corpo ao longo do trajeto. 
Foram identificados nove trechos, aqui intitulados capítulos, nome-
ados com termos sinestésicos, que transmitem um pouco como é 
atravessar cada trecho.
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isolante térmico e gesso acartonado. No centro no container uma 
cabine escura com dois acessos feita com painéis removíveis irá 
abrigar um dos temas da exposição.

 Quem visita a exposição encontra ao centro uma parede 
com informações sobre o trabalho e uma mesa digital interativa com 
acesso direto à hiper-rua, composta por uma tela touchscreen e um 
fone de ouvido. Nas suas duas laterais estão as exposições: EXPO 
1, “Materialidades da Rua”, e EXPO 2, “Um ensaio Anacrônico”, 
representando respectivamente os eixos da hiper-rua “materialida-
des” e “memória”; e dentro da cabine está a EXPO 3, “Corpo em 
Movimento”, representando os eixos da hiper-rua “sons” e “dinâmi-
ca” . Nas duas primeiras, as imagens são expostas em cabos de 
aço presos nas vigas de aço superiores e inferiores do container. Ao 
saírem da exposição espera-se que as pessoas se atentem para 
fenômenos da rua e sensações que ela provoca no corpo, evocan-
do dentro de cada pessoa um significado diferente.
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HIPER-RUA
 A noção de rua extrapola o de simples conexão entre 
residências e pontos de interesse coletivo, como locais de traba-
lho ou lazer. Por ser espaço público compartilhado por desco-
nhecidos, a rua é lugar de convivência em potencial. “É nos 
espaços públicos que a vida urbana alcança a sua expressão 
mais plena” (JACOBS, 2000), pois eles são cenários do convívio 
de pessoas diferentes e onde acontecem atividades variadas. 
Neles que a diversidade deve ser celebrada. 

“As ruas e suas calçadas, principais locais públicos de uma cidade, 
são seus órgãos mais vitais. Ao pensar numa cidade, o que lhe vem 

à cabeça? Suas ruas. Se as ruas de uma cidade parecem interes-
santes, a cidade parecerá interessante; se elas parecem monóto-

nas, a cidade parecerá monótona.” JACOBS, 2000.

 O sentido de lugar está vinculado à dimensão humana e 
às experiências e vivências no espaço, geradoras de identidade 
e simbologias. Ele é construído tanto na escala do espaço com-
partilhado socialmente, quanto em uma escala mais individual, 
relacionada ao sentimentos e concepções pessoais. Para André 
Lemos (2003 apud DINIZ, 2008), ao caminhar pela rua, os chei-
ros, ruídos e estímulos visuais com os quais o corpo tem contato 
interagem com a bagagem pessoal e com a vivência de cada um 
com a cidade, remetendo a leituras e interpretações relacionadas 
ao contexto de cada pessoa. Cada passo dado é mais uma 
etapa para uma reconstrução reflexiva sobre o lugar, reconstru-
ção esta que estabelece elos entre o espaço euclidiano e os 
significados que o indivíduo carrega a partir da sua experiência e 
conhecimento adquirido. Essas conexões acontecem cotidiana-
mente em nossas mentes, conectando as informações apreendi-
das no espaço a memórias e informações que nosso cérebro 
armazena, em um fluxo contínuo de imagens logicamente interli-
gadas, que se deslocam de maneira multisequencial, funcionan-
do de forma hipertextual. 

 O termo hipertexto foi criado por Theodore Nelson na 
década de 1960 e é uma forma de linguagem com organização 
multilinear, estruturada em rede, em que uma informação leva à 
outra, de forma ramificada, possibilitando leituras sequenciais e 
dinâmicas. Uma nota de rodapé pode ser considerada um sim-
ples exemplo de hipertexto, pois é uma informação linkada a outra 
que se encontra no corpo do texto. Da mesma forma funcionam 
as hipermídias, informações que estão no meio virtual, acessadas 
por dispositivos digitais como computadores ou smartphones e 
que, além de textos comuns, podem incluir sons e vídeos. Ao 
acessar um site, por exemplo, nos deparamos com possibilida-
des de navegação através de janelas virtuais, normalmente na 
forma de elementos destacados na tela, como gráficos ou ícones, 
que quando acionados nos encaminham para conteúdos, a partir 
de links que acionam outros conteúdos e assim sucessivamente. 
O usuário é capaz de absorver a informação de forma não linear, 
podendo escolher o caminho a ser explorado, assim como ir e 
voltar na navegaçãvvo, passando a ter uma participação mais 
ativa na leitura dos conteúdos da hipermídia.

 A análise das ruas feita neste trabalho, a partir do conceito 
de espaço experienciado e percebido pelo corpo em movimento, 
pode e deve ser expressa de forma que os sentidos do corpo do 
“leitor” compreendam os estímulos sensoriais que ambas as ruas 
proporcionam. Desta forma, surgiu a ideia da “hiper-rua”, que 
nada mais é do que uma hipermídia onde o usuário pode acessar 
o conteúdo sobre as ruas, explorando diversos caminhos e 
construindo diferentes narrativas, acessando informações em 
uma dimensão temporal do espaço, em formato de textos, ima-
gens, vídeos e sons, ampliando a compreensão da rua para 
diferentes esferas da percepção. A hiper-rua aborda as ruas 
Esteves Júnior e Álvaro de Carvalho como uma só, como um eixo 
espacial, cenário de um percurso importante na história da cidade 
e atualmente no meu cotidiano. 

 A hiper-rua funcionará dentro de um site em que o usuário 
acessa a página e, a partir de ícones, vai descobrindo informa-
ções sobre a rua. Ela se estruturará em uma sequência hierárqui-
ca de informações partindo de AÇÕES, que levam para os TRE-
CHOS (9 capítulos da rua) e se ramificam em quatro EIXOS DE 
CONTEÚDO: memória, materialidades, sons e dinâmicas:

 Em busca de trazer essa reflexão 
para os atores reais da rua, a proposta se 
estende para pontos informativos fixos na 
rua, funcionando como uma janela real de 
contato entre o transeunte e o trabalho. São 
nove tótens, um em cada um dos trechos 
da rua, onde constarão uma explicação do 
trabalho (IV); o texto referente ao capítulo da 
rua (I); um mapa com a localização dos 
outros tótens (II); a informação de onde se 
encontra o container (III); e um QR Code que 
encaminha o usuário ao site da hiper-rua (V), 
caso ele possua um celular em mãos. Um 
QR Code é um código de barras bidimen-
sional que pode ser escaneado usando a 
maioria dos celulares com câmera e que 
acessa diretamente um site, uma localização 
ou outra informação midiática.
 Ao lado, o painel informativo do tóten 
e abaixo exemplos de implantação do tóten 
na rua.
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MEMÓRIA COLORIDA

Entrar na Rua Esteves Júnior é como 
dar um passo atrás no tempo. Seu 
trecho inicial é patrimônio da cidade, 
com sua sequência de casas 
geminadas coloridas e a rua de 
paralelepípedo mantida.  Ainda hoje 
percebe-se os porões com aberturas 
e gradis de ferro, que surgiram no final 
do século XIX após um rebaixamento 
da rua. Além de terem servido como 
residências, esses casarios abrigaram 
também comércios e serviços vicinais 
como a “Oficina Freitas”, uma 
sapataria da família Carreirão e um 
armazém, que passou a ser o “Bar do 
Gentil” no final da década de 1950. 
Uma edificação ao lado do Colégio 
Catarinense, hoje anexo ao prédio 
residencial ao fundo, foi onde funcionou 

a primeira Faculdade de Filosofia e 
também a casa do Estudante 
Universitário. Nos dias de hoje, o 
comércio vicinal ainda prevalece nesse 
trecho, contando com padaria, farmácia 
de manipulação, academia, loja de 
uniformes escolares e lanchonetes. 
Esses estabelecimentos servem aos 
moradores locais e aos alunos dos 
colégios ali ao lado. As fachadas 
convidativas são palco de um cotidiano 
“entra-e-sai” de pessoas em busca de 
algo para comer, fazer exercícios físicos 
ou comprar algo para a casa. Sobretudo 
nos horários de entrada e saída dos 
alunos, caminhar por esse trecho é sentir 
calor humano, é relembrar momentos da 
nossa infância, é passear pelo passado e 
é cheirinho de pão recém-saído do forno. 

A análise da rua feita neste trabalho, a 
partir do conceito de espaço 
experienciado e percebido pelo corpo 
em movimento, pode e deve ser 
expressa de forma que os sentidos do 
corpo do “leitor” compreendam os 
estímulos sensoriais que a rua 
proporciona. Desta forma, surgiu a ideia 
da “hiper-rua”, que nada mais é do que 
uma hipermídia onde o usuário pode 
acessar o conteúdo sobre a rua, 
explorando diversos caminhos e 
acessando informações em formato de 
textos, imagens, vídeos e sons. A 
hiper-rua funcionará dentro de um site 
em que o usuário acessa a página e, a 
partir de ícones, vai descobrindo 
informações sobre a rua. Os primeiros 
ícones são as “janelas virtuais”, que 
introduzem o usuário ao conteúdo da 
hipermídia. Elas são definidas a partir de 

algumas das principais ações que 
acontecem na rua e que dão o 
sentido de lugar à ela através do 
espaço vivenciado pelas pessoas: 
aprender, transitar, consumir, 
trabalhar, morar e permanecer. 
Vinculadas a essas ações estão os 
ícones dos nove capítulos da rua, 
que são os trechos definidos a partir 
de minha experiência sensorial e que 
podem estar ligados a mais de uma 
ação.

Saiba mais aqui
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Esquema geral 
da hiper-rua.

Legenda EIXOS DE CONTEÚDOS:
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 Os primeiros ícones são as “janelas virtuais”, que intro-
duzem o usuário ao conteúdo da hipermídia. Aqui, elas são 
definidas a partir de algumas das principais ações que aconte-
cem na rua e que dão o sentido de lugar a ela através do 
espaço vivenciado pelas pessoas: aprender, transitar, consumir, 
trabalhar, morar e permanecer. Vinculadas a essas AÇÕES 
estão os ícones dos nove capítulos da rua, que são os TRE-
CHOS definidos a partir de minha experiência sensorial e que 
podem estar ligados a mais de uma ação. A partir desses 
capítulos, é possível acessar as informações sobre cada trecho 
escolhendo um dos quatro EIXOS DE CONTEÚDO: memória, 
materialidades, sons e dinâmica. O objetivo é que o usuário 
navegue por essa hiper-rua, escolhendo seu próprio caminho 
de descoberta, onde as informações surgem através de um 
clique, despertando sensações e revelando ambiências da rua.

 No  quadro 1  está representada a hiper-rua com as 

AÇÕES e TRECHOS definidos e conectados de acordo com 
as relações entre os verbos específicos e em que trechos eles 

acontecem. No  quadro 2   a ilustração representa o que serão 

as informações dos EIXOS DE CONTEÚDO: imagens de anti-
gas construçoes de cada trecho e relatos históricos (MEMÓ-
RIA); fotos de cores e texturas de elementos da rua existentes 
em cada trecho (MATERIALIDADES); representações dos 
SONS (que na hiper-rua são gravações de sons de cada 
trecho); e atores existentes (que na hiper-rua são vídeos ou 
time-lapses das DINÂMICAS de cada trecho). 

 A noção de rua extrapola o de simples conexão entre resi-
dências e pontos de interesse coletivo, como locais de trabalho ou 
lazer. Por ser espaço público compartilhado por desconhecidos, a 
rua é lugar de convivência em potencial. “É nos espaços públicos 
que a vida urbana alcança a sua expressão mais plena” (JACOBS, 
2000), pois eles são cenários do convívio de pessoas diferentes e 
onde acontecem atividades variadas. Neles que a diversidade deve 
ser celebrada.

“As ruas e suas calçadas, principais locais públicos de uma cidade, são 
seus órgãos mais vitais. Ao pensar numa cidade, o que lhe vem à 

cabeça? Suas ruas. Se as ruas de uma cidade parecem interessantes, 
a cidade parecerá interessante; se elas parecem monótonas, a cidade 

parecerá monótona.” JACOBS, 2000.

 O sentido de lugar está vinculado à dimensão humana e às 
experiências e vivências no espaço, geradoras de identidade e 
simbologias. Ele é construído tanto na escala do espaço comparti-
lhado socialmente, quanto em uma escala mais individual, relaciona-
da ao sentimentos e concepções pessoais. Para André Lemos 
(2003 apud DINIZ, 2008), ao caminhar pela rua, os cheiros, ruídos e 
estímulos visuais com os quais o corpo tem contato interagem com 
a bagagem pessoal e com a vivência de cada um com a cidade, 
remetendo a leituras e interpretações relacionadas ao contexto de 
cada pessoa. 

“(...) Nossos corpos e movimentos estão em constante interação com o 
meio ambiente; o mundo e o indivíduo informam e redefinem-se constan-
temente. A percepção do corpo e a imagem do mundo se transformam 
em uma única experiência existencial contínua; não há corpo separado 
de seu domicílio no espaço e não há espaço sem relação com a 

imagem inconsciente do eu que percebe.” PALLASMAA, 2005, pg40.
       

  Cada passo dado é mais uma etapa para uma reconstrução 
reflexiva sobre o lugar, reconstrução esta que estabelece elos entre 
o espaço e os significados que o indivíduo carrega a partir da sua 

experiência e conhecimento adquirido. Essas conexões acontecem 
cotidianamente em nossas mentes, conectando as informações apreendi-
das no espaço a memórias e informações que nosso cérebro armazena, 
em um fluxo contínuo de imagens logicamente interligadas, que se deslo-
cam de maneira multisequencial, funcionando de forma hipertextual. 
 
 O termo hipertexto foi criado por Theodore Nelson na década de 
1960 e é uma forma de linguagem com organização não inear, estrutura-
da em rede, em que uma informação leva à outra, de forma ramificada, 
possibilitando leituras sequenciais e dinâmicas. Uma nota de rodapé pode 
ser considerada um simples exemplo de hipertexto, pois é uma informa-
ção linkada a outra que se encontra no corpo do texto. Da mesma forma 
funcionam as hipermídias, informações que estão no meio virtual, acessa-
das por dispositivos digitais como computadores ou smartphones e que, 
além de textos, podem incluir outras mídias de comunicação como sons 
e vídeos. Ao acessar um site, por exemplo, nos deparamos com possibili-
dades de navegação através de janelas virtuais, normalmente na forma de 
elementos destacados na tela, como gráficos ou ícones, que quando 
acionados nos encaminham para conteúdos, a partir de links que acio-
nam outros conteúdos e assim sucessivamente, de forma não sequen-
cial. O usuário é capaz de navegar na informação de forma não linear, 
podendo escolher o caminho a ser explorado, assim como ir e voltar na 
navegaçãvvo, passando a ter uma participação mais ativa na leitura dos 
conteúdos da hipermídia.

 A análise das ruas feita neste trabalho, a partir do conceito de 
espaço experienciado e percebido pelo corpo em movimento, busca 
explorar as formas como os sentidos do corpo do “leitor” compreendem 
os estímulos sensoriais que ambas as ruas proporcionam. Desta forma, 
surgiu a ideia da “hiper-rua”, que nada mais é do que uma forma de 
projetar, utilizando o meio de comunicação que a hipermídia torna possível 
hoje, onde o usuário pode acessar o conteúdo sobre as ruas, explorando 
diversos caminhos e construindo diferentes narrativas, acessando infor-
mações em uma dimensão temporal do espaço, em formato de textos, 
imagens, vídeos e sons, ampliando a compreensão da rua para diferentes 
esferas da percepção. A hiper-rua aborda as ruas Esteves Júnior e Álvaro 
de Carvalho como uma só, como um eixo espacial, cenário de um 
percurso importante na história da cidade e atualmente no meu cotidiano.
 
 A hiper-rua opera de forma imaterial a partir do espaço virtual, com 
o suporte de um site onde o usuário acessa o lugar ou a página e, a partir 
de ícones, vai descobrindo sua nova experiência na rua. Ela se estruturará 
em uma sequência hierárquica de informações partindo de AÇÕES, que 
levam para os TRECHOS (9 capítulos da rua) e se ramificam em quatro 
EIXOS DE CONTEÚDO: memória, materialidades, sons e dinâmicas:

 Os primeiros ícones são as “janelas virtuais”, que introdu-
zem o usuário ao conteúdo da hipermídia. Aqui, elas são definidas 
a partir de algumas das principais ações que acontecem na rua e 
que dão o sentido de lugar a ela através do espaço vivenciado 
pelas pessoas: aprender, transitar, consumir, trabalhar, morar e 
permanecer. Vinculadas a essas AÇÕES estão os ícones dos 
nove capítulos da rua, que são os TRECHOS definidos a partir de 
minha própria experiência sensorial como usuária e que podem 
estar ligados a mais de uma ação, sementes do espaço relacional 
que é criado e re-criado a partir das experiências de navegação 
imaterial e deslocamentos presenciais. A partir desses capítulos, é 
possível acessar as informações sobre cada trecho escolhendo 
um dos quatro EIXOS DE CONTEÚDO: memória, materialidades, 
sons e dinâmica. O objetivo é que o usuário navegue por essa 
hiper-rua, escolhendo seu próprio caminho de descoberta, onde 
as informações surgem através de um clique, despertando sen-
sações e revelando ambiências da rua.

NARRATIVAS DA RUA: CONSTRUÇÕES HIPERTEXTUAIS ...
https://issuu.com/camibamorim/docs/merged

http://kaywa.me/I7CoW

Download the Kaywa QR Code Reader (App Store &Android Market) and scan your code!

EXPO 1

MATERIALIDADES DA RUA

EXPO 2

UM ENSAIO ANACRÔNICO
EXPO 3

CORPO EM MOVIMENTO

QUADRO 1 - HIPER-RUA: AÇÕES E TRECHOS

QUADRO 2 - HIPER-RUA: EIXOS DE CONTEÚDO

 Este ensaio é uma forma de apresentar edificações ao 
longo das ruas Esteves Júnior e Álvaro de Carvalho, que resistiram 
ao tempo, através de uma ferramenta que se relaciona ao tipo de 
sociedade em que elas surgiram. É um resgate de um tempo em 
que tudo acontecia de maneira mais lenta e com limitantes hoje 
impensáveis. Foi utilizada uma câmera do tipo pinhole.

 As cidades são cenários constituídos de muito concreto e 
asfalto, da cor cinza e de texturas muitas vezes pobres e repetiti-
vas. Mas basta um olhar mais atento e podemos encontrar sinais 
de diversidade, vestígios da história e da intervenção humana no 
espaço, que comprovam a pluralidade de materiais e cores exis-
tentes na cidade e que carregam significados e memória. Os dois 
painéis abaixo são uma compilação de fotos de texturas e cores 
existentes ao longo das duas ruas, divididas em cores frias e cores 
quentes.
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 Vivencio as ruas do centro de Floria-
nópolis quase que diariamente e a minha 
apreensão desse espaço me proporcionou 
leituras já consolidadas, que tornam o bairro 
bastante legível na minha mente. Dentre as 
ruas pelas quais estou sempre perambulan-
do, a rua Esteves Júnior é uma das mais 
presentes em momentos da minha vida. De 
tanto ali passar, consegui através de sensa-
ções, sons, pessoas, ter uma compreensão 
desta rua que sinto abranger diferentes 
esferas da percepção. Minha leitura dela se 
dá em uma sequência de capítulos: a cada 
tantos passos, uma nova atmosfera e uma 
história diferente. Desde a Praça Esteves 
Júnior até o seu final, onde começa a rua 
Álvaro de Carvalho, o percurso é totalmente 
heterogêneo, com dinâmicas variadas e 
pessoas das mais diversas faixas etárias e 
perfis. Do começo da rua Álvaro de Carva-
lho é possível ver ao fundo, na linha do 
horizonte, o morro do Cambirela, espremido 
no enquadramento formado pelas fachadas 
dos prédios. Ele vai desaparecendo confor-
me descemos a rua, e vamos imergindo no 

movimentado centro da cidade, cheio de 
estímulos sensoriais e intenso fluxo de 
pessoas.

 O percurso descrito fez parte da 
minha vida durante um certo tempo, e é um 
território significativo e de importância na 
minha bagagem de vivências da paisagem 
urbana de Florianópolis. Vejo nele um forte 
sentido de lugar e uma noção de urbanidade 
bem evidente, além de uma identidade que 
se percebe nos dias de hoje, e que é resul-
tado da memória e do valor histórico de 
ambas as ruas. A afetividade com esse 
recorte do centro da cidade é um estímulo 
para eu aprofundar a minha interpretação e 
entendimento sobre ele e explorar possibili-
dades de intervenções que resgatem a sua 
memória,  revelem características que muitas 
vezes passam despercebidas e valorizem o 
seu caráter de espaço público de convívio. 
Interessa-me o que acontece nas calçadas 
e como o corpo em movimento interage 
com o que há nela e suas adjacências 
imediatas. 
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 O estudo das Ruas Esteves Júnior e 
Álvaro de Carvalho feito durante o período 
do TCC1 me revelou pistas para continuar o 
trabalho no semestre seguinte. Além da 
análise tradicional das ruas, com estudos 
relacionados à história, mapas temáticos e 
arquiteturas locais, fiz quatro ensaios com 
abordagens diferentes sobre as ruas. Essas 
abordagens me levaram a uma compreen-
são sensorial do espaço e resultaram em 

representações diferenciadas das ruas. 
No desenvolvimento do trabalho, passo a 
me referir às ruas como uma só, devido 
ao seu caráter de unidade como eixo no 
centro da cidade e no meu cotidiano. 
Junto com a bibliografia lida ao longo do 
processo de TCC, essas abordagens 
resultaram na proposta da “hiper-rua” e 
da exposição, explicadas mais à frente. 

LEIA 
MAIS 
AQUI

 Esta instalação é uma maneira de colocar o visitante em contato 
com sons e movimentos de cada trecho da rua. Em uma das 

laterais do interior da cabine haverão sensores de presença que 
são acionados conforme a pessoa passa na frente deles. Na 
mesma parede, no alto, haverão projetores e mais abaixo, na 

altura do ouvido do visitante, caixas de som. Quando alguém se 
desloca na frente de um dos sensores, ele passa a informação 

para o arduíno, uma plataforma de hardware livre com linguagem 
de programação que faz a intermediação, que por sua vez 

aciona as caixas de som e os projetores. São 9 sensores, um 
para cada um dos capítulos da rua, que serão gradualmente 

acionados com o caminhar do visitante, liberando sons e vídeos 
de cada um dos trechos da rua.

NARRATIVAS DA RUA: CONSTRUÇÕES HIPERTEXTUAIS ...
https://issuu.com/camibamorim/docs/merged
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