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RESUMO: Neste artigo foi proposto uma análise entre o a condições existentes 

de planejamento urbano e organizacional do bairro Vila Bom Viver, no 
município da Raposa – MA, em comparação a base conceitual de Jane Jacobs 
descrito em seu livro: “Morte e Vida das Grande Cidades”. Os estudos foram 
feitos com base na realização de pesquisas exploratória, visitas in loco e 
realização de entrevistas com os moradores. No decorrer deste artigo será 
explanado a crítica da autora aos princípios da urbanização modernista 
ortodoxa, demonstrando os quatro principais itens impulsionadores de 
diversidade que a autora defende como indispensáveis, de forma a comparar 
com a realidade encontrada na cidade que não apresenta todos os itens 
considerados essenciais, expondo assim suas carências que o impedem de ser 
próspero e seguro. 
 

 

PALAVRAS-CHAVES: Jane Jacobs. Planejamento urbano. Bairro.  

 

 

 INTRODUÇÃO  

 

Uma rua deserta, residências fechadas, muros altos, câmeras de 

segurança, nenhuma pegada humana, somente o rastro do pneu. Esse é o 

retrato do normal das cidades hoje, ruas sem pessoas, sem contado com a 

vizinhança, um meio urbano sem vida. “Morte e Vida das Grandes Cidades é 

um ataque aos fundamentos do planejamento urbano e da reurbanização 

moderna”. É com esta frase que Jane Jacobs começa seu livro que, apesar de 

ter sido publicado no ano de 1961, o mesmo ainda se mostra atual na tentativa 

de introduzir novos princípios no planejamento urbano e na reurbanização. 

Seguindo a temática este artigo pretende estabelecer uma abordagem urbana 
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sobre o município de Raposa – MA, um olhar conceitual com base na 

argumentação de Jane Jacobs. De modo a investigar especificamente a 

urbanidade do bairro Villa Bom Viver do Município de Raposa, segundo 

argumentação da autora. 

Este trabalho será direcionado a análise no município de Raposa por 

conta da importância ambiental, turística e econômica, pois devido sua 

localização lideira com a capital do Maranhão, São Luís (figura 2), estabelece 

uma relação direta onde muitos dos seus moradores trabalham ou convivem 

diariamente.  

Por ser uma região litorânea e apresentar grandes áreas de 

mangues o município possui forte atividade pesqueira. O artesanato e um 

grande potencial turístico complementam a economia da região.  

Considerando tais fatores a problemática do ambiente urbano da 

cidade é um enorme campo de estudo, um organismo vivo em que todos os 

seus elementos deveriam apresentar uma dinâmica interligada. Ocorre que as 

cidades brasileiras de hoje desconsideram esse fato, a cidade segue um 

modelo de distribuição espacial segregado por seus próprios bairros e zonas, 

seja por realidade social ou pelo isolamento da “segurança de condomínios 

fechados”. Desse modo como estabelecer uma vida urbana saudável? 

Suponha-se que a presença de diversidade de usos e oferta de 

espaços públicos impulsione a boa convivência entre moradores gerando 

confiança e sensação de pertencimento dos espaços. Porem a cultura do 

individualismo no modo de morar, no alto uso dos automóveis, no modo de 

planejamento das cidades se mostram como atitudes enraizadas no 

inconscientemente coletivo, tanto que a “arquitetura espontânea” sem 

planejamento de hoje como observado em Raposa já desconsidera a escala do 

pedestre, na malha urbana dificilmente apresenta-se calçadas caminháveis, 

porém apresenta bastante pontos comerciais ao longo do bairro de estudo o 

que poderia ser um grande ponto para estabelecer uma boa diversidade de 

segundo Jacobs. 

Não obstante esse artigo tem como objetivo assimilar, interpretar e 

se questionar, com base na argumentação de Janes Jacobs no seu livro “Morte 

e vida das grandes cidades”, o modo de desenvolvimento urbano do município 
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de Raposa/MA comparando a teoria da autora com o ambiente construído da 

Villa Bom Viver, investigando por meio de pesquisa bibliográfica em livros e 

trabalhos acadêmicos, bem como na pesquisa exploratória em visita de campo 

com realização de entrevistas e levantamento de dados técnicos, a fim de 

comparar se o bairro se encaixa ou não nas “ideologias” apresentadas no livro 

da autora sobre os geradores da diversidade urbana nos bairros. 

O artigo está dividido em 3 tópicos explanando respectivamente a 

crítica da autora aos princípios da urbanização modernista ortodoxa. Levantado 

reflexões sobre a segregação dos usos, a relação dos espaços públicos com 

comércio e a rua. Identificação por meio de exemplos vivos como o bairro pode 

ser um gerador de segurança e proporcionar qualidade de vida diária para os 

moradores, bem como sua importância do bairro dentro de todo organismo da 

cidade. 

Mostrando assim os principais motivos que o fazem permanecer 

pobre enquanto outros se desenvolvem. Além dos principais itens 

impulsionadores de diversidade ideais e como se apresentam no bairro Bom 

Viver hoje.  

 

1 A VISÃO DE JANE JACOBS SOBRE O BAIRRO IDEAL E A CRÍTICA AO 
BAIRRO DA CIDADE ORTODOXA 
 

No decorrer de sua crítica Jane chama de “planejamento e desenho 

arquitetônicos ortodoxos modernos” a ideia de três urbanistas que ao longo do 

tempo se tornaram os paradigmas mais fortes da história do urbanismo 

moderno: Ebenezer Howard com a proposta da cidade jardim em que 

caracteriza um núcleo urbano de no máximo 30 000 habitantes cercado por um 

cinturão verde. Le Corbusier com a Ville Radieuse, sendo uma cidade de 

aranha céus dentro de um parque com circulação de veículos e pedestres 

separadas e solo livre. Daniel Burnham com a City Beautiful em que os 

edifícios monumentais eram localizados em torno de bulevares e parques 

(JACOBS, 1961). 

As cidades que seguem o desenho urbano que Jacobs chama de 

ortodoxo em síntese básica seria a cidade subdivida em zonas de serviços e 

considera tal modelo como o fator responsável da “grande praga da monotonia” 
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que está presente nos espaços padronizados, sem presença de usuários e 

vazios. Onde a segregação social sobressai em todos os ângulos da cidade, 

dividindo bairros e distritos por interesses e condições financeiras, dando maior 

autonomia para os carros de modo a desmotivar o fluxo de pedestres. 

Caracterizando assim como um modo de cidade que despreza a 

vitalidade urbana e a interação entre usos através de fronteiras. De forma a 

buscar cada vez mais o conceito de individualismo e a autonomia dos bairros, 

fugindo do conceito de cidade como sistema de relações constante entre si, 

para se transformarem em “bairros ilhas”, voltados completamente para seus 

próprios interesses, sem aprazimento ao conjunto urbano ou a cidade como 

todo, fator que destrói a capacidade da cidade de criar laços dos bairros com a 

vida urbana através da diversidade. 

 

1.1 Condições geradoras de diversidade 

 

Ao contrário do planejamento ortodoxo a autora destaca que a 

aproximação entre usos, pessoas e serviço de pequeno, médio e grande porte 

é a chave impulsionadora da vitalidade urbana e não a hierarquização por 

zonas.  

“A paisagem urbana é viva graça ao seu enorme acervo de 

pequenos elementos” (JACOBS, 1961, p.162). Com base nessas afirmações 

destaca quatro aspectos indispensáveis para poder gerar uma boa 

combinação de diversidade nos bairros como geradora de uma boa economia, 

mesmo com o fato de que essa qualidade varia de acordo com cada área, ou 

seja, cada caso é um caso, toda área tem sua complexidade, suas relações 

econômicas e capacidades de combinações de serviços diferentes que 

consequentemente vai gerar resultados diversos para indicar uma mesma 

qualidade. 

 

Quadro 1- Geradoras de diversidade 
GERADORADORES DE DIVERSIDADE 

1.O bairro e sua região deve atender 
mais de uma função primordial ou 
mais 

A fim de impulsionar presença de pessoas de 
outros lugares que não sejam só do bairro 
saindo em horários diferentes em busca de 
afazeres diversos 

2.Quadras curtas Possibilita a escolha de caminho diferentes 
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para um mesmo destino. 

3.Edifícios com idade e estado de 
conservação diferentes 

Em um ambiente compacto, com o intuito de 
atrair rendimento econômico diverso.   

4. Densidade Pessoas diariamente sejam moradores ou 
não. 

Fonte: Adaptado de Jacobs, 1961. 

 

 

2 O FUNCIONAMENTO DAS CIDADES: Os bairros sobre a visão de jacobs 
 

Ao lermos o livro Morte e Vida das Grandes Cidades, conseguimos 

compreender que a autora tinha como principal preocupação tornar a cidade 

viva. Sabemos que o mesmo é um ataque aos fundamentos do planejamento 

urbano e da reurbanização, e que com seu livro, Jane Jacobs tenta justamente 

introduzir novos princípios aos mesmos. 

Ao estudar alguns bairros de cidades americanas de forma 

detalhada, a autora leva em conta os seus órgãos mais vitais, que são as ruas 

e as calçadas. Ela explica como os moradores dos bairros criam relações com 

as vizinhanças e com os distritos, e nós mostra como essas relações 

influenciam diretamente na vitalidade urbana. 

 

Figura 01- Calçadas amplas permitem que mais pessoas estejam na 

rua. 

 

Fonte:The City Fix Brasil – Nossa cidade os olhos da rua. (2017) 
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Figura 02- Ruas com alto fluxo de pedestre tedem a ser mais 
seguras 

 

Fonte:The City Fix Brasil – Nossa cidade os olhos da rua. (2017) 

 

As cidades têm como característica uma diversidade de usos 

complexa e densa. O planejamento deve catalisar e nutrir estas relações 

funcionais, ou relações de usos. (JACOBS,2000, p13 apud PALACIOS 2012). 

Jacobs descreve que, na tentativa por um planejamento urbano e na 

busca por uma reurbanização da cidade, os bairros são elementos que devem 

ser e oferecer condições prósperas de vivência. Para a autora, devemos 

pensar no bairro como órgãos autogovernados, ou seja, que possua 

autogestão formal ou informal da coletividade, isto é, que os próprios 

moradores do bairro devem se sentir responsáveis pelos mesmos e devem se 

empenhar para torná-lo próspero e agradável através de ações coletivas e/ou 

individuas.  

Sua visão era diferente da que encontramos nos bairros que eram 

modelo da teoria urbanística ortodoxa, onde se dizia que os bairros deveriam 

ser autossuficientes, ou seja, que deviam ser voltados para si, como se ele 

não fizesse parte do organismo maior que é a cidade. Como exemplo, em um 

trecho do seu livro, Jacobs retrata o como esse tipo de bairros autossuficientes 

são prejudiciais às cidades:  

“Dentro dos limites de uma cidadezinha ou de uma vila, os laços entre 
os habitantes se cruzam e voltam a se cruzar, o que pode resultar em 
comunidades fundamentalmente coesas [...] Porém, uma coletividade 
de 5 mil ou 10 mil moradores de uma metrópole não possui esse 
mesmo grau natural de inter-relacionamento [...] Nem mesmo o 
planejamento de bairros, por mais agradável que tente ser, consegue 
mudar esse fato. Se conseguisse, seria à custa da destruição da 
cidade, convertendo-a numa porção de cidadezinhas.” (JACOBS, op. 
cit., p. 126) 
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As vantagens de uma cidade é justamente a variedade de opções e 

serviços que a mesma pode propor a seus habitantes. Em uma grande cidade, 

os moradores podem circular e escolher dentro ou fora da mesma onde será 

seu trabalho, serviço médico, lazer, amigos e etc.. Não se prendem à região do 

bairro. Sendo assim, podemos compreender que segundo à visão de Jacobs, a 

falta de autonomia econômica e social nos bairros é algo natural e necessária, 

já que os próprios são integrantes das cidades. 

Os bairros precisam ainda prover meios de autogestão civilizada, e 

para que isso aconteça, ela tem que localizar três tipos de organizações, cada 

uma com uma função diferente, mais que se completam. São elas: a cidade 

como um todo; as vizinhanças de rua; e os distritos extensos de 100 mil 

habitantes ou mais. Essas três organizações são elementos que devem se 

complementar para que o bairro possa desenvolver-se de modo civilizado. 

JACOBS (1961) 

Pode-se assim dizer que não é apenas um caso de segurança, as 

calçadas e os outros espaços públicos são responsáveis por reunirem pessoas 

que não possuem vínculo social de maneira intima e privada, ou seja, que não 

se conhecem. A limitação na vida particular é algo que certamente destrói a 

cidade aos poucos. 

 

3 BAIRRO VILA BOM VIVER E OS GERADORES DE DIVERSIDADE DE 

JACOBS 

 

O bairro da Vila Bom Viver fica localizado na Raposa, um município 

brasileiro do estado do Maranhão, tendo como principais atividades de 

subsistência da sua população a pesca e a produção de rendas através de 

artesanatos. (figura 03) 
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Figura 03- Localização do município em relação à ilha de são Luís 

 

 

Fonte: Google Earth. (Grifo nosso 2016) 

 

A seguir, na Figura 04, fica estabelecido a localização do bairro de 

estudo dentro do desenho urbano do município de Raposa – MA. Já na figura 

05, a delimitação da área do bairro Villa Bom Viver dentro da malha urbana do 

município. 

Figura 04- Mapa do Município de Raposa 
 

 

Fonte –Prefeitura de São Luís. (Grifo nosso 2014) 
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Figura 05 - Delimitação Bairro Bom Viver 
 

 

Fonte: Google Earth, grifo nosso. (2016) 

 

Quanto ao clima no município, caracteriza-se como 

predominantemente tropical, com um verão que possui muito mais pluviosidade 

que o inverno. Segundo dados do site CLIMATE-DATA.ORG, o clima da região 

é classificado como Aw de acordo com a Köppen e Geiger. A Raposa tem uma 

temperatura média de 27.1 °C, com o mês mais quente do ano sendo Outubro 

com uma temperatura média de 27.9 °C e Fevereiro como sendo o mês de 

temperatura mais baixa com uma temperatura média de 26.5 °C. 

Figura 06- Tabela climática Raposa/MA

 
Fonte: Climate-Data Org.(2017) 
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Tal bairro, assim como todo a região de raposa com base nas visitas 

in loco realizada pela equipe nos dias 13/08/2016, 21/08/2016, 24/08/2016 e 

02/11/2016 possui características de urbanização espontânea sem 

ordenamento nos afastamentos e controle ou legislações urbanísticas 

específicas para o município bem como plano diretor e zoneamento (figura 07). 

 

Figura 07-Rua São João, edificações sem afastamento 
 

 
 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

O predomínio quanto às edificações em todo bairro são térreas, 

quanto aos usos o bairro se caracteriza como “um centro de comércio” e uso 

misto envolto a uma grande área residencial (ver figura 6) característica 

comum de núcleos habitacionais de crescimento espontâneo, em que a 

necessidade de serviços estimula a criação de pontos comerciais nas próprias 

residências. 
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Figura 08 – Mapa de usos 

 
 

Fonte: Produção pessoal. 

 

3.1 Bairro Vila Bom Viver e as condições de diversidade de Jacobs 

 

Por ser um bairro com características de interior nas edificações e na 

vivência do dia a dia, o bairro tem uma boa movimentação de pedestre devido 

à diversidade de serviços, porém uma forte carência em áreas de lazer para a 

população, uma medida primordial para a urbanidade ideal de bairro. 

A presença de parques e praças proporciona vida nas ruas todos os 

dias na semana diferente do comércio que permanece ativo somente em 

horário comercial e excepcionalmente alguns estabelecimentos em horários 

estendidos, proporciona também maior sentimento de posse e cuidado da 

população para com a rua, ou seja, é um atrativo para a vivência em 

comunidade e trocas entre os vizinhos o que estabelece os laços de vizinhança 

tão importantes para quebra da desconfiança e medo que é fato em todos os 

bairros da cidade de hoje.  

A seguir, o quadro em análise a Vila Bom viver considerando as 

quatro condições primordiais geradoras de diversidade. 
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Quadro 2- Geradores de diversidade 
 

GERADORADORES DE DIVERSIDADE 

1.O bairro e sua região deve atender 
mais de uma função primordial ou 
mais 

Para esse aspecto o bairro se mostra 
carente, pois apesar de apresentar 
características residenciais e comerciais a 
carência de espaços públicos e interação 
afasta a segurança que os moradores 
deveriam sentir, em síntese possui uma boa 
diversidade de serviços, um bom fluxo de 
pessoas nos dias da semana (figura 6 e 7), 
mais falta segurança para pessoas se 
sentirem convidadas a ter maior relação com 
a rua, e os espaços públicos é justamente o 
fator que proporcionaria isso. 

2.Quadras curtas Em suma a maioria das quadras não estão 
proporcionando a escolha de caminhos 
diferentes. 

3.Edifícios com idade e estado de 
conservação diferentes 

Bairro não apresenta. 

4. Densidade Como observado no mapa de gabaritos as 
edificações são essencialmente térreas e por 
ter características interioranas como citado a 
cima em grande maioria possuem grandes 
quintais o que ocasiona baixa densidade de 
construções e pela carência de espaços 
públicos a densidade de pessoas também é 
baixa. 

 

Fonte: Adaptado de Jacobs, 1961. 
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Figura 09- Av. Cafeeira 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Figura 10- Fluxo de pedestre do bairro, rua do passeio 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Em visita ao bairro, é possível identificar a ausência de áreas para lazer 

voltada para crianças, jovens e idosos da comunidade, localizando apenas 

uma academia de saúde ao ar livre que raramente é vista sendo utilizado pela 

comunidade. (Figura 11). 
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Figura 11 – Academia de lazer ao ar livre – Estrada de Raposa, no bairro Vila 
Bom Viver. 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

É possível ainda, observar a falta de arborização nas ruas, que 

acaba não deixando o espaço convidativo para que as pessoas possam 

caminhar pelo dia durante o sol quente; a falta de um passeio que não esteja 

abstruído por buracos, carros e motos estacionados de forma irregular e 

equipamentos urbano que dificultam os pedestres de utilizarem o mesmo. É 

notório também a falta de afastamento frontal das residências em relação á rua 

e de afastamento lateral entre uma residência e outra, já que na maioria dessas 

ruas a ocupação dos lotes se deram de forma irregular e espontânea. (Figura 

12 e 13). 

Figura 12- Rua do passeio 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 
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Figura 13 - Rua São Sebastião. 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Como já vimos anteriormente, para JACOBS o bairro necessita de 

meios de organizações que se complementam para que os mesmos possam 

ser providos de autogestão civilizada. As vizinhanças formam um conjunto 

contínuo físico, social e econômico. Um distrito bem desenvolvido serve de 

medidor entre as vizinhanças e a cidade como um todo.  

Um bairro não pode ser isolado dos outros elementos que compõem 

a cidade. Para isso, precisamos acabar com o ideal de bairros planejados. 

Além das três formas de organização – a cidade como um todo, as vizinhanças 

e os distritos – há outras medidas de planejamento que o bairro precisa tomar, 

sendo algumas delas: o fato das ruas precisarem ser vivas e atraentes; o tecido 

urbano dessas ruas precisa formar a malha urbana contínua; os parques, 

praças e edifícios públicos devem ser utilizados de forma que produza 

complexidade e multiplicidade de usos; e etc.  

O bairro Vila Bom Viver, possui de modo geral, diversas carências 

que, seguindo as teorias de Jacobs a impedem de torná-lo próspero e 

agradável. Contudo, se reorganizado de modo planejado, o mesmo pode 

atribuir fatores que construirão para a criação de um bairro de sucesso, com 

uma estrutura social mais organizada. 
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CONCLUSÃO 

 

Após estudar a Vila e compará-lo quanto aos conceitos pregados por 

Jacobs sobre o que vem a ser um bairro e a sua função dentro do complexo 

organismo que é a cidade, pode-se perceber que a Vila Bom Viver apresenta 

certas carências em áreas de lazer, que é considerado pela autora do livro um 

dos fatores primordiais para a urbanidade ideal do bairro. 

A presença de parques e praças é um atrativo para a vivência em 

comunidade e troca entre os vizinhos, o que estabelece os laços de vizinhança 

tão importantes para quebra da desconfiança e medo que é fato em todos os 

bairros da cidade progressista de hoje, sendo assim parte indispensável da 

“movimentação 24h” necessária para segurança. 

È importante que haja uma relação de combinação de diversidade em 

uma mesma área, afinal isto é o fluxo que a cidade precisa para ter vida e 

crescer dentro de um planejamento. 

Contudo, pode-se concluir que, é justamente essa carência de espaços 

públicos na combinação de usos que deixa o bairro Bom Viver fora do 

pensamento de bairro ideal de Jacobs, pois mesmo que o bairro possua uma 

diversidade de serviços e um fluxo constante de pessoas em horário comercial, 

falta a confiança da relação entre os vizinhos, falta a segurança para que essas 

pessoas se sintam convidadas a ter maior relação com a rua, sentar na porta, 

fazer suas atividades diárias dentro do bairro tendo a tranquilidade de parar e 

conversar com o vizinho, sendo que os espaços públicos é justamente o fator 

que proporcionaria essa possibilidade combinado com a oferta dos serviços 

públicos básicos de infraestrutura, equipamentos urbanos e acessibilidade. 
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