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História natural de uma rua suburbana 

Natural history of a suburban street 

Resumo: Neste artigo Heller trabalha com o método ecológico e com o conceito de história 
natural para contar o processo de conformação de uma rua em um bairro de loteamento 
recente, na época, na cidade de São Paulo, e a criação de uma rua, a Rua Nova, a 
valorização dos lotes, a situação desta rua no bairro e um balanço de seus moradores e suas 
percepções sobre a vizinhança na Rua Nova e a rua entre as demais do bairro. É um artigo 
estimulante para um olhar sobre a cidade e seus moradores, e sobre a agência das pessoas 
nela envolvidas na conformação de si e dos outros, como personagens que habitam um 
lugar e disputam posições sociais entre si e, assim, vão compondo trajetórias e 
possibilidades do viver a cidade. Palavras-chave: história natural, urbanização, 
conformação de uma rua suburbana, lugar, trajetórias 

Abstract: In this article Heller works with the ecological method and with the concept of 
natural history to tell the process of conformation of a street in a neighborhood of recent 
allotment, at the time, in the city of São Paulo, and the creation of a street, the Rua Nova, 
the valorization of lots, the situation of this street in the neighborhood and a balance of its 
residents and their perceptions about the neighborhood in the New Street and the street 
among the others in the neighborhood. It is a stimulating article for a look at the city and its 
inhabitants, and at the agency of the people involved in the conformation of themselves and 
others, as characters that inhabit a place and dispute social positions among themselves and, 
thus, are composing trajectories and possibilities of living the city. Keywords: natural 
history, urbanization, conformation of a suburban street, place, trajectories 

 


