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DISPOSITIVOS DE VIDA PÚBLICA: REVISITANDO TEORIAS E 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS  

 

RESUMO 

  

Esta dissertação tem como objetivo definir as variáveis para a avaliação 

da vida pública nos espaços públicos brasileiros que possa, futuramente, ser 

aplicada com participação cidadã resultando em diretrizes de atuação. Dessa forma, 

pretende-se preencher a lacuna existente na prática projetual do campo da 

Arquitetura e Urbanismo que não incorpora o cidadão em todo o processo e que 

propõe uma análise fragmentada da vida pública. A partir de uma pesquisa 

bibliográfica, a primeira parte do estudo é dedicada ao corpo conceitual que guiou o 

desenvolvimento da pesquisa, a segunda contém a amostra dos procedimentos de 

análise de espaços públicos percorridos pela analogia do itinerário, ou seja, 

mostrando como avaliar e uma série mínima de caminhos, ou dimensões, pelos 

quais se pode realizar a avaliação da vida pública. Desse referencial teórico-

metodológico surgiram os Dispositivos de vida pública que permitem a avaliação dos 

espaços públicos com participação cidadã a partir de fases e categorias que 

agregam, por sua vez, critérios e técnicas de registro. Diante do estudo pode-se 

concluir, primeiramente, que as teorias sobre vida pública e espaço público são, via 

de regra, contrastantes com a realidade brasileira, mas que isso poderia ser mudado 

por meio da participação cidadã. Num segundo momento, constata-se que todo 

projeto implica em desvios imprevisíveis, logo, os especialistas não conseguem 

ordenar e controlar a vivência em um espaço. Mas que por outro lado isso não se 

constitui negativamente e sim retrata a própria vida pública. Também se considera 

que a noção de vida pública não se constitui apenas em usar o espaço público além 

da circulação, mas de reivindicar o caráter político, social, afetivo e cognitivo na 

relação pessoas/cidadão/sujeito-espaço vivido/vivência. Por fim, entende-se que a 

participação cidadã se faz necessária para atender os anseios da população, 

especialmente os das mais excluídas, além de implicar em exercício pleno de 

democracia. 

 

Palavras-chave: Vida pública, Espaço público, Dispositivos, Cidadão, Participação 

cidadã, Teorias urbanas, Procedimentos de análise 



PUBLIC LIFE DEVICES: REVIEWING THEORIES AND PUBLIC SPACE 

AVALUATION PROCEDURES  
 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation has as objective define the variables for the evaluation of 

public life in Brazilian public spaces that can be applied with citizen participation in 

the future, resulting in guidelines for action. In this way, we intend to fill the existing 

gap in the design practice of the field of Architecture and Urbanism, which does not 

incorporate the citizen in the whole process and which proposes a fragmented 

analysis of public life. From a bibliographical research, the first part of the study is 

dedicated to the conceptual body that guided the development of the research, the 

second contains the sample of the procedures of analysis of public spaces traveled 

by the analogy of the itinerary, that is, showing how to evaluate and one minimum 

series of paths, or dimensions, by which the evaluation of public life can be carried 

out. From this theoretical-methodological referential arised the Public Life Devices 

that allow the evaluation of public spaces with citizen participation from phases and 

categories that, in turn, gathering criteria and registration techniques. Against the 

study can be concluded first that the theories on public life and public space are, , as 

a rule, contrasting with the Brazilian reality, but this could be changed through citizen 

participation. In a second moment, it is verified that every project implies in 

unforeseeable deviations, so, the specialists can’t order and control the experience in 

a space. But on the other hand this does not constitute negatively and yes portrays 

the public life itself. It is also considered that the public life notion is not just 

constituted in using the public space besides the circulation, but in claim the 

character political, social, affectionate and cognitive in the relationship 

people/citizen/subject-lived space/ existence. Finally, it is understood that citizen 

participation is necessary to attend to the aspirations of the population, especially 

those of the most excluded, besides implying in the full exercise of democracy. 

 

Keywords: Public life, Public space, Devices, Citizen, Citizen participation, Urban 

Theories, Procedures for the evaluation  
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 INTRODUÇÃO 

 

A partir da década de 1960 foram desenvolvidos estudos urbanos1 

baseados na interação entre as pessoas e o espaço público, especialmente, quanto 

à permanência e o caminhar, as necessidades, os comportamentos e os seus afetos 

(GEHL, SVARRE, 2013). Paralelamente, desenvolveram-se movimentos, como os 

happenings e as derivas urbanas2 (JACQUES, 2012; CARERI, 2013a), com 

propostas de intervenções urbanas desvinculadas das estratégias de planejadores e 

espaços privados (MARQUEZ; CANÇADO, 2010). Intrínsecas a elas proliferaram-se, 

no Brasil, principalmente em fins do século XX, ações coletivas3 que ao reivindicar 

acesso às políticas e recursos públicos obtiveram um status de vida política, isto é, 

foram capazes de direcionar as decisões do Estado (HOLSTON, 2013).  

Essas abordagens emergentes podem ser entendidas a partir da busca 

de um “direito à cidade” (LEFEBVRE, 2011) que resulta, na verdade, no ethos4 

público brasileiro (LAVALLE, 2001, 2004; HOLSTON, 2013). No presente trabalho o 

sentido de “direito à cidade”, para além de acesso a serviços públicos e orientação a 

população excluída (HARVEY, 2014), refere-se à participação ativa dos cidadãos em 

todo o processo projetual no que tange os espaços públicos.  

O ethos público, por sua vez, corresponde a propiciar vida pública, 

comunicativa e política nos espaços públicos (LAVALLE, 2001, 2004, 2005). Esse 

ethos é centrado, especialmente, na vida pública ao englobar as outras duas e 

enquanto convivência social entre as pessoas no espaço público que deixa de ser 

apenas um suporte físico de fluxos ao adquirir caráter social (LEFEBVRE, 1974; 

2008) cognitivo (HOLANDA; KOHLSDORF, 1995) político (HARVEY, 2014) e afetivo 

(TUAN, 1980).  

                                                           
1
 Podem ser citados as vertentes do new urbanismo e smarth grow, além de estudos considerados, 

no campo internacional, como Jacobs (2007) e, no campo nacional, a partir da década de 80 sob 
influência desses precursores, como Santos e Vogel (1985). Outros estudiosos também podem ser 
referenciados, mais recentemente, como Gehl (2014) e Bomfim (2010). 
2
 Possuíam caráter efêmero, colaborativo, social, político, artístico, performativo e/ou cultural. Esses 

movimentos no Brasil são representados pelas performances de Flávio de Carvalho e de Helio 
Oiticica que, por sua vez, foram influenciados pela flânerie baudelaireana do século XIX, pelo flaneur 
brasileiro em “A alma encantadora das ruas” de João do Rio em 1908, pelas vagâncias dadá-surreais 
e deambulações situacionistas de 1910 a 1930 (JACQUES, 2012). 
3
 Tais como associações de moradores (SANTOS; VOGEL, 1985), ativismos e movimentos sociais 

(SOUZA, 2006), artistas radicantes (BOURRIAUD, 2009), coletivos de intervenção urbana, projetos 
crowdfunding e plataformas virtuais como mapas colaborativos (LIMA, 2014). 
4
 O ethos refere-se ao plano de valores, moralidade ou como conjunto de costumes e hábitos que 

ditam os comportamentos, sendo diferente do pathos que está no plano dos afetos (OTERO, 1991). 



20 

 

Contudo, apesar das contribuições dessas iniciativas, via de regra, tem-se 

visto que a prática projetual no Brasil ainda é fundamentada em avaliações 

fragmentadas da vida pública ao não articularem diferentes teorias, métodos, 

técnicas e critérios de avaliação5 (DEL RIO, 1990; CUTHBERT, 2003; HEPNER, 

2010). Sendo centralizada no papel do governo como controlador – que financia, 

implanta e mantém o espaço público -, no saber erudito do arquiteto urbanista, ou de 

outros profissionais - que elaboram, formalizam e geram o produto - e na 

desinformação da população sobre questões urbanísticas (SANTOS, 1988). 

Por fim, não apresentam definições e procedimentos precisos com foco 

na participação, desconsiderando o alvo de maior interesse, as pessoas (ARANTES 

et al., 2000; CHOAY, 2010). Os cidadãos se constituem como meros informantes e 

ouvintes em reuniões de discussão que não levam a quase nenhuma mudança no já 

proposto pelos técnicos. Isolados e destituídos do seu lugar da vida política, 

encontrando-se em situação de inércia, isto é, sendo forçado a aceitar aquilo que 

não compreende, que não atende suas necessidades e sendo ainda privado de 

resposta (VILLAÇA, 2005; SOUZA, 2004).  

Exemplos disso podem ser constatados no projeto “Nova Luz” na cidade 

de São Paulo (SP) que, embora barrado pelos cidadãos, resultou em uma operação 

violenta para a expulsão de moradores “marginais” (ROLNIK, 2017). Também pode-

se citar a insatisfação gerada na população em Goiânia (GO) com a remoção de 

árvores para a implantação do sistema BRT (Bus Rapid Transit), na Avenida Goiás 

Norte-Sul (GLOBO, 2015).  

Considerando esse contexto, esta dissertação parte do seguinte 

problema de pesquisa: Como definir as variáveis para avaliar a vida pública nos 

espaços públicos brasileiros? Quais são elas? 

Tomou-se como hipótese que tais variáveis podem ser definidas por meio 

da interação entre diferentes dimensões, ou caminhos, de análise do espaço público 

que permitem chegar a um conjunto de elementos heterogêneos agenciados, ou 

dispositivos, para a avaliação da vida pública. Essas dimensões, por sua vez, podem 

ser identificadas a partir do estudo de procedimentos de análise de espaços públicos 

usuais no contexto brasileiro. Por fim, que o estudo da vida pública nos espaços 

públicos brasileiros requer a adoção de participação cidadã. 

                                                           
5
 Alguns que mais ultrapassam esses limites podem ser citados: Vaz (2006), Tenório (2012), Gomes 

(2015) e Santana (2015). 
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Nesse viés, faz-se necessário o desenvolvimento de um itinerário 

(CERTEAU, 1994), ou seja, a operação para (a) definir quais são esses 

procedimentos, (b) percorrê-los identificando os seus componentes, denominados 

dispositivos, assim como a relação entre eles, (c) identificar os caminhos, ou 

dimensões de análise, que levem à interpretação da vida pública e inclusão do 

cidadão e por fim, (d) encontrar eixos comuns e estabelecer articulações entre eles. 

Consideram-se, para tanto, os seguintes pressupostos:  

 

a) A vida pública pode ser compreendida enquanto campo disciplinar em 

complemento a outros setores do desenho urbano6 (LEFEBVRE, 2008; 

GEHL, SVARRE, 2013); 

b) O termo “avaliação” parte do conceito de prática projetual em todas as suas 

etapas, sendo elas a definição das áreas de análise e atuação, levantamento 

de dados7, diagnóstico, concepção de ideias, projeto8, planejamento, 

implantação9 e gestão (RITTEL, 1970); 

c) Os procedimentos de análise, no campo da arquitetura e urbanismo, podem 

ser caracterizados como estruturas analíticas em forma de métodos, listas de 

verificação, ou checklists, e técnicas de registro10 (KOWALTOWSKI et al., 

2006; KOWALTOWSKI, PEREIRA, 2012); 

d) Segundo Holanda e Kohlsdorf (1995), as pessoas interagem cotidianamente 

no espaço, do edifício ou da cidade, revelando expectativas sociais implícitas 

                                                           
6
 Atividade criativa, multidisciplinar, teórica e técnica do urbanismo que não requer um processo ou 

produto sendo distinto do projeto e do planejamento urbanos (DEL RIO, 1990). 
7
 O estudo de coleta de dado que antecede e fundamenta projetos e planejamentos, investigando o 

passado, presente e futuro apresenta um checklist que incorpora elementos em relação a: situação, 
topografia e vantagens naturais, história e contexto, usos e gabaritos, cheios e vazios, sistema 
viários, entre outros (GEDDES, 1994). 
8
 O projeto urbano é um produto, fruto não apenas do desenho urbano, mas de aspectos externos, 

políticos, econômicos, sociais (PORTAS, 1996), enquanto o planejamento inclui programas, 
estratégias e metas (SOUZA, 2004). 
9
 A implantação pode ser denominada como intervenção urbana que, por sua vez, pode ter outros 

nomes com diferentes significações, como revitalização, reabilitação, requalificação e renovação. No 
entanto, independente das terminologias e significados, as intervenções urbanas devem respeitar o 
contexto e estimular a permanência da população local e pobre - ou seja, evitar a gentrificação - 
atribuindo ao Estado o papel de adoção de políticas e práticas regulatórias de cunho social.  
10

 Consistem, respectivamente, em conferir itens extraídos de outros estudos, sem pontuação ou 
avaliação final (KOWALTOWSKI et al., 2006); sequência lógica para avaliação baseada em 
parâmetros conhecidos - propriedades ou exigências mensuráveis ou observáveis tais como 
legislação (KOWALTOWSKI et al., 2006) - com a classificação de critérios de desempenho e 
atribuição de pontos ou pesos aos mesmos (CAMPOS, 1992 apud KOWALTOWSKI; PEREIRA, 
2012); as técnicas que preveem, calculam ou estimam o desempenho de um espaço são os recursos 
utilizados no método. (COLE, 2005 apud KOWALTOWSKI; PEREIRA, 2012). 
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e explícitas que definem as dimensões de análise. Essas, por fim, são 

influenciadas por contextos e geram formas de implementação no desenho 

urbano (CARMONA et al., 2003). O termo dimensão “preserva vínculos 

analógicos com a ideia do espaço público”, remete a um “fenômeno 

construído por relações, indicando sempre algumas variáveis mínimas” e 

encontra-se subordinada “à especificação proposta para cada uma” 

(LAVALLE, 2001, p. 74-75).  

 

Considerando os elementos acima referidos, o objetivo geral desta 

dissertação é definir as variáveis para a avaliação da vida pública nos espaços 

públicos brasileiros que possa, futuramente, ser aplicada com participação cidadã 

resultando em diretrizes de atuação. Logo, trata-se de uma abordagem conceitual 

que não, necessariamente, significa um produto simplificado para ser aplicado ou 

um processo complexo incompreensível. Para atingir o objetivo geral, delinearam-se 

os seguintes objetivos específicos:  

 

I. Sistematizar os conceitos de espaço público, vida pública, pessoas, 

participação cidadã e dispositivos inserindo-os no contexto brasileiro; 

II. Apresentar um itinerário dos principais procedimentos de análise do espaço 

público que trata de identificar como avaliar e uma série mínima de caminhos 

pelos quais se pode avaliar a vida pública com participação cidadã; 

III. Extrair deles os componentes denominados aqui como dispositivos de vida 

pública, já comprovados discursivamente ou mensuráveis na prática, que 

compõem uma lista de verificação. 

 

O enfoque metodológico justifica-se por facilitar a aproximação com a 

realidade profissional e também porque se projetar significa criar, descrever e 

representar lugares, será necessário avaliá-los em relação às expectativas humanas 

a partir de uma estrutura analítica para depois estabelecer políticas, planos e 

projetos urbanísticos (HOLANDA, 2007; LEFEBVRE, 2008).  

Por fim, apresenta-se a motivação pessoal da pesquisadora. Como 

moradora de cidade pequena, que translada para cidades grandes, cresceu 

brincando na rua sem supervisão de adultos, sentada na porta da casa para “ver o 

movimento”, comprando no armazém perto de casa, andando de bicicleta quando 
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nem sabia o que era ciclovia. Essas são apenas algumas das inúmeras peripécias 

que comprovam o caráter de vida pública que quase já não existe, mesmo com o 

porte ainda pequeno da cidade.  

O trabalho de conclusão de curso, em Arquitetura e Urbanismo, foi o 

pontapé inicial para investigar esse enredo muito complexo e a base para o 

desenvolvimento desta dissertação que se caracteriza por uma metodologia de 

pesquisa qualitativa com fim descritivo e explicativo baseado em levantamentos 

bibliográficos. O estudo não estabeleceu um recorte geográfico ou temporal 

específico quanto ao primeiro objetivo, já para os outros, o caráter é apenas 

temporal que segue a pós-modernidade11 correspondente às décadas de 60, 80, 

2000, até a mais recente, justamente o período das iniciativas explanadas 

inicialmente.  

Em relação ao primeiro objetivo específico foram consultadas obras como 

de Arendt (2007), Foucault (1977) e Tuan (1980, 1983). Para o itinerário foram 

selecionadas 68 obras da literatura e para o terceiro objetivo específico foram 

investigados os trabalhos de autores como Alexander et al. (1977). Além disso, 

existem referências quanto a outros conceitos menores e aquelas utilizadas ao longo 

de toda a dissertação, como Gehl (2014). 

Seguindo o encadeamento dos objetivos específicos, o presente trabalho 

está organizado em três capítulos, além desta introdução e das considerações 

finais. Assim como ao fim dos três capítulos apresenta-se uma síntese dos achados 

ferramentais. No Capítulo 1, denominado “Contexto e conceitos: vida pública, 

espaço público, pessoas, participação cidadã e dispositivos”, apresentam-se as 

noções que fundamentam o trabalho. Procura-se, para tanto, caracterizar o “eu”, as 

pessoas, sujeito ou cidadão, além de tratar do contexto brasileiro que revela 

espaços de segregação, fragmentação e desigualdade refletindo em um tipo de vida 

pública contrastante com a teoria, logo, inferindo na necessidade de participação 

cidadã. 

O Capítulo 2, “Itinerário de procedimentos de análise dos espaços 

públicos”, é dedicado à investigação dos existentes procedimentos voltados à 

                                                           
11

 O termo controverso equivale à produção arquitetônica e urbanística após o momento de crise, 
identificado entre os anos 60 e 70, que culminou na crítica aos princípios difundidos pelos 
Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna (CIAMs), na suposta ruptura com o movimento 
moderno e em correspondência ao desenvolvimento de civilizações globais informatizadas e a partir 
do qual tudo virou cultura a ser consumida (DEL RIO, 1997). 
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avaliação do espaço público, de forma a proporcionar um banco de dados para o 

conhecimento do leitor e embasar a proposta deste trabalho, de avaliação da vida 

pública. No Capítulo 3 desenvolvem-se os “Dispositivos de vida pública” com 

orientações de uso, etapas, explicações, categorias, critérios, subcritérios, 

parâmetros e técnicas de avaliação que podem ser utilizados para observar, 

registrar, analisar e atrair a vida pública no espaço público brasileiro com 

participação cidadã. A Figura 1 ilustra sinteticamente essa organização. 

 

Figura 1. Estrutura e objetivos 

 

 

 

Fonte: A autora 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAPÍTULO 1 – CONTEXTO E CONCEITOS: VIDA 

PÚBLICA, ESPAÇO PÚBLICO, PESSOAS, 

PARTICIPAÇÃO CIDADÃ E DISPOSITIVOS  
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CAPÍTULO 1 – CONTEXTO E CONCEITOS: VIDA PÚBLICA, ESPAÇO PÚBLICO, 

PESSOAS, PARTICIPAÇÃO CIDADÃ E DISPOSITIVOS 

 

Este primeiro Capítulo dirige-se a caracterização de vida pública, espaço 

público, pessoas, participação cidadã e dispositivos que, tal qual qualquer conceito, 

são produtos social e historicamente construídos (MUNFORD, 1998). Para isso, 

parte-se do pressuposto de que público, esfera pública, vida pública e espaço 

público são noções, se não sinônimas, relacionadas (LAVALLE, 2001; 2005).  

Assim, a noção de vida torna-se compreensível quando interpretada pelo 

plano do ethos público que, por sua vez, apresenta o “eu” como cidadão, os heróis 

locais que agem, comunicam e tomam decisões. Recorre-se, para tanto, a 

referenciais como Arendt (2007), Lavalle (2001; 2004; 2005) e Gehl (2014), 

especialmente.  

Em espaço público utiliza-se uma gama de estudos para a diferenciação 

entre as noções de espaço urbano, espaço vivido, espaço público político e espaço 

público. Em seguida, caracteriza-se o espaço público no contexto brasileiro que 

pode revelar contradições entre teoria e realidade.  

É preciso caracterizar, ainda, as pessoas, ou o “eu", como sujeito no 

plano relacionado com o espaço vivido e concebido. Assim, são trazidas as noções 

de afeto-cognição e movimento, ou Topofilia e relação Topológica, encontradas em 

referências como Tuan (1980; 1983) e Kohlsdorf (1996), respectivamente. 

Posteriormente, destrinchem-se os conceitos e formas de participação até 

chegar à conclusão da noção estabelecida nesta dissertação de participação cidadã 

na prática projetual, do campo de arquitetura e urbanismo. Nesse sentido, são 

consultadas obras como de Souza (2004; 2006). Em seguida, busca-se explicar a 

noção de dispositivos - segundo Foucault (1987), Deleuze (1990) e Agamben (2005) 

- para finalmente chegar à construção inicial dos Dispositivos de vida pública. 

 

1.1 DE PÚBLICO A VIDA PÚBLICA 

 

As acepções de público, normalmente, referem-se ao que “acontece fora 

do âmbito doméstico”, ou privado (LAVALLE, 2001, p. 74-75). Essa esfera, como 
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parte da condição humana no contexto familiar, é relativa à intimidade, a interesse 

particular, a privacidade, a propriedade, a desconhecido ou não divulgado.  

Já o público corresponde ao comum, coletivo, geral, visível, manifesto, 

social, aberto e acessível (RABOTNIKOF, 2006). A noção ainda está associada com 

a política democrática, com o espaço público que “reúne-nos na companhia uns dos 

outros e, contudo evita que colidamos” (ARENDT, 2007, p. 62) e em 

correspondência a monumentos, equipamentos públicos, universidades e 

instituições políticas (ROSSI, 2001). 

Entretanto, a caracterização elementar de público está nas suas três 

dimensões compositivas: vida política, vida comunicativa e vida pública. A vida 

política é calcada nos mecanismos institucionais para garantir e atender os 

interesses da sociedade (LAVALLE, 2001; 2005). A vida comunicativa quanto à 

mídia determinando o que merece ser divulgado ou não e às instituições de opinião 

pública1, relacionada à publicidade do século XVII e XVIII. Isto é, na associação do 

Estado a um sistema normativo legitimado pela opinião pública (HABERMAS, 2003).  

A dimensão da vida pública corresponde à civilidade no convívio social 

mais igualitário em espaços públicos (LAVALLE, 2001; 2005). De forma que as 

pessoas tenham a ação de mostrar e comunicar a sua identidade única e singular 

em público (ARENDT, 2007). Logo, pressupõe “encontros, confrontos das 

diferenças, reconhecimento (inclusive no confronto ideológico e político) dos modos 

de viver dos padrões que coexistem na cidade” 2 (LEFEBVRE, 2011, p. 22), além de 

abertura ao imprevisível, inédito e inesperado (AGOSTINHO, 1989; RIVLIN, 1992).  

A civilidade, por sua vez, refere-se à condição de civitas que, enquanto 

código de comportamento associado à cidadania3 (HOLSTON, 2013), corresponde 

ao “exercício apropriado de aplicação de regras” reproduzidas diariamente ao nível 

da sociabilidade (SANTOS; VOGEL, 1985, p. 130). O social, de vida social ou 

                                                           
1
 Opinião pública são consensos na sociedade que representa a legitimidade de determinados 

interesses e propagados por instituições de publicidade pública (HABERMAS, 2003). Por sua vez, o 
consenso vai além de “um acordo global dos partidos do governo e de oposição sobre os grandes 
interesses comuns ou um estilo de governo que privilegia a discussão e a negociação. É um modo de 
simbolização da comunidade que visa excluir aquilo que é o próprio cerne da política: o dissenso”, ou 
seja, “o conflito de interesses ou de valores entre grupos” e a “possibilidade de opor um mundo 
comum ao outro” (RANCIÈRE, 2005, p. 14). 
2
 O termo diferença substitui o de diversidade comumente utilizado em teorias urbanas, como de 

Jacobs (2007), em complemento com intensidade, pois o segundo exclui ou sublima “a existência de 
especificidades” formando um sistema único sem hierarquias em favor de “uma estratégia política de 
esvaziamento e/ou apaziguamento” das desigualdades (CRESTANI; PONTES, 2016, p. 117). 
3
 A cidadania é o “exercício de responsabilidade com relação ao que é comum” (SANTOS; VOGEL, 

1985, p. 130). 
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sociabilidade (SIMMEL, 1973), é compreendido como o “ter tempo” (SANTOS; 

VOGEL, 1985, p. 131) para estabelecer ligações “entre pessoas que são diferentes 

ou têm pontos de vista diferentes” independentemente da distância social 

(SENNETT, 2015, p. 1).  

Fundamentada pela escuta, fala, criação e gerenciamento dessas 

distâncias (HALL, 1977), a esfera social também pode ser considerada como a ação 

coletiva com comprometimento cívico, ou seja, participação popular, convicções 

morais, interesses coletivos de transformação da realidade. Enfim “tudo o que 

impele os indivíduos a estabelecer laços de solidariedade além da vida privada” 

(LAVALLE, 2001, p. 93). 

O ser humano além de uma vida privada também necessita de uma vida 

pública, estando elas interligadas, mas viver apenas da primeira é estar privado das 

coisas essenciais da verdadeira vida humana que só se encontra na segunda 

(ARENDT, 2007). Então, a carência de vida pública implica na ampliação da vida 

privada para as pessoas manterem um contato equivalente ao encontrado nos 

espaços públicos ou “então decidir-se pela falta de contato” (JACOBS, 2007, p. 67).   

Desse mecanismo surgem comportamentos como o anônimo, o 

indiferente blasé e o reservado (SIMMEL, 1979), pois na multidão fica impossível 

cumprimentar, parar, trocar três palavras. O sujeito é apenas mais um desconhecido, 

um concorrente, um obstáculo no caminho para casa ou para o trabalho (GROS, 

2010).  

Por fim, a dimensão de vida pública materializa-se por outra, pela vida 

política4. Isso significa que a vida pública é a realização de uma vita activa e de uma 

vita contemplativa (LAVALLE, 2001), respectivamente, a que contempla todas as 

atividades humanas5 ligadas ao modo de vida do cidadão, ou bios politikos 6 

                                                           
4
 A palavra política vem do grego “ta politika” que deriva da palavra grega “polis”, de cidade formada 

por cidadãos, que, por sua vez, na tradução latina é “civitas” de civil, cidade, cidadão e civilizado. “Ta 
Politika” na tradução latina significa Res Publica e na língua portuguesa, práticas políticas (FABER, 
2002). 
5
 As três atividades fundamentais são ação, labor e trabalho, segundo Arendt (2007). O labor 

enquanto processo natural biológico do corpo humano e trabalho como as atividades humanas que 
remetem a vida privada. Em especial coloca a ação, pois o funcionamento de todo as coisas depende 
da condição humana de agir, iniciar, tomar inciativa. 
6
 No sentido de possuir direitos e responsabilidades (ROUSSEAU, 2009 apud DALLAN, 1984), 

especialmente, o de opinar, participar da criação de leis e tomadas de decisões (exercer seu ser 
político), constituindo uma democracia. A democracia, por sua vez, refere-se a todas as pessoas 
terem o direito de exercer civilidade por meio de eleições (ENCYCLOPÉDIA BRITANNICA, 2017a; 
2017b). Por isso, cidadão é toda pessoa humana com características e necessidades próprias de sua 
natureza, não dependendo de vinculação, ou da vontade do Estado, não podendo também, ser 
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(ARENDT, 2007); e um estado de lazer, de contemplação ou modo de vida ociosa 

(AGOSTINHO, 1989) manifestada, muitas vezes, por errâncias ou o caminhar 

despretensioso (JACQUES, 2012). 

No campo da arquitetura e urbanismo, essas atividades públicas podem 

ser estacionárias e cinéticas. Essa última enquanto pessoas caminhando ou se 

deslocando por outros modos de transporte. Já as atividades estacionárias 

subdividem em necessárias, opcionais ou sociais. As atividades necessárias são 

aquelas que todas as pessoas têm de realizar independente de outros fatores (como 

qualidade física), por exemplo, o deslocar-se para a escola, trabalho, casa e fazer 

compras. As atividades opcionais correspondem ao passear, sentar e brincar no 

espaço público realizado livremente pelas pessoas.  As atividades sociais surgem a 

partir dessas duas e são relacionadas ao contexto social, no conceito já apresentado 

anteriormente (GEHL, 2014).  

As atividades opcionais e sociais transformam o espaço de mera 

passagem a espaço de lazer, encontro e interação ativa ou passiva no caso, por 

exemplo, do contato com estranhos. Valendo o contrário, espaços sem vida urbana 

são aqueles onde se realizam apenas atividades cinéticas e necessárias (GEHL, 

2014).  

Nesse sentido pode-se concluir, primeiramente, que vida pública é o que 

acontece quando as pessoas caminham, pedalam ou permanecem nos espaços 

públicos durante suas atividades diárias ou cotidianas. Também corresponde aos 

ativismos e movimentos coletivos, a reunião de pessoas, as ações espontâneas das 

pessoas, como olhar as vitrines e sentar em um banco (CITY OF COPENHAGEN; 

GEHL ARCHITECTS, 2013). Num segundo momento, que a vida pública muda 

“constantemente, no decurso de um dia, semana ou mês, e ao longo dos anos”, 

como mostra a Figura 2, sendo relacionada ao “design, sexo, idade”, aos “recursos 

financeiros, a cultura e muitos outros fatores” (GEHL; SVARRE, 2013, p. 2). Além 

disso, que começa na pequena escala do caminhar se propagando às demais 

escalas de acordo com o trajeto que as pessoas realizam pela cidade. Isso significa, 

então que “a vida em toda a sua diversidade se desdobra diante de nós quando 

estamos a pé" (GEHL; SVARRE, 2013, p. 19), não sendo exclusivamente uma 

questão de tráfego (GEHL, 2014). 

                                                                                                                                                                                     
eliminada por ele. Na verdade, o estado “só tem a possibilidade de assegurar ou não os meios para 
que elas sejam respeitadas e atendidas” (DALLAN, 1984, p. 63). 
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Figura 2. A vida de um banco

 

Fonte: Gehl e Svarre (2013, p. 7) 

Considera-se, por fim, a existência de outros termos, considerados neste 

estudo, relacionados ao de vida pública, tais como: urbanidade, vitalidade urbana, 

hospitalidade, apropriação, amabilidade, habitabilidade e experiência.  

Urbanidade significa comodidade no espaço público (AGUIAR, 2012), ou 

seja, espaços que se apresentam hostis ou não ao corpo. Além disso, “obviamente 

se refere à cidade, enquanto realidade física”, sendo contrastante a formalidade “a 

forma – limites exteriores da matéria de que é constituído um corpo [...] que não é 

espontâneo; que se atém a formas estabelecidas; convencional [...] aquilo que é de 
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praxe, rotina” (HOLANDA, 2002, p. 125-126). Também corresponde a solidariedade, 

alteridade, interação, encontros espontâneos, planejados e abstratos (AGUIAR, 

NETTO, 2012; NETTO, 2012).  

De vigor, vital ou força vital (HOUAISS, 2009), vitalidade urbana é 

representada pela presença de muitas pessoas - habitantes, visitantes, transeuntes 

ou estranhos- no espaço público interagindo e exercendo uma vigilância natural, os 

“olhos da rua”. O que depende de quão público o espaço tem a capacidade de ser 

(HILLIER et al., 1983), de um centro ativo, ou “coração urbano”, e do desempenho 

econômico das cidades (JACOBS, 2007).  

Hospitalidade tem relação com o acolher e incluir o outro, sendo uma 

dádiva que implica retribuição e vínculo (FERRAZ, 2013). Logo, “é um fenômeno 

que implica uma organização, um ordenamento de lugares coletivos e, portanto, a 

observação das regras de uso desses lugares” (GRINOVER, 2006, p. 31).  

Já a noção de apropriação refere-se à relação física, mental, afetiva e 

simbólica entre pessoas e o espaço público. As pessoas reconhecem o espaço 

como adequado a alguma utilização em conformidade com suas expectativas sociais 

(MERLIN, CHOAY, 1988; DELGADO, 2008). Nesse sentido e em termos 

morfológicos, as apropriações podem ser coletivas, comunitárias ou individuais (DEL 

RIO, 1990).  

Um espaço pode ter amabilidade quando for comunicativo, atrativo e ao 

abrigar intervenções, eventos e arte que geram interações, proximidade e abertura 

entre as pessoas. Logo, o espaço se torna amado, de intimidade, de posse ou feliz 

(FONTES, 2011; 2016).  

 A noção de habitabilidade, por sua vez, corresponde às qualidades de 

um espaço na escala local que induzem ao bem-estar social, mental e físico, ao 

senso de comunidade, a satisfação das necessidades do cidadão e ao 

desenvolvimento ambiental; lugar histórico único (DEL RIO et al., 2012). Além de 

espaços públicos seguros para brincar e aprender (APPLEYARD, 1981). 

A experiência urbana trata-se das maneiras diversas “através das quais 

uma pessoa conhece e constrói” (TUAN, 1983, p. 9) o mundo exterior com base, 

especialmente, em sentimento e pensamento, não opostos em subjetividade e 

objetividade. Significa, então, aventurar naquilo que parece novo, ilusório, perigoso, 

desconhecido ou incerto. Implica, por fim, em aprender, atuar e criar a partir da 

própria vivência (TUAN, 1980). 
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1.2 ESPAÇO PÚBLICO 

 

1.2.1 Teoria 

 

A cidade é constituída, de forma geral, por dois tipos de espaços físicos: 

aqueles com construções e os livre de construção (MAGNOLI, 1982), apesar desse 

conceito estar sendo revisado nas últimas décadas. Atualmente, tem-se maior 

destaque aos espaços públicos do tipo rua, praça e parque.  

As ruas e as suas calçadas são consideradas como os órgãos mais vitais 

de uma cidade (APPLEYARD, 1981; SANTOS, VOGEL, 1985; HOLANDA, 2002; 

JACOBS, 2007), de forma que as praças sejam suas extensões (WHYTE, 2009). Os 

parques, diferentemente, são refúgios antiurbanos de influência norte americana, 

carentes de vida, que tem influenciado negativamente o projeto das praças (ALEX, 

2008). De forma que “parecem acentuar a segregação social, funcionando como 

‘álibis’ de determinadas políticas de intervenção urbana” (SERPA, 2007, p. 10). 

Ruas, praças e parques, apesar de serem espaços urbanos, não são 

necessariamente espaços públicos, tornam-se ao abrigarem o ethos público, logo, 

não são apenas meros espaços de passagem (PADILHA, 2011). Ademais, nem 

todos os espaços podem ser atribuídos como espaço vivido ou espaço público 

político apesar de possuírem a possibilidade de se tornarem. 

A noção de espaço físico, ou urbano7, condiz com o suporte de atividades 

e fluxos, além de admitir uma série de arquétipos arquitetônicos e urbanísticos que o 

constituem: o edifício, a praça, a rua, o parque, o bairro, a região (KOHLSDORF, 

1996). Contudo, apesar de serem bases estruturantes para as sociedades essas 

porções espaciais com determinadas funções não existem por si só (PARK, 1973).  

Elas necessitam das relações humanas para adquirirem a essência de 

lugar, quando se soma à sua condição física e funcional o desenvolvimento de 

práticas sociais e cognitivas (HOLANDA; KOHLSDORF, 1995). Isto é, quando as 

                                                           
7
 De urbano, do latim urbanum e significa arado. A cidade contemporânea, ou urbe simbolizada na 

urbs Romana, é definida como espaço de civilização ou cidadania (Civita), o centro industrial político-
ideológico, social, econômico e cultural (do coletivo, poder e festa) que se estende a espaços 
circundantes, como o campo, e virtualmente ao território nacional e até, planetário. Superando os 
“conceitos de cidade e de campo como formas antagônicas [...] O que chamamos urbano, 
substantivamente, é o tecido urbano-industrial [...] Esse processo, além de pressupor uma sociedade 
virtualmente integrada ao mundo [...] pressupõe também a extensão da práxis urbana, da polis 
(política), da civita (cidadania) e da própria urbe (enquanto espaço social construído) a todo o espaço 
social e humano” (MONTE-MOR, 2006, p. 193-194). 
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pessoas o vivenciam (LEFEBVRE, 1974), atribuem sentido, o genius loci 

(NORBERG-SCHULZ, 1979) e desenvolvem vínculos afetivos com ele (TUAN, 

1980). 

O espaço vivido é aquele com o contexto social manifestado por meio dos 

comportamentos das pessoas e relacionado à imaginação, concepção, experiências 

individuais e ações coletivas. Deixando de ser apenas objeto, tal espaço é aquele 

que propicia a memória coletiva (SANTOS, 1988; ROSSI, 1995), pois as pessoas 

procuram “lugares familiares em seu ambiente construído que estejam carregados 

de memórias significativas e que possam gerar-Ihes estabilidade psíquica e social” 

(DEL RIO, 1990, p. 96).  

O espaço vivido ainda contempla o espaço percebido, o espaço 

concebido (LEFEBVRE, 1974) e o espaço cultural (NORBERG-SCHULZ, 1981), 

caracterizados, respectivamente, pelos elementos no e do espaço sujeitas a 

observação e interpretação pessoal ou coletiva; a representação idealizada e 

abstrata do saber erudito, técnico ou especialista; e os fatores externos que alteram 

o espaço físico e as relações sociais. 

O espaço público político pode ser compreendido, sinteticamente, como o 

espaço que materializa, no urbano, o político das sociedades democráticas 

(ABRAHÃO, 2008) e assim, institucionaliza a participação, o debate, o conflito, os 

direitos e questiona o poder (HARVEY, 2012). Logo corresponde a arena de 

“reprodução de diferentes idéias de cultura, da intersubjetividade que relaciona 

sujeitos e percepções na produção e reprodução dos espaços banais e cotidianos”, 

sendo “um motivo de conflito de interesses nas sociedades contemporâneas, um 

conflito pela sua definição, pelo seu controle, pelos benefícios que assegura” 

(SERPA, 2007, p. 9 e 11). 

Por fim, inferindo nos termos propriamente de espaço público, na 

concepção weberiana pode ser compreendido como bem de todos e, em contraste 

ao espaço privado, corresponde ao espaço aberto, acessível e visível que admite 

diversos usos, seja de comércios, serviços, lazer, eventos, encontros, 

manifestações, debates (LAVALLE, 2005; RABOTNIKOF, 2006). Logo, o espaço 

público não apresenta apenas função e forma – enquanto espaço físico ou urbano -, 

mas contexto político - enquanto espaço político - social, cultural, e mental – como 

espaço vivido.  
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1.2.2 Contexto Brasileiro 

 

A seguir será discutida brevemente a realidade do espaço público 

brasileiro que, muitas vezes, pode ser contrastante as concepções apresentadas 

anteriormente. Essa explanação não se revela maniqueísta, pelo contrário, apenas 

traz a tona realidades encobertas, invisíveis ou ignoradas que diversos autores, ao 

longo do tempo, têm realizado esforços para modificar. 

1.2.2.1 De intermezzo  

A relação entre espaço público e privado enquanto separação rígida e 

simplista elimina os espaços mutáveis e de transição existentes.  Podem ser citadas 

varandas (GEHL, 2014), sarjetas (SCHVARSBERG, 2011) e até quando o espaço 

torna-se “casa” de um desabrigado como intermezzo (OLIVEIRA, 2013), como 

mostra a Figura 3. 

 

Figura 3. O espaço público dos sujeitos invisíveis

 

Fonte: Maciel (2015) 

Tais espaços semi-públicos ou semi-privados apresentam diferente grau de acesso, 

permeabilidade, articulação, forma e material (HERTZBERGER, 1999); critérios 
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segundo um contexto para serem denominados assim; territórios delimitados a partir 

de regras de socialização estrita e direcionada (FISCHER, 1994). Ainda há os 

espaços coletivos, “espaços públicos absorvidos por usos particulares, ou espaços 

privados que adquirem uma utilização coletiva” (SOLA – MORALES, 2001, p. 104). 

Ou seja, espaços mistos em uso, significado, domínio e apropriação, como estádios, 

bancas, galerias, parques. 

 

1.2.2.2 Terra de ninguém 

 

O espaço é, verdadeiramente, público quando apropriado por pessoas 

que se sentem responsáveis por ele, como se fosse extensão de sua sala de estar 

ou de sua casa (SANTOS; VOGEL, 1985). Em outras palavras, se não existe 

relação de responsabilidade e de comunidade com o espaço e com grupo sociais, 

logo, as pessoas se sentem desconfortáveis para realizar contatos, são hostis umas 

com as outras e preferem não usar o espaço público (ALEXANDER et al., 1977; 

NEWMAN, 1996). 

De acordo com Hall (1977) o ser humano possui um instinto natural que o 

leva a definir seu território como uma necessidade fundamental de sobrevivência, 

incluindo sua moradia, seu trabalho e todos os ambientes de sua vida. A definição 

de seu território lhe confere um sentimento de orgulho pessoal e de propriedade (ou 

pertencimento), permitindo também o desenvolvimento de sua individualidade. O 

senso comunitário consiste em um lugar onde as pessoas possuem laços sociais, há 

sentimento de pertencimento e a partir do qual trabalham juntas para alcançar 

objetivos comuns (DEL RIO et al., 2005a).  

Por isso, ainda, infere-se na necessidade da ação coletiva de “heróis 

locais” (BRADSHAW, 1993) que participam efetivamente das tomadas de decisão, 

ou que sejam levados a participar de algo que lhes é comum. Logo, que não fiquem 

passivos a espera de mudança; possam suprir o que o Estado não proporciona; 

entendam as suas necessidades como direitos, criem argumentos apoiados neles e 

ainda inventem novos para justificar suas exigências (HOLSTON, 2013). O contrário 

pode ser percebido na Figura 4, consequência também do processo atual de 

transferência das funções do Estado, quanto ao planejamento e gestão urbana, para 

atores privados (ARANTES et al., 2000). 
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Figura 4. A terra de ninguém não cuidada pela gestão municipal ou pelos cidadãos 

 

Fonte: Mekari (2015) 

 

1.2.2.3 Segregado e Desigual 

 

O espaço público brasileiro está distante de ser para todos. A sua função, 

a natureza e a interação social variam segundo classe, idade, estruturas espaciais, 

especialização de usos e até mesmo etnia (LEVITAS, 1986). Assim, existem 

espaços onde não há de fato coexistência de diferenças, mas uma presença 

homogênea.  

Encontram-se dois tipos de espaços: um elitizado, normalmente privado, 

ou mesmo público, mas com restrição, controle e neutralizando qualquer tipo de 

desordem; e outro, considerado como incontrolável, perigoso e destinado aos 

pobres e marginalizados (GHIRARDO, 2002). Em outros termos, refere-se a “cidade 

legal” e a “cidade real” (ARANTES et al., 2000), aos espaços opacos contrastantes 

aos luminosos (SANTOS, 2008); os espaços lisos e os espaços estriados 

(DELEUZE; GUATTARI, 1997). 

Apesar da transposição gradativa de limites desde a década de 1980, 

quando as áreas periféricas começaram a ser ocupadas por classes abastadas, a 
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população de classe média e alta, predominantemente, ainda estabelecem relações 

sociais em espaços privados o que relaciona a proliferação de enclaves fortificados 

como shopping centers e condomínios habitacionais fechados à busca de segurança 

(SENNET, 1990; CARLOS, 2007). 

 Já os “pobres” firmam relações com os vizinhos como forma de 

segurança ao engendrar apoio social e vigilância comunitária. Eles dependem do 

transporte público e utilizam mais os espaços públicos, especialmente, em sua 

vizinhança ou em espaços de perfil semelhante (ALARCÓN; HOLANDA, 2005). 

Logo, a utilização ou não de um espaço público é definida por questões de 

localização, acessibilidade e sociabilidade comunitária (DEL RIO et al., 2012).  

 

1.2.2.4 Legal e ilegal, opaco e luminoso, liso e rugoso 

 

Segundo Arantes et al. (2000, p. 165), nas cidades brasileiras, 

normalmente, existem duas cidades dentro de uma, ou até mais. Isso quer dizer que 

há uma cidade excluída e ignorada, dos pobres e marginalizados, que sobrevivem 

na ilegalidade. Essa é a “não cidade”, pois se distingue da considerada cidade 

formal, oficial ou legal, das classes abastadas, que concentram os investimentos 

públicos e a legislação.  

Essa construção ideológica “torna a condição de cidadania um privilégio e 

não um direito universal”, não tendo “a função apenas de encobrir privilégios”, mas 

também “um papel econômico ligado à geração e captação da renda imobiliária”. 

Essa realidade é dissimulada pela mídia e publicidade para “dar aparência de 

‘natural’ e ‘geral’ a um ponto de vista parcial”, a da cidade da elite (ARANTES et al., 

2000, p. 165). 

Como explicita Ana Clara Torres Ribeiro (2012, p. 66-67), a luz é o oposto 

da natureza descontrolada, logo, os espaços luminosos não são “espaços 

simplesmente iluminados”, mas investidos com sucessivas modernizações, 

reconhecidos e valorizados como “bons”, racionais e que excluem qualquer ação 

não-artificial. Enquanto que os espaços opacos seriam espaços de resistência, 

sobrevivência e inventividade, flexíveis, informais, orgânicos, espontâneos, 

esquecidos e invisíveis, pobres, feios e perigosos (SANTOS, 2008).  

Por fim, para o entendimento de opaco e luminoso, utiliza-se outra noção 

de Milton Santos (1999, p. 25), a de rugosidades enquanto “elaboração desigual ou 
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da evolução desigual de um conjunto e de tal maneira que, quando uma parcela 

progride, uma outra se atrasa”, sendo heranças físicoterritoriais, socioterritoriais ou 

sociogeográficas. Ou seja, aquilo “que fica do passado como forma, espaço 

construído, paisagem, o que resta do processo de supressão, acumulação, 

superposição, com que as coisas se substituem e acumulam em todos os lugares” 

(SANTOS, 1999, p. 92). 

O espaço liso e o espaço estriado de Deleuze e Guattari (1997, p. 157) se 

referem, respectivamente, ao espaço nômade, aberto, ilimitado, variável e rizomático 

“onde se desenvolve a máquina de guerra”; e ao espaço sedentário, fechado, 

limitado, constante e arborescente “instituído pelo aparelho de Estado”. Além disso, 

o primeiro se traduz como potência maior a desterritorialização do que o segundo.  

Considera-se que as pessoas “se organizam segundo territórios que os 

delimitam e os articulam aos outros”. Logo, pode se constituir como um espaço 

vivido ou “um sistema percebido no seio da qual um sujeito se sente ‘em casa’”, 

enfim que adquire sentimento de propriedade, a partir dos “quais vai desembocar, 

pragmaticamente, toda uma série” (GUATTARI; ROLNIK, 1986, p. 323) de 

agenciamentos.  

Esse constitui-se, por sua vez, como uma “noção mais ampla do que as 

de estrutura, sistema, forma, etc. Um agenciamento comporta componentes 

heterogêneos, tanto de ordem biológica, quanto social, maquínica, gnosiológica, 

imaginária” (GUATTARI; ROLNIK, 1995, p. 317). Posteriormente, pressupõe que o 

território pode se desterritorializar no sentido de desfazer, destruir ou abandoná-lo, 

mas também de reterritorializar, ou construir um novo território (DELEUZE e 

GUATTARI, 1997). 

Em termos botânicos, rizoma é a haste subterrânea diferente da raiz ou 

árvore que “fixam um ponto, uma ordem”, uma hierarquia, um fechamento 

(DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 15). Mas em especiais, ‘árvore’ e ‘rizoma’ se 

referem a uma estrutura abstrata (ALEXANDER, 1965). O rizoma então consiste em 

uma rede que aglomera elementos heterogêneos, múltiplos e conectados, podendo 

ser rompido e quebrado, mas nunca destruído, logo, são abertos, desmontáveis e 

reversíveis (DELEUZE; GUATTARI, 1995). Em termos urbanos quer dizer que, por 

exemplo: 

Se perguntarmos a alguém quem são seus amigos, e em seguida fizermos 

o mesmo com os nomes indicados, cada um deles indicará um terceiro 
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grupo de pessoas, muito provavelmente desconhecidas do primeiro 

entrevistado; este terceiro grupo de amigos, por sua vez, indicaria outros 

tantos desconhecidos e, assim, indefinidamente [...] Isto, em tese, significa 

que não existem grupos fechados de pessoas. A realidade da estrutura 

social contemporânea está cheia de sobreposições, interseções ou 

cruzamentos: os sistemas de relacionamento e familiaridade formam uma 

'semi-trama', não uma 'árvore' [...] Creio que, agora, você deva estar se 

perguntando: como deve ser a aparência de uma cidade 'em semitrama', e 

não 'em árvore'? Devo confessar que ainda não posso lhes apresentar 

essas plantas ou traçados. Isto, porque não basta, apenas, demonstrar a 

necessidade das sobreposições [...] (ALEXANDER, 1965, p. 58-62, 

tradução nossa). 

 

Muitas cidades são planejadas em árvore, ou seja, a partir de 

zoneamentos e hierarquias espaciais como reflexo das sociais, como mostra a 

Figura 5. Esse processo está intrínseco a busca por limpeza e ordem, difundido 

pelos CIAM’s, que resulta em comunidades isoladas e individualizadas, na pouca ou 

não convivência social e uso dos espaços públicos. Mas também, isso pode 

acontecer porque a mente humana tenta reduzir sistemas complexos para entendê-

lo. Em consequência as pessoas preferem, ou criam, estruturas fáceis de lidar, como 

a da árvore. 

 

Figura 5. “A” e “B” representam o modelo rizoma, “C” e “D” o de árvore; abaixo tem-se a 

esquerda, a cidade de Brasília, DF, Brasil e a direita Maryland, Colúmbia, ambas do tipo 

árvore
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Fonte: Alexander (1965, p. 58-62). Modificado pela autora 

 

1.2.2.5 Campo de disputas: poder e resistência 

 

Esse cenário revela o que Foucault (1987) considerou sobre o espaço, 

público ou privado, enquanto sujeito ao poder de um soberano. Desde a Acrópole 
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grega, ao Fórum romano, à praça medieval, até na era moderna e nos shopping 

centers atuais, o espaço sempre foi destinado à representação do poder de um 

soberano, seja um rei, um ditador ou representantes de classes abastadas 

(MONTEIRO, 2008).  

Mas, em contrapartida ao poder do soberano existe a resistência, uma 

abertura para a contestação, para desafiar e nivelar as hierarquias (FOUCAULT, 

1987). Como terra de ninguém (DEL RIO, 1990), o espaço público é vivenciado 

pelos “despossuídos” (AGREST, 1988), os sujeitos invisíveis considerados, muitas 

vezes, a margem da sociedade (HOLANDA, 2002; JACQUES, 2005).  

Desconsiderados dos processos hegemônicos, como o planejamento 

urbano, essas pessoas sobrevivem desenvolvendo táticas de apropriação 

espontâneas e imprevisíveis. Ou seja, as “muitas práticas cotidianas (falar, ler, 

circular, fazer compras ou preparar refeições etc.)” e “uma grande parte das 

‘maneiras de fazer’” (CERTEAU, 1994, p. 47), como o caminhar pela cidade. Um 

exemplo dessas táticas se encontra na Figura 6. 

 

Figura 6. Comércio de rua

 

Fonte: Tefé News (2017) 
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1.2.2.6 De fluxo e medo 

 

Há sempre tentativas de controlar e erradicar todas as formas de 

resistência ao poder hegemônico e assim assegurar o seu desenvolvimento 

(FOUCAULT, 1987). Podem ser citadas, nesse sentido, as estratégias de 

privatização e fortificação, isto é, a criação espaços fechados sobre si mesmos no 

qual as pessoas possam ser vigiadas e os comportamentos sejam padronizados 

(SENNET, 1997; CARLOS, 2007).  

Além de estratégias de segregação por intermédio de planos e projetos 

para transformar um espaço opaco em luminoso8, utilizando-se da justificativa de 

proteger as pessoas de elementos ameaçadores como mendigos9 (SANTOS, 1999). 

Ou mesmo formas de auto segregação com a formação de grupos, tribos ou 

territórios isolados com determinadas regras de exclusão (SERPA, 2007). 

Esses discursos camuflam a tentativa de eliminar as atividades e 

comportamentos imprevisíveis, a concentração de pessoas seja em eventos ou 

manifestações diversas, o indivíduo contemplativo, considerado como vagabundo e 

imprestável. Logo, tira-se a vida pública (LEFEBVRE, 2011) e criam-se espaços 

“apolíticos” (SANTOS; VOGEL, 1985; JACQUES, 2005, 2011). Toma-se como 

exemplo o sistema modernista de circulação de tráfego: 

 

Quando o analisamos em termos do que ele sistematicamente pretende 
eliminar – o sistema tradicional de ruas com espaços públicos, multidões 
urbanas e um certo tipo de espaço político ao qual a rua dá subsistência – 
suas consequências sociais tornam-se claras. O deslocamento da vida 
social, dos “recintos” abertos e públicos das ruas e praças para recintos 
fechados dos parques, clubes, residências, e carros, provocado pelo 
sistema modernista não reproduz a esfera exterior da cidade e seus 
cidadãos num novo ambiente interior. De fato, essa interiorização incentiva 
uma privatização das relações sociais, que permite maior controle do 
acesso a um espaço que, quase invariavelmente, estratifica o público que o 
usa (HOLSTON, 1996, p. 247). 

 

Pelo desgaste nos confrontos sociais provenientes dessa relação entre 

poder e resistência, por medo, falta de habilidade em negociar no âmbito público ou 

mesmo pela coerção do Estado, a sociedade desvia do conflito ao utilizar 

exclusivamente os espaços privados e utilizarem o espaço público apenas para as 

                                                           
8
 O uso dessas expressões de Milton Santos (1999; 2008) ao invés das demais apresentadas 

anteriormente, se refere a preferência pelo contexto brasileiro. 
9
 Isso, no entanto, não é um processo recente, mas foi incorporado anteriormente, como por exemplo, 

em Paris com a obra Hausmaniana (MONTEIRO, 2008). 
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atividades necessárias (SENNET, 1990; GUIRARDO, 2002; CARLOS, 2007). Tal 

constatação pode ser exemplificada pela Figura 7, cenário muito comum nas 

cidades brasileiras. 

 

Figura 7. Automóveis parados no semáforo 

Fonte: Caldeira (2012, p. 56) 

 

Os espaços de maior vitalidade e diferença são os de circulação e de 

consumo, mas com sociabilidade rápida e superficial, em um caráter blasé e 

reservado (SIMMEL, 1973). Existe também o contraste da superlotação, no horário 

comercial, com a ausência de vida à noite e finais de semana (ALARCÓN; 

HOLANDA, 2005).  

Pode ser citada, por fim, a crescente sociabilidade violenta baseada na 

geografia do crime e do medo. Respectivamente, trata-se de crimes violentos 

ocorrerem majoritariamente em áreas pobres, enquanto que nas áreas elitizadas 

existem mais índices de furtos; e no medo generalizado induzido pelos meios de 

comunicação, beneficiado pela indústria da segurança e deixando marcas como 

muros, câmeras e guardas (CALDEIRA, 2000, 2012).  

 

1.2.2.7 De escravidão 
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Outro ponto de discussão refere-se à exclusão de outras funções além da 

circulação no espaço público (ABRAHÃO, 2008). As iniciativas para transformar 

essa situação induzindo a retomada de sua função social - ou seja, como espaço de 

encontros, eventos, manifestações artísticas, lazer - e também uma postura mais 

contemplativa (LIMA, 2014) são louváveis, principalmente, para produzir atividades 

opcionais e sociais.  

Podem ser citados, nesse sentido, a intervenção na Avenida Rodrigues 

Alves, Rio de Janeiro (RJ) e na Broadway, Nova York. Mas existe a falácia de querer 

retomar o espaço público a uma “idade de ouro” no qual havia convivência civilizada, 

diferença e sociabilidade. Isso na verdade nunca existiu, não pelo menos como nos 

moldes europeus (BRILL, 1989).  

O espaço público brasileiro, em seu início no século XIX, não era o lugar 

das famílias brancas e abastadas, ainda mais se tratando de mulheres e daqueles 

que trabalhavam para gestão das cidades. Com raras exceções, como nas 

procissões religiosas e idas e vindas de missas, elas interagiam em espaços 

privados e das varandas observavam as camadas mais pobres, especialmente, de 

escravos negros nos espaços públicos (JÚNIOR, 2007), como consta na Figura 8. 

 

Figura 8. O espaço público como o lugar dos pobres 

 

Fonte: Aquarela de Hildebrandt (sd) 
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O não reconhecer o outro como portador de direitos, existente na 

escravidão e na sua herança de heterogeneidade e desigualdade social, gerou um 

espaço público brasileiro com “interesses e hábitos do mundo privado” ao invés dos 

“critérios universais e valores cívicos de índole cidadã” (LAVALLE, 2004, p. 58). 

Assim, apesar de outros fatores10 influenciarem o “público”, no Brasil, o ponto crítico 

revela-se na composição da sociedade baseada na escravidão (JUNIOR, 2007) e, 

consequentemente, numa uma sociedade com dificuldades em estabelecer 

convivência civilizada e um espaço público incapaz de “animar qualquer expressão 

pública genuína” (LAVALLE, 2004, p. 20).  

Os pensadores da época, no entanto, direcionavam as desculpas para a 

precariedade do próprio espaço e a falta de modos ou etiqueta de seus 

frequentadores (JÚNIOR, 2007). Vieram então o embelezamento e a higienização 

até os processos de requalificação atuais “de cima para baixo” (ROSA, 2001), 

considerando que o existente dentro do espaço, incluindo pessoas e atividades, 

deve dar lugar a novos moradores que tenham o “status adequado” (SANTOS, 

VOGEL, 1985; ARANTES et al., 2000). 

Diferentemente na Europa, pela inexistência da escravidão, pelas revoltas 

das camadas populares houve a “cristalização da opinião e do espaço público” 

(LAVALLE, 2004, p. 50). Logo, a vida pública foi fundada por meio da projeção 

política de interesses em comum de uma sociedade civil burguesa; do diálogo com 

apelo ao princípio universal da razão; e da diminuição da distância entre classes 

ricas e pobres (LAVALLE, 2001).  

Esse contexto revela a falácia na histórica incorporação anacrônica e 

descontextualizada de modelos no planejamento brasileiro que ainda persiste 

(ARANTES et al., 2000). O problema ainda está, desde então, na definição de um 

espaço público baseado nesses moldes europeus, considerando que tudo fora 

dessa regra é uma anomalia (LAVALLE, 2005) e chegando a errática que o espaço 

brasileiro não é público ou não tem vida pública (JUNIOR, 2007; MONTEIRO, 2008). 

Assim, esse retorno a funções diversas dos espaços públicos deve ser, na verdade, 

                                                           
10

 O desenvolvimento de novos modos de deslocamento e de comunicação com o rádio e filmes, 
incorporando as massas; a separação do estado e da sociedade, surgindo dispositivos legais de 
reinvindicação e exclusões, não universalizando os direitos de cidadania política, por exemplo, não 
propiciando direitos a trabalhadores rurais; o predomínio de uma “sociedade de auditores” num 
caminho inverso ao da consolidação da opinião pública de caráter político; desenvolvimento de novos 
centros, que esses passaram por processos de esvaziamento, degradação ou perda de significado 
histórico; o espraiamento da cidade; a fragmentação do uso do solo; e a formação de áreas vazias, 
mal formadas ou obsoletas (ROGERS, 2001; COMPANS, 2004; SARASA, 2005). 
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pautado nos sujeitos invisíveis das áreas opacas, cidades ilegais ou espaços lisos 

(DELEUZE, GUATTARI, 1997; ARANTES et al., 2000; SANTOS, 1999) que 

constituem formas do social e espaços de cidadania insurgente (HOLSTON, 2013), 

como já abordava Lefebvre (2011, p. 117-118): 

 

O direito à cidade não pode ser concebido como um simples direito de visita 
ou retorno às cidades tradicionais. Só pode ser formulado como direito à 
vida urbana [...] ao lado da condição dos jovens e da juventude, dos 
estudantes e dos intelectuais, dos exércitos de trabalhadores [...] de todos 
aqueles que sofrem a ação de uma cotidianidade bem ordenada, será 
necessário mostrar aqui a miséria irrisória [...] Basta abrir os olhos para 
compreender a vida cotidiana daquele que corre de sua moradia para a 
estação mais próxima ou distante, para o metrô superlotado. 

1.2.2.8 Espaço público e vida pública brasileiros 

Pode-se concluir, a partir do explanado até aqui, que o espaço público 

brasileiro não “está morto” como comumente se difunde por autores como Sennet 

(1997), mas tão pouco reflete o ethos público em sua definição weberiana dada 

inicialmente. Na verdade, condiz com o próprio contexto social, econômico, político e 

histórico: é desigual, segregado e fragmentado (CALDEIRA, 2000; VILLAÇA, 2001; 

ABRAHÃO, 2008; SERPA, 2007).  

Em relação à definição de vida pública, apresentada no item 1.1, pode-se 

concluir também que majoritariamente: a convivência social nos espaços públicos 

brasileiros não é tão civilizada, sendo os índices de criminalidade mais 

representativos disso; nem tão igualitária pela presença de desigualdade 

socioeconômica; encontra-se homogeneidade ao invés de diferença, logo, o 

reconhecimento tem sido substituído por formas de alienação ou camuflagem; o 

campo de arquitetura e urbanismo tem sido utilizado como instrumento de combate 

à resistência e para fins de ordenação de tudo que se constitui como imprevisível, 

inédito e inesperado; as sociabilidades revelam segregação como reflexo do próprio 

contexto pois os espaços são apropriados de modo seletivo e diferenciado de acordo 

com os sujeitos sociais; as atividades necessárias predominam e o estado de 

contemplação tem diminuído pela correria do dia-a-dia, associado ao medo de estar 

e caminhar no espaço público por causa da violência; no espaço concentra-se 

cidadãos que assumem diferentes identidades, papéis e que escolhem onde 

desejam participar; na contramão, a vida pública encontra-se ativa em áreas mais 
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periféricas e/ou menos favorecidas, mesmo em cidades brasileiras com portes 

metropolitanos, prova disso pode ser encontrado nos espaços com crianças 

soltando pipa e bancos improvisados pelos próprios moradores, por exemplo. 

 

1.3 SUJEITO AMBULANTE E PRATICANTE DO COTIDIANO 

 

As reflexões sobre o sujeito partem da relação Topológica e da Topofilia. 

Isso quer dizer que o ponto de partida é o movimento e os sentidos humanos, pois, 

embora os contextos das cidades e espaços públicos sejam diferentes, eles têm 

como denominador comum às pessoas. 

 

1.3.1 Relação topológica 

 

A relação Topológica refere-se à condição cinética apresentada pelo ser 

humano, não sendo limitada apenas ao deslocar-se de um ponto a outro, mas a 

condição das pessoas de se relacionarem com o espaço por meio do movimento do 

corpo - dos olhos, sentar ou ficar em pé, caminhar (DEL RIO, 1990). Dessa forma, 

caso estejam espacialmente arranjados nas relações espaciais qualitativas 

proporcionadas pelo movimento - por exemplo, proximidade, envolvimento e 

afastamento - os espaços tornam-se díspares, familiares, de fácil identificação e 

orientação (LYNCH, 1997; CULLEN, 2009).  

Assim, o espaço projetado para a apreensão proporciona consciência de 

espaço e experiência espacial plena dos distintos grupos sociais e particularidades 

existentes nas pessoas (KOHLSDORF; KOHLSDORF, 2005). Isso, pois, a 

experiência do espaço vivido depende não apenas da visão, mas de todos os outros 

sentidos humanos (KOHLSDORF, 1996).  

A visão apresenta o espaço tridimensional, permite a orientação, 

localização, a identificação de distâncias, formas, de perigos e atrações, e tantas 

outras variedades de elementos. Com o olfato toma-se maior consciência de massa 

e volume. Com a audição, de distância, orientação e direção. A percepção tátil 

sugere tamanho, forma e textura, e ainda apresenta o diferencial (e principal) de 

registrar as sensações (áspero, suave, pontiagudo ou liso, etc.), caracterizando 

objetos e espaços (TUAN, 1980). 
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1.3.2 Topofilia 

 

O sujeito apresenta universalmente aparelhos locomotores e sensoriais, 

modos de deslocamento e padrões básicos de comportamento semelhantes. Logo, 

todos são dependentes e componentes de um centro pisco-afetivo, ou seja, 

possuem percepções, valores e atitudes (GEHL, 2014).  

Valores, enquanto experiência conceitualizada e um sistema de crenças 

que levam a determinadas atitudes, enquanto posturas diante de algo ou alguém e 

induzidas também pela percepção e fatores externos como contexto histórico, 

cultural, social. A percepção é a resposta dada pelos sentidos humanos aos 

estímulos externos (TUAN, 1980). Nesse processo o espaço é interpretado por 

sensações (calor, frio, prazer, dor) que, após passar por processos de memória e 

significação, resulta na formação de imagens e imaginários (KOHLSDORF, 1996). 

Como explica Del Rio et al. (2005b, p. 112): 

 

Estímulos sensoriais e perceptivos gerados pelo ambiente altamente 
impactantes – são filtrados de acordo com a motivação individual dos que 
ali se encontram ou permanecem; passam por um processo mental que os 
registra na memória, organizando-os em imagens icônicas ou 
representações objetivas do lugar da rotina – que se transformam em 
estruturas significantes. 

 

A imagem, por sua vez, refere-se aos registros icônicos, físicos, 

documentais, estáticos e visuais da cidade que tornam a cidade espetacular e “o seu 

reconhecimento supõe a percepção coletiva que consagra e faz circular valores, 

marcas, referências e identidades urbanas” (FERRARA, 2000, p. 120). No entanto, a 

imagem que tende a permanecer diluída no cotidiano e no hábito de ver a cidade, 

precisa estar vinculada a esse imaginário – que é a própria experiência do espaço - 

para revelar as vivências e ações, as improvisações, os conflitos e dissensos dos 

espaços (JACQUES, 2011).  

Segundo Tuan (1980; 1983), o elo afetivo entre a pessoa e o espaço gera 

ainda a familiaridade, ou seja, o reconhecer elementos, formas ou imagens que 

remetem às lembranças e experiências, individuais e ambientais. Logo, tal 

familiaridade implica na atribuição de sentimentos de afeição ou desprezo, muitas 

vezes inconscientes, levando as pessoas ao se apoiarem em aspectos bem 

diferentes do meio ambiente. Assim, apesar de diferentes indivíduos fazerem uso de 
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um mesmo espaço – sejam habitantes, transeuntes ou visitantes - eles apresentam 

experiências e sentimentos distintos.  

Por fim, as sensações são transformadas em sentimentos - qualidades, 

emoções ou afeições ambíguas e intencionais - que passam pelos estágios finais de 

raciocínio e seleção (KOHLSDORF, 1996). Isto é, são qualificadas por ideias ou 

pensamentos gerando uma resposta, as denominadas atitudes, comportamentos ou 

condutas, que revelam como a pessoa é afetada intimamente pelo espaço (TUAN, 

1980).  

 

1.3.3 Ambulante e praticante 

 

Com a breve explanação pode-se concluir, primeiramente, que o 

processo psico-afetivo ocorre pela experiência do corpo em movimento que implica 

na percepção sob influência de motivações internas e valores externos ao sujeito, 

como consta na Figura 9. O segundo aspecto, denota-se ao espaço evocar 

respostas emocionais induzindo ou inibindo - atração e repulsão - o sujeito a fazer 

uso dele (TUAN, 1980) e gerando esquemas territoriais conscientes e inconscientes 

(LYNCH, 1997).  

 

Figura 9. Síntese do processo de relação Topológica e Topofilia

 

Fonte: A autora 
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No entanto, mesmo sendo influenciador das decisões e das ações 

humanas, o desenho e quem planeja o espaço “não poderá jamais determinar que 

tomemos ou não determinada ação se isto não estiver em nossas metas mentais” 

(DEL RIO, 1990, p. 97). Logo, tem-se o terceiro pressuposto: a idealização de um 

espaço concebido sempre se contraporá a desvios (LEFEBVRE, 1974), na trajetória 

do sujeito ambulante, ou que caminha; e na função do próprio espaço transformada 

pelo sujeito praticante, ou que age no dia-a-dia da cidade (CERTEAU, 1996). 

 

 

1.4 PARTICIPAÇÃO CIDADÃ 

 

A participação corresponde ao “fazer parte”, “tomar parte” ou “ser parte” 

das decisões e ações em diversos âmbitos (TEIXEIRA, 2002), podendo ser um meio 

ou ter fim em si mesma. Isso significa, respectivamente, que ela: a) ajuda a formar 

melhores cidadãos e permite ou facilita o empoderamento dos cidadãos; b) e é 

compensadora “por razões de eficiência econômica e gerencial, concernentes à 

melhor satisfação das necessidades dos cidadãos e à minimização das chances de 

desperdício e corrupção” (SOUZA, 2004, p. 187-188).  

Esse elemento fundamental tem seu impulso com os ativismos e 

movimentos sociais, além dos atuais coletivos de intervenção urbana. Os ativismos 

são ações políticas e culturais organizadas e autogeridas pela sociedade, podendo 

ser pontuais na cidade e reivindicatórias. Os movimentos sociais são ativismos mais 

expressivos em crítica (SOUZA, 2006). Já os coletivos urbanos são organizações 

autogeridas, descentralizadas, rizomáticas, nômades, flexíveis, situacionais, sempre 

abertas a novos integrantes, que utilizam a comunicação virtual e fundamentam-se 

em intervenções rápidas, baratas e imediatas (HOLLANDA, 2016). 

Independente de sua formação, segundo Sanoff (2000) e Souza (2004, 

2006), a participação de cidadãos na prática projetual pode ser caracterizada como 

não-participação, pseudoparticipação e participação autêntica ou genuína. A 

primeira ainda pode assumir a forma de coerção ou manipulação. Trata-se, 

respectivamente, de regimes ditatoriais ou totalitários, mas também em democracias 

quando do enfrentamento de poderes como, por exemplo, na remoção violenta de 
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assentamentos informais; e nos quais a população aceita intervenções por alienação 

de propagandas enganosas e barganhas em eleições, por exemplo.  

A pseudoparticipação ocorre na forma de informação, consulta e 

cooptação. Isto é, por intermédio de informações divulgadas pelo Estado que 

dependem de transparência, mas a partir dos quais os cidadãos não podem debater, 

escolher ou emitir parecer; na consulta e na cooptação já ocorre esse processo, 

contudo não há garantias de que suas opiniões sejam efetivamente incorporadas; a 

cooptação, nesse caso, difere-se pela presença de líderes e movimentos, enquanto 

que na consulta o Estado cria pesquisas de opinião e audiências públicas (SANOFF, 

2000).  

A participação autêntica se dá por meio de parceria, delegação de poder 

e autogestão. A parceria é um dos graus mais altos de envolvimento da população, 

pois participam de “todas as fases de tomada de decisão e influencia todas as 

etapas do processo”, inclusive na implantação e monitorização juntamente com a 

administração local.  

A delegação de poder consiste em outra situação de cogestão entre 

Estado e sociedade que passa a tomar decisões mais abrangentes. A autogestão 

transcende todas elas, pois não há “presença de uma instância de poder pairando 

acima da sociedade (Estado), a qual decide quanto, quando e como o poder poderá 

ser transferido”, mas, “pressupõe, a rigor, um macrocontexto social diferente: 

pressupõe uma sociedade basicamente autônoma” (SOUZA, 2004, p. 205). 

Assim, neste trabalho, a participação cidadã significa autonomia e 

capacitação do cidadão por meio de informação acessível e transparente; 

colaboração, diálogo, distribuição de força e cogestão entre cidadão, especialistas e 

administração local (SOUZA, 2004); conhecimento profissional antropológico da 

realidade, de métodos de trabalho participativos e disposição pedagógica (NUNES, 

2006). Dessa forma, a participação cidadã difere-se da comunitária e popular, ou 

social, que, respectivamente, corresponde à prestação de contas dos representantes 

do governo à comunidade; e a ação de movimentos reivindicativos com posição 

antigoverno (TEIXEIRA, 2002). 

Por fim, no contexto de participação cidadã, para as decisões no processo 

de prática projetual deve-se buscar uma zona divergente, reconhecendo o espaço, 

coletando diferentes pontos de vista e problemáticas, normalmente, em forma de 

Brainstorming, ou chuva de ideias. Além de uma zona de discussão, estimulando o 
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debate e relacionamento entre os participantes - que, logo, propiciará melhor 

comunicação entre eles -, buscando soluções e por fim, um entendimento comum 

entre todos. E uma zona convergente, definindo, avaliando, refinando as alternativas 

de atuação e as implantando (KANER et al., 1996).  

 

 

1.5 DISPOSITIVOS  

 

A noção de dispositivo é, normalmente, associada com algo midiático, 

tem-se ai os “dispositivos móveis”, desconsiderando sua gênese multidimensional 

encontrada em Foucault (1987). Para o autor, os dispositivos é a rede que se pode 

tecer entre elementos heterogêneos agenciados para atuar como um aparelho ou 

ferramenta segundo uma determinada função.  

Podem ser medidas de segurança, práticas, leis, espaços, edifícios... 

Enfim todo elemento inserido numa relação de poder e saber, além de interiorizado 

no sistema de crenças, identidade e sentimentos que formam o eu, isto é, em 

processos de subjetivação, ou dessubjetivação quando não há essa produção do 

sujeito (DELEUZE, 1990). Como afirmam Guattari e Rolnik (1995, p. 33 e 68-69), a 

subjetividade: 

 

é essencialmente social, e assumida e vivida por indivíduos em suas 

existências particulares. O modo pelo qual os indivíduos vivem essa 

subjetividade oscila entre dois extremos: uma relação de alienação e 

opressão, na qual o indivíduo se submete a subjetividade tal como a recebe, 

ou uma relação de expressão e de criação, na qual o indivíduo se 

reapropria dos componentes da subjetividade, produzindo um processo que 

eu chamaria de singularização.  

 

Identidade e singularidade são duas coisas completamente diferentes. A 

singularidade é um conceito existencial; já a identidade é um conceito de 

referenciação, de circunscrição da realidade a quadros de referência, 

quadros esses que podem ser imaginário. [...] Aquilo que eu chamo de 

processo de singularização – poder simplesmente viver, sobreviver num 

determinado lugar, num determinado momento, ser a gente mesmo – não 

tem nada haver com identidade (coisas do tipo: meu nome é Félix Guattari e 

estou aqui). Tem haver sim com a maneira como, em princípio todos os 
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elementos que constituem o ego funcionam e se articulam; ou seja, a 

maneira como a gente sente, de estar aqui ou de ir embora... 

 

Logo, dependendo de como são utilizados, os dispositivos podem 

apresentar a função de orientar as pessoas, mas, por outro lado, podem assumir um 

caráter negativo ao capturar, determinar e controlar os seus pensamentos, opiniões, 

discursos e comportamentos. Nesse lado negativo, como máquina do governo, 

surge então a necessidade de contradispositivos, ou seja, indo contra o seu uso 

negativo, restituir-lhes o uso comum criando condições para o cidadão participar 

ativamente nos processos de subjetivação (AGAMBEN, 2005).  

Além da dimensão da subjetivação, o conceito de dispositivos 

fundamenta-se nas curvas de visibilidade e enunciação, nas linhas de força e nas 

linhas de ruptura. Respectivamente, trata-se: de “máquinas para ver e fazer falar” 

(DELEUZE, 199, p. 155, tradução nossa); do poder de soberanos que criam jogos 

de saber sobre as práticas sociais; fissuras e fraturas que fazem os elementos se 

misturarem “enquanto alguns provocam outros através de variações ou mesmo de 

mutações de disposição” (DELEUZE, 199, p. 158, tradução nossa), são as 

resistências que geram fugas.  

A partir dessa breve explanação, pode-se considerar que nesta 

dissertação trata-se de uma discussão conceitual de dispositivos específicos, os de 

vida pública, que operam num campo específico, no campo de arquitetura e 

urbanismo, especialmente, dos espaços públicos. Seguindo a lógica dos 

contradispositivos, eles se constituem como elementos que orientam diversos 

atores, num processo de participação cidadã, a observar, registrar, analisar e atrair a 

vida pública nos espaços públicos brasileiros.  

Por fim, isso significa que a dimensão da subjetividade desses 

dispositivos refere-se à formação do sujeito participante da prática projetual. As 

curvas de visibilidade e enunciação, trata-se do reconhecimento desse eu como 

responsável pelo espaço público, ao ser visto e ter a palavra pela participação. As 

linhas de força e de ruptura, compreendendo um movimento de resistência que o 

permite fugir ou escapar daqueles que detém o poder e o saber, ou o governo e os 

especialistas, na avaliação e atuação da vida pública. Nesse sentido, os Dispositivos 

de Vida pública podem ser, por exemplo, eventos, mobiliários e técnicas, como 

consta a Figura 10. 
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Figura 10. De cima para baixo, Brasília, DF, ocupada por manifestações; mobiliários de um espaço 

público apropriados; oficina de discussão com uso de técnicas como mapas e desenhos.

 

Fonte: Cruz (2015); Almeida (2017); Prefeitura de São Paulo (2013, p. 17) 
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1.6 SÍNTESE I: CONSTRUÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE VIDA PÚBLICA 

  

A partir da explanação teórica foi possível identificar dispositivos para 

compor a proposta de avaliação da vida pública nos espaços públicos desta 

dissertação. Nesse sentido, foram estabelecidas três categorias de análise 

influenciadas por um contexto - pessoas, espaço e vivência. 

A primeira categoria referente ao eu, cidadão e sujeito. As terminologias 

são utilizadas enfatizando suas especificações, com “cidadão” enfoca-se na ação e 

comunicação das pessoas na vida pública, política e comunicativa. “Sujeito”, já 

destaca a relação topológica e topofílica existente entre pessoas e espaço. O termo 

“pessoas”, por fim, foi utilizado para definir a categoria.  

A segunda categoria refere-se às características do espaço em si e a 

terceira enquanto resultado da relação entre os outros dois que ocorre na pequena 

escala. A partir delas, destrincham-se critérios de análise iniciais: na categoria 

vivência, encontram-se os critérios contato, afetos, atividades, sensos, táticas e 

desvios; na categoria espaço, encontram-se tipologia, acesso e usos.  

Como abordado anteriormente, o espaço vivido, ou espaço com vida 

pública, apresenta contatos sociais, relações de afetos, atividades estacionárias e 

cinéticas, usos desviantes do projetados - táticas e desvios. Além de que apesar do 

maior destaque a ruas, praças e parques, existem ainda uma variedade de 

arquétipos, ou tipos, de espaços públicos com usos do solo e acessos específicos.  

A essas três categorias principais somam-se duas categorias 

secundárias: contexto e escala. Isto é, quer dizer que cada espaço e cidade 

apresenta fatores externos que o influenciam, assim como estão inseridos num 

contexto de bairros, centros e cidades, interconectados em uma rede ou rizoma.  

Além disso, atenta-se para áreas prioritárias de avaliação, aquelas 

consideradas marginais, ilegais, opacas ou lisas como forma de diminuir a 

desigualdade existente no contexto brasileiro de poucos investimentos nessas 

áreas, como consta no item 1.2. Por fim, a postura necessária para a sua aplicação, 

a partir da diferença e do movimento que resultam na apreensão, abordada no item 

1.3.  

A Figura 11 traz o desenvolvimento inicial dos Dispositivos de vida 

públixa, a partir dos elementos identificados neste Capítulo. 
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Figura 11. Síntese I: construção dos dispositivos de vida pública 

 

 

 

Fonte: A autora 
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CAPÍTULO II - ITINERÁRIO DOS PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS ESPAÇOS 

PÚBLICOS 

 

Este segundo Capítulo se constitui como um itinerário de procedimentos 

de análise do espaço público, percorrendo uma gama de referenciais desenvolvidos 

a partir da década de 1980 com repercussão nacional. Posteriormente, a partir 

disso, é apresentado um diagrama síntese dos achados, que neste trabalho foi 

denominado de Dispositivos de vida pública a ser utilizados na exposição do terceiro 

Capítulo.  

 

2.1 MÉTODOS, LISTAS E TÉCNICAS 

 

Neste itinerário são apresentados quatorze procedimentos de análise de 

espaços públicos, os quais foram escolhidos por: (a) indicarem como avaliar a vida 

pública em espaços públicos, como criar condições de participação cidadã e como 

identificar as percepções, valores e atitudes do sujeito  trazendo-os para as decisões 

projetuais; (b) serem fundamentados em teorias internacionais precursoras com 

esse enfoque, desenvolvidas a partir da década de 60; (c) abrangerem diferentes 

caminhos ou dimensões de análise; (d) apresentarem significativa repercussão nas 

pesquisas urbanas nacionais. 

A operação é composta por breves descrições e quadros com os 

procedimentos de análise sintetizados. Nessas informações dispostas graficamente 

leva-se em consideração a seguinte organização e análise:  

 Autor, identificando as referências; Recorte, situando a localização 

onde os procedimentos foram aplicados ou surgiram; Palavras-chaves, expressando 

sensações, afetos e sentimentos, qualidades ou objetivos; Processo, em relação às 

etapas de aplicação do procedimento; Técnicas, relativas aos mecanismos utilizados 

para coleta ou análise de dados; Categorias, entendidas como temáticas maiores 

que englobam os Critérios-chave, dos quais ramificam os subcritérios podendo, ou 

não, existir Parâmetros;  

 Caminhos ou dimensões de análise, identificando o enfoque principal, 

mas também a Interação relativa com outras. Com base em Holanda e Kohlsdorf 

(1995), Del Rio (1990), Carmona et al. (2003), Cuthbert (2003) e Holanda (2002; 
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2010), neste trabalho, as dimensões de análise do espaço público podem ser 

caracterizadas em morfológica, visual, comportamental, de sintaxe espacial, de 

percepção, etnográfica, de sustentabilidade, funcional - quanto a usos e aspectos 

correlatos -, de mobilidade e acessibilidade, afetiva, tática e contextual - quanto a 

fatores históricos, econômicos, culturais e simbólicos, como consta na Figura 12. 

 

Figura 12. Itinerário dos Procedimentos de análise 
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Fonte: A autora
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2.1.1 Observação participante 

Em “Quando a rua vira casa” de Santos e Vogel (1985) tem-se o caso 

brasileiro pioneiro de avaliação do espaço a partir de uma “observação realmente 

participante”. Isso significa a aproximação do observador, e/ou pesquisador, com o 

observado de forma a se envolver ou interferir no espaço, pessoas ou situações 

concretas contrapondo ao que, normalmente, acontece em processo de avaliação 

tecnocrata. Isto é, o arquiteto-tipo distanciado e neutro pelos fundamentos do 

racionalismo científico, enfim, um profissional “individualista e onipotente nas suas 

intenções” (SANTOS, 1980, p. 38).  

No entanto, isso não se constitui como participação cidadã. O exemplo 

emblemático e pioneiro desse tipo de processo foi anteriormente instituído por um 

dos autores da obra, Carlos Nelson Ferreira dos Santos (1980), na reforma da favela 

de Brás da Pina, Rio de Janeiro, em fins de 1964. Nele moradores tomavam as 

decisões, consistiam na mão-de-obra e forneciam os materiais para a execução. 

Santos (1980, p. 43-44, 54) explica: 

 

Para agir como arquiteto sobre os meios urbanos brasileiros era urgente 

conhece-los melhor. Era preciso descobrir formas de lê-los estruturalmente, 

que permitissem entende-los como todos e, ao mesmo tempo, dar conta de 

um sem-número de particularidades das quais não se podia fazer tábula-

rasa, sob pena de perder o essencial, aquilo que, de fato, fazia o “sistema 

funcionar de verdade”. Buscar novos métodos rastreadores das coerências 

e contradições entre as formas das cidades e de seus elementos físicos 

conformadores e as relações sociais neles contidas [...] fui virando, sem 

querer, uma espécie de antropólogo ad hoc. Eram tantos os elementos de 

identificação e sedução... Para começar as preocupações com o detalhe, o 

particular, dimensão favorita dos antropólogos (cf. Geertz, 1973). Depois as 

preocupações com as ordens significativas de pessoas e coisas (cf. Sahlins, 

1976). [...] Estava virando o que chamava, de brincadeira, de “antropoteto” 

[...] Não ligar para os mecanismos viabilizadores da entrevista, ou da 

observação somo sendo fontes básicas de informação, revelaria 

ingenuidade ou má-intenção. 

 

Em ambos os casos, o trabalho de avaliação do espaço fundamenta-se, 

assim, na etnografia e na antropologia. Respectivamente, trata-se da descrição 
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densa de um ambiente sóciofisico, de comportamentos, de unidades de alto 

significado e modos de vida identificados por meio de observação, entrevistas, 

desenhos como o da Figura 13, fotografias e gravações; e o confronto entre o saber 

técnico com o fazer das pessoas do cotidiano, enquanto resistência e superação 

impostas pelo primeiro. 

 

Figura 13. Desenho do Catumbi 

 

Fonte: Santos e Vogel (1985, p. 19) 

 

Eles ainda foram fundamentados pelo trabalho de John Turner no Peru, 

defensor da arquitetura e urbanismo autoconstruídos, ou mutirão assistido e 

autogovernados pela população (TURNER, 1968). Além do advogacy planning 

americano de 1960 que compara o urbanista ao advogado declarando-o como 

defensor da comunidade, em crítica à visão tecnocrata de “cima para baixo” 

(DAVIDOFF, 2004). Maiores detalhes sobre o procedimento estão presentes no 

Quadro 1. 
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Quadro 1. Observação realmente participante 

Caminho de análise Integração relativa com outros caminhos 

Etnografia Contextual, Funcional, Mobilidade e Acessibilidade, Comportamental, Afetivo 

Autor Recorte 

Santos e Vogel (1985) Bairro Catumbi e Selva de pedra, Rio de Janeiro, Brasil 

Palavras-chave 

Ethos da rua; methodos da rua; Apropriação de espaços de uso coletivo com fins de lazer; Abordagem de um microcosmo dentro do vasto universo metropolitano; 
aproveitamento dos lugares; Diferenciação na apropriação de espaços públicos e privados  

Processo 

1. Proposição de projeto de pesquisa com estudo teórico e metodologia inicial; 2. Definição de duas áreas de análise, a segunda como caso controle; Seminário para 
discutir as propostas básicas, rever a teoria e a metodologia: sessões de estudos intensivos; leitura de textos pré-selecionados; contato com pessoas que tenham vivência 
das áreas, reuniões do tipo brain-storming com especialistas; 3. Disposições preliminares necessárias à execução das tarefas de campo: detalhamento de cronograma, 
especificação de estratégias de atuação, fixação de datas de encontros de estudo e de seminários de avaliação; 4. Levantamento de campo: dos recortes do espaço pelos 
grupos sociais de usuários buscando categorias e princípios classificatórios no discurso; icnográfica e das formas de apropriação do espaço para fins privados e públicos; 5. 
Determinação de subuniversos de significação que permitem aos moradores o estabelecimento de limites (casa x rua, por exemplo) ou de relações (trilhas, mediadores, 
etc.), elementos conformadores de campos de força (realidades socioculturais, econômicas, físicas-urbanísticas); 6. Redefinição do equipamento urbanístico, incluindo o 
todo, espaços públicos e edifícios; 7.Retomada da ênfase do espaço físico como dado concreto; estudo de detalhes de planos e projetos executados ou propostos para as 
duas áreas, confronto das idealizações neles e com as práticas efetivas dos moradores, análise e crítica das distorções e adaptações resultantes; 8.Reconstrução da 
história do uso dos lugares através da leitura de proposições, decretos e legislação pertinente, recolhimento de histórias de vida e reconstituição de fases anteriores 
segundo as memórias dos residentes 

Técnicas 

Observação participante e guiada; Relato etnográfico; Mapa de referência; Técnica de combinação fotografia-desenho; Fotografia e documentários/ gravações de vídeo; 
Desenhos de crianças e outras representações dos moradores; Entrevistas de gênero variável; Outros mapas, desenhos e esquemas. 

Categorias Critérios-chave Subcritérios 

Contexto Tradição e história  

Memória Lembranças da arquitetura que não existe mais/ Lembranças de acontecimentos passados/Restos ou 
vestígios físicos do passado 

Perfil dos 
moradores 

Onde trabalham e onde moram 
Sexo, idade e ocupação 

 

Espaço Tecido urbano  

Edifícios São perpendiculares às ruas e se alongam na direção dos respectivos quintais 
Colados uns aos outros/ Sem recuo frontal ou mínimo/ Fachadas contínuas 
Quintal semiprivado/ Da rua não se pode ver o quintal e vice-versa mas a casa, olha para os dois 
A materialidade dos muros, trepadeiras e cercas vivas que expressam o direito a uma relativa 
invisibilidade 
Edificações de diferentes épocas / Diferentes tipologias e estilos de habitação 
Variedade de fachadas, acabamentos, cores, texturas 
Variedade de gabaritos/ Variedade de cheios e vazios 
Portas, janelas e balcões diretamente para a rua 

continua 
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Venezianas móveis e janelas semicerradas/ Não há grades 
Há soleira de cantaria nas portas e janelas/ Portas com potigos (janelas) 
Beiras/ Varandas/ Jardins e hortas 
Portas de acesso a corredor que comunica casa nos fundos com rua 
Segregação – espaços para homens e para mulheres 

Usos do solo Mistura de usos do solo/ Usos noturnos/ Usos nos finais de semana/ Comércio ambulante/ 
Coexistência de usos próximos/ Ligação entre comércios e serviços/ Funcionamento em diferentes 
horários e dias/ Diferentes portes de comércio e serviços/ Usos voltados à alimentação 
Existem equipamentos públicos 
Hortas e chácaras onde se plantam legumes e verduras/ Venda de alimentos frescos 
Serviços particulares, públicos e extra local (obras sociais, cemitério, fábricas e oficinas) 
Armazém, quitanda, bar e casa combinados/ Combinação de ambiente de trabalho com lazer (bar e 
oficina)/ Comércios e serviços que evocam espaços domésticos 

Densidade Densidade absoluta e relativa alta/ Alta taxa de residência por unidade de superfície 

Olhos da rua e segurança Categorias de indivíduos (Estranho, Familiar ou conhecido, Íntimo)/ Distâncias sociais 
Atividade legitimada pela comunidade/Controle entre ambiente e usuário 
Sentimento de propriedade natural - espaço como responsabilidade de todos e não de 
responsabilidade do sindico, zelador e porteiro 

Transporte público Servido de inúmeras linhas/Pontos de ônibus variados/Pouco tempo de espera 

Caminhada Nem muito perto, nem muito longe/ Quadras pequenas e irregulares/Há muitas esquinas para 
dobrar/Não há vazios/Pontos de apoio/Materiais do piso/Ruas agitadas e ruas tranquilas/Fácil 
acesso/Existência de travessias/Não há vias-expressas 

Estacionamentos  

Mobiliário urbano 

Roubos, assaltos e outras mazelas 

Valores Identidade local  

Diversidade social, cultural e étnica 

Público x privado/ Masculino ou feminino/ Visível 
ou invisível/ Formalidade ou informalidade/ 
Pessoal ou impessoal/ Dentro ou fora 

Estigma Favelados, mendigos, marginais, “pessoas de cor”, “pivetes” 

Atividades Organizações Se há associações de moradores/ Não há clubes particulares 

Eventos Ritos de calendário/Festas/Devoções/Inesperados/Casa aberta a todos/Ruas fechadas para eventos 
(feiras, festas, etc.)/Fogueiras próximas ao meio fio 

Bancos e mesas improvisados  

Contato Evitar ou gerir o contato ou entrar em conflito/Regras e desempenhos paradigmáticos da 
sociedade/Grupos, turmas ou patotas/Relação entre comerciantes/Fregueses da casa e notáveis da 
rua/Reunião na porta da casa/Idosos e mulheres sozinhas ou em grupos 

Jogos “Peladas” em terreno baldio e na rua/ Crianças brincando na rua/Ponto-do-bicho ou locais de 
aposta/Outros jogos de adultose crianças 

Quebra-galho (trabalhadores informais)  

Fonte: A autora 
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2.1.2 Desenho urbano 

Em “Introdução ao Desenho urbano”, Del Rio (1990) identifica e realiza 

importante explanação sobre conceitos e metodologias do campo disciplinar do 

desenho urbano a partir do qual desenvolve uma própria com aplicações no contexto 

brasileiro. Como ponto de partida, adota a concepção de David Canter do “sentido 

do lugar” poder ser alcançado por três esferas de vivência com o desenho urbano 

em overlapping. Atividades, atributos físicos, concepções e imagens passam a ser 

denominados em Comportamento Ambiental que, na verdade, se constitui como 

Etnografia, Morfologia Urbana, Análise Visual e Percepção.  

A morfologia urbana refere-se à identificação de “formas mais 

apropriadas, culturalmente e socialmente” de intervenção “na cidade existente e o 

desenho de novas áreas” (DEL RIO, 1990, p. 85-86) e suas inter-relações “como 

lógica evolutiva das forças sociais” (DEL RIO, 1990, p. 12). A Análise Visual está 

relacionada aos efeitos emocionais gerados nas pessoas pela experiência 

topológica. A percepção corresponde ao processo de cognição responsável pela 

“compreensão e retenção das imagens estruturadoras” (DEL RIO, 1990, p. 92). 

Até essa publicação, o autor se limita essencialmente a uma abordagem 

morfológica sem participação cidadã, nomeada ora de “análise da estrutura física-

espacial” ora de “padrões físico-espaciais”. Direcionada não apenas a espaços 

públicos, mas também a assentamentos informais, a avaliação inclui apenas os 

critérios de análise: tipologia da forma construída, da forma não construída, 

crescimento e ordenamento, articulação dos elementos.  

Já em trabalhos posteriores, como na Pesquisa “Projeto e qualidade do 

lugar: avaliação de desempenho de lugares na cidade do Rio de Janeiro”, no 

Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da UFRJ, utilizou três dos sete critérios 

de Lynch (1999) - vitalidade, sentido e adequação. Sob dois pontos de vista, dos 

especialistas e das demais pessoas, esses três critérios foram considerados 

equivalentes às três esferas de David Canter (DEL RIO et al., 2001; DEL RIO et al., 

2005b). Os questionários e entrevistas foram relacionados à caracterização dos 

respondentes, impressões ambientais, imagens mentais, e preferências e 

expectativas, incluindo respostas abertas, fechadas e escalas de valores.  
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Del Rio e Keith (2004) utilizaram para avaliar duas áreas residenciais, na 

Califórnia, o denominado “Índice Novo Urbanismo das Características do Bairro” ou 

Desenvolvimento tradicional do bairro. A pergunta-chave, nas entrevistas e 

questionários, é a seguinte: quais os aspectos de design que você associa a um 

senso de comunidade em sua vizinhança? 

Del Rio et al. (2005a) dá continuidade ao estudo realizando uma leitura 

crítica dos princípios do Novo urbanismo, ou New urbanismo, e Crescimento 

inteligente ou Smart growth. Para questionários definiram um processo de 

amostragem aleatório e constituíram indagações quanto a atitudes dos moradores 

em relação ao bairro, características de concepção e impacto sobre o sentido de 

comunidade e comportamento de viagem. Afirmam: 

 

Os princípios centrais do Crescimento Inteligente são a mistura de usos do 

solo, altas densidades e habitação multi-familiar. Os Novo Urbanismo inclui 

os princípios de um Crescimento Inteligente, mas acrescenta que o 

desenvolvimento deve ser visualmente vinculado a estilos históricos de 

arquitetura [...] As estratégias do Crescimento Inteligente incluem incentivar 

caminhadas, uso da bicicleta, uso de transportes públicos e racionalização 

do uso de automóveis [...] Existe um problema com essa abordagem de 

pesquisa, porque os novos empreendimentos residenciais tendem a atrair 

pessoas com características semelhantes relacionadas ao desenvolvimento 

de uma abordagem de marketing. Consequentemente, é difícil dizer se as 

novas comunidades urbanas encorajam um sentido de identidade, ou se o 

senso de identidade é causado pelo maior nível de homogeneidade social. 

Além disso, será que as pessoas andam mais em comunidades urbanas 

novas por causa de altas densidades e usos mistos, ou porque as novas 

comunidades atraem pessoas orientadas a andar mais a pé e de bicicleta 

(Del Rio et al., 2005a, p. 43, tradução nossa). 

 

Del rio et al. (2012) continua a realizar  avaliação crítica dos princípios do 

Novo urbanismo com estudo de caso na favela Mata Machado no Rio de Janeiro, 

Brasil. O conjunto de perguntas, nos questionários e entrevistas, se assemelham ao 

já trabalhado por Del rio et al.(2001) e Del rio et al. (2005b). Os entrevistados 

responderam a três perguntas chaves: O que seria uma vida melhor para você? 

Como você gostaria que seus filhos vivessem daqui a dez anos? O que você pode 

fazer para alcançar esse objetivo? Sendo ainda, pedido uma listagem de três coisas 

que mais e menos gostavam em sua comunidade. 
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Na Califórnia Polytechinic State University (Cal Poly), São Luis Obispo, 

EUA, Del Rio tem desenvolvido projetos para comunidades com o apoio dos alunos 

da universidade, enquadrados na pedagogia do aprender fazendo por meio de 

projetos reais, vertentes denominadas de community design e community planning, 

ou projeto comunitário e planejamento comunitário. Seguindo um processo 

participativo, realizam uma primeira reunião da equipe técnica, formada por 

professores, e alunos com os principais representantes da comunidade, denominada 

reunião de liderança (CAL POLY, 2011).  

Seu objetivo é “reunir uma compreensão de questões fundamentais, e 

pedir os participantes para entrar em contato com outros membros da comunidade 

para incentivar a participação nos próximos eventos” (DEL RIO et al., 2011, p. 30). 

Nessa reunião, os participantes fornecem informações quanto a destinos, onde 

vivem e onde mais usam o espaço. Quanto às demais oficinas têm-se: 

 

O objetivo do da primeira oficina comunitária foi identificar as percepções da 

comunidade [...] Dois instrumentos foram especificamente desenvolvidos 

pela equipe Cal Poly, as entrevistas com grupos focais e o exercício de 

visão. Há dois resultados principais: (1) uma lista de aspectos positivos e 

negativos [...] categorizadas em temas comuns - e, (2) uma lista de seis 

metas para o desenvolvimento futuro. Na segunda oficina, a comunidade 

identificou objetivos e estratégias para alcançá-los [...] A terceira oficina em 

relação a planejamento de ações [...] correspondem as estratégias 

escolhidas para as executar as etapas da ação para a implementação, a 

pessoa(s) para realizar a cada ação, e as fontes de financiamento (DEL 

RIO; TOKER, 2007, p. 71, tradução nossa). 

 

Por fim, em sua atuação desde 2001, percebe-se a aplicação das outras 

dimensões de análise e ainda a atribuição de novos critérios a partir de um processo 

participativo, no qual realizam-se oficinas com a população e com os alunos atuando 

como facilitadores nas discussões e como sistematizadores dos dados (DEL RIO et 

al., 2001; DEL RIO et al., 2005b). Nesse sentido, foram estabelecidas três partes 

distintas no Quadro 2, correspondente ao que realmente o autor aplicou até 1990; ao 

repertório completo que aborda ao longo do livro de mesma data; e aos seus 

trabalhos posteriores. 
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Quadro 2. Desenho urbano 

Caminho de análise Autor Recorte 

Etnografia, Morfologia, Análise Visual, Percepção Del Rio (1990) Rio de Janeiro, Brasil e Baltimore, EUA  

Palavras-chave Processo 

Desenho urbano; processo de planejamento; escala vivencial pública do 
cotidiano dos cidadãos; enfoque metodológico multidisciplinar; experiência; 
sentido do lugar; espaço público; andar; Vida pública/ urbana; eventos de 
pequena escala; aspectos físico-ambientais  

Estudo da área geral (Legislação, problemas e potencialidades); Identificação das partes 
interessadas e proposição de parcerias e responsabilidades; Participação comunitária; 
Análise da Estrutura Física-espacial; Diretrizes de intervenção; Desenvolvimento da 
proposta; Implementação a médio e longo prazo. 

Categoria Critérios-chave Subcritérios Técnicas 

Objetivos físico-
ambientais do 
desenho urbano 

Identidades locais  Dados 
existentes; 
Fotografias; 
Figura-fundo e 
Simulações 
(perspectivas e 
maquetes); 
Observação in 
loco; Entrevistas 

Visualidades Cheios e vazios; Percepção dos espaços abertos; Vistas e panoramas 

Relações com o ambiente natural Climatizaçâo; Drenagem; Relacionamento com o sítio 

Relações com as arquiteturas 
existentes 

 

Relações morfológicas Integração com o tecido existente, volumetria e tipologia, acessibilidades, linhas e polos de 
crescimento 

Espaços públicos Nível de comportamento; Valorização e manutenção; Mobiliário integrado; Planejamento de 
atividades temporárias; Pessoas reconhecem como seu  

Variedade de acontecimento Mistura social e de usos em edificações e espaços; Atividades temporárias e espontâneas 

Morfologia urbana  Condições históricas  Plantas figura-
fundo, 
Esquemas 
analíticos, 
Fotografias 

Princípios artísticos Visão arquitetônica do conjunto; Respeito ao passado; Inserção dos novos elementos no 
contexto urbano existente; Escala 

Crescimento Tipo e processo; Geradores e limites 

Traçado e parcelamento Ordenadores do espaço; Estrutura fundiária;  
Relações, distâncias, circulação e acessibilidade 

Tipologias de elementos urbanos 
construídos 

Tipologia e crescimento das edificações; Propriedades de associação dos elementos; 
Hierarquia dos elementos estruturais 

Tipologias de elementos urbanos 
não construídos 

Sistema viário; Nós e atividades; Espaços abertos e livres;  
Barreiras de crescimento 

Articulações entre elementos Cheios e vazios; Densidade; Dimensões pública e privada; Elementos primários e 
assentamento; Relações entre os assentamentos; Hierarquias 

Análise Visual 
(Cullen, 1961) 

Ótica  Visão serial Sequências 
visuais, 
Fotografias, 
perspectivas e 
mapas 

Local Apropriação do espaço, Território ocupado, Apropriação pelo movimento. Privilégio, 
Viscosidade, Enclaves, Recintos, Ponto focal, Unidades urbanas, Paisagem interior e 
compartimento exterior, Compartimentos e recintos exteriores, Recintos múltiplos, Edifício-
barreira, O espaço intagível, Delimitação do espaço, Vista para o exterior de um recinto, 
Além, Aqui e além, Vista para o interior de um recinto, Focalização, Truncagem, Desníveis, 
Entrelaçamento, Silhueta, Perspectiva grandiosa, Divisão de espaço, Perspectiva velada, 
Iniciativa local, Perspectiva delimitada, Deflexão, Saliências e reentrâncias, Acidentes, 
Pontuação, Estreitamentos, Flutuação, Ondulação, Delimitação, Recessão, Expectativa, 
Infinito, Mistério, Vçao insondável, Ligação e conexão: o pavimento, Caminhos para peões, 

continua 
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Continuidade, Barreiras 

Conteúdo Individualização da paisagem, Justaposição, Imediaticidade, Identificabilidade, Pormenores, 
Cidade secreta, Urbanidade, Complexidade, Correção, Rudeza e vigor, Extravagância, 
Nostalgia, O pavão branco, Exposição e isolamento, Intimidade, Ilusão, Metáfora, Indício, 
Aninismo, Omissão significativa, Objetos significativos, O edifício como escultura, 
Geometria, Sobreposição de usos, Contrastes, Relacionamento, Escala, Escala em mapas, 
Distorção, Integração de árvores, Caligrafia, Publicidade, Integração discreta, Estruturas, 
Guardas, Gradeamentos, Degraus, Preto e branco, Textura, Lettering, Clareza, A rua 

 Estudos gerais de pracetas Ponto focal, Delimitação, Linhas de força, Reservado aos peões, Prioridade a peões, 
Restrições: gradeamentos, plantio, restrições ocultas, desníveis, O pavimento: aventura, 
padrões funcionais, instituindo o código, materiais, articulação, descontração, 
Adaptabilidade; Iluminação pública: code of practice, escala, unidade cinética, rigor, para 
uma maior flexibilidade, Publicidade de rua, A parede: olhar em pormenor, cativar o olhar, 
tirar partido das superfícies, tirar o maior partido 

Percepção do meio 
ambiente (Lynch, 
1960) 

Legibilidade, Imageabilidade, Identidade, estrutura e significado Mapa mental, 
compostos e  
de percursos; 
Entrevistas e 
Questionários 

Percursos, Limites, Setores, Nós e Marcos 

Etnografia 
 

Posição do observador 
(pesquisador)  

De fora em segredo; De fora mas reconhecido; Participante marginal (apenas 
eventualmente); 
Participante total no acontecimento 

Observação 
sistematizada; 
Fotografias 
(sequenciais ou 
não); Filmes e 
vídeos; 
Entrevistas e 
questionários; 
Mapeamentos e 
diagramas de 
uso; Mapa de 
percursos; 
Notações; 
Checklists 
précodificados 

O que observar 
 

A quem (atores); Fazendo o que (ato); Com quem (outros participantes significativos); Quais 
as relações entre eles (visuais, auditivas, simbólicas etc.); Contexto; Arranjo físico 

Ambiente comportamental Comportamento padrão ou típico; Regras e propósitos sociais; Aspectos físicos específicos; 
Aspectos temporais de ocorrência (hora, dia, estação, ritmo, periodicidade, duração) 

Sequencias comportamentais  

Palco de ação 

Atividades específicas 

Territórios 

Boa forma da 
cidade (Lynch, 
1981) 

Vitalidade; Senso; Congruência; 
Acesso; Controle; Eficiência; 
Justiça 

  

Critérios de 
qualidade setoriais 
(Shirvani, 1985) 

Uso do solo Tipos de funções e intensidade de utilização do solo e das edificações; Variedade e mistura 
de funções compatíveis entre si; Atividades 24 horas por dia; Densidades compatíveis para 
gerar maior vitalidade possível 

 

Configuração Espacial Gabaritos, afastamentos e áreas máximas de construção; Cones de visibilidade; Relações 
entre volumes edificados e topografia; Entre o novo e o existente; Compatibilidades 
tipológicas; Continuidade e inserção na morfologia 

continua 
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Circulação viária e estacionamento Vias; Trasnporte público; Estacionamento; Acessibilidade 

Espaços livres Espaço positivo; Relações ao contexto urbano e às atividades sociais; Função social, 
cultural, funcional e mental 

Percursos de Pedestres Atividades sociais e econômicas no nível térreo das edificações;  
Tratados em conjunto com o sistema de circulação viária e transportes públicos; 
 Reforçados pelo projeto dos espaços livres e atividades de apoio 

Atividades de apoio Alocação de fortes nós de atividades
1
; Integradas com o movimento de pedestres e veículos; 

Inclusão de atividades temporárias e outras possibilidades de animação  

Mobiliário urbano Sinalização; Elementos complementares (bancos, telefones etc.); Arborização; Iluminação 
pública; De fácil compreensão, cômodos ao uso, integrados ao contexto urbano, 
congruentes com os sistemas de comportamento e as necessidades físico-ergonométricas 

Autor Recorte 

Del rio et al. (2001), Del Rio e Keith (2004), Del rio et al. (2005a), Del rio et al. (2005b), Del Rio e Toker (2007), Del Rio et al. (2011), Cal poly (2011) 
e Del rio et al. (2012) 

EUA e Brasil 

Palavras-chave Integração relativa com outros caminhos 

Novo urbanismo, Crescimento inteligente, Processo participativo. Morfologia, Percepção, Comportamento, Mobilidade e Acessibilidade, Funcional 

Processo 

1. Avaliação das condições existentes: a) Análise de dados e planos existentes, b) Produção de Inventário (contexto histórico, aspectos físicos, uso do solo, equipamentos, 
circulação, espaços públicos, desempenho de edifícios, demografia e economia, acessibilidade e conforto ambiental, como iluminação, acústica, ventilação e temperatura), 
identificação de tendências, projeções estatísticas e estudos de mercado; c) Identificação de partes interessadas, perfil e necessidades da comunidade; d) Estudos de casos 
e revisão da literatura; e) Reunião de liderança; f) Oficina pública (Exercício de preferência visual e mapeamento); g) Elaboração do relatório de diagnóstico e análise; 2. 
Pesquisa de campo: a) Visitas com observação direta, mapeamento cognitivo, visão serial, entrevistas e questionários; b) Desenvolvimento de pesquisa-online e aplicação; 
c) Análise do conteúdo e recomendações resumidas pela equipe técnica; d) Oficina pública (definição do plano conceitual) e refinamento pela equipe técnica; e) Definição de 
Visão, metas e objetivos, dada pela equipe técnica subdivida em grupos; f) Oficina pública; 3. Desenvolvimento do plano final: a) Análise do conteúdo e recomendações 
resumidas pela equipe técnica; b) Desenvolvimento do projeto; c) Definição de diretrizes para orientar a qualidade arquitetônica futura e para preservar o caráter do espaço; 
4. Apresentação Final com publicação e distribuição dos relatórios finais 

Categorias Critérios-chave Subcritérios Técnicas 

Morfologia urbana - 
Vitalidade 

Bem estar (bom suporte à vida, à saúde e à perpetuação das espécies); Segurança; Sustentação (sistemas de 
abastecimento públicos); Localização próxima a comércios e serviços; Microclima agradável e ameno (ambiência, a 
topografia e a densa arborização); Poluição e ruídos; Características edilícias (ambiente natural e espaço construído, 
relação ergonômica, escala, controle e da sensação de conforto do lugar) 

Figura-fundo; 
Levantamento das 
características físicas 

Paisagem, percepção e 
cognição - sentido 

 Visão serial; 
Entrevistas e 
questionários; Mapas 
mentais. 

Comportamento/Adequação Atividades realizadas pelas pessoas; Comportamento e condutas dos diversos grupos; Uso do solo; Atributos físicos Observação direta 

                                                           
1
 São considerados divididos em: micro-polos, aqueles com impactos isolados pequenos, mas que quando agrupados podem gerar impactos significativos, 

como por exemplo, farmácias, escolas, restaurantes e bares; e grandes polos ou macropolos, referentes às construções de grande porte que, mesmo 
isoladamente, podem causar impactos significativos, como hospitais, shopping centers, hotéis, estabelecimentos de ensino, institucionais e residenciais, 
terminais de transporte (Porto, Aeroporto, Rodoviária e Estação Metro-ferroviária), hipermercados, torres de escritórios e comerciais, megaeventos 
esportivos, centros e subcentros urbanos (CET, 1983). 

continua 
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Fonte: A autora 

(DEL RIO et al., 2001; DEL 
RIO el al., 2005b). 

e espaciais dos edifícios; Inserção urbana; Condições topográficas; Proximidade com centros comerciais e de 
serviços; Estímulos sensoriais e perceptivos gerados pelo ambiente 

participativa 

Senso de comunidade e 
fomentação da caminhada, 
ciclismo e transporte 
público (DEL RIO et al., 

2005a). 

Demografia Número de inquilinos e proprietários; Idade média de residentes; Número médio 
de filhos; Renda familiar; Nível de educação 

Entrevistas e 
questionários 

Senso de comunidade Os residentes conhecem os vizinhos por nome 

Características físicas Travessias; Malha do bairro; Presença de praças e parques; Presença de 
varandas e jardins em frente às casas 

Dependência do automóvel Número de motoristas habilitados por casa; Número de carros; Qual transporte 
usam, para que atividade, quantidade de viagens semanais e frequência 

Desejos, perspectivas  

Índice Novo Urbanismo das 
Características do Bairro

 

(DEL RIO; KEITH, 2004) 

Características do desenho Ruas conectadas com outras ruas; As intersecções tem cantos com ângulos 
corretos; As ruas possuem calçadas; As ruas possuem faixas verdes ao longo 
das passagens; As ruas são interessantes para pedestres (visibilidade); As 
residências possuem alpendres voltados para rua; Não há garagem na frente das 
casas; Estilos residenciais são consistentes; Fachadas residenciais diferentes 
umas das outras; A arquitetura dos edifícios residenciais é tradicional; A rua tem 
velocidade limitada; As quadras são pequenas; Jardins frontais das residências 
são pequenos; Há apartamentos com garagens próprias para que os carros não 
fiquem estacionados na rua; Árvores ao longo da rua com intervalos regurales 

Coleta e análise de 
informações básicas 
sobre as áreas de 
estudo, como dados 
demográficos; 
Observação; 
Questionários/ 
Poema dos desejos

2
; 

Preferência visual
3
; 

Mapeamento; 
Entrevistas e 
questionários 
(CAL POLY, 2011) 

Serviços do bairro Há uma área central com edifícios públicos, comércios e serviços; Há lojas de 
conveniência; Uso misto; Edifícos tem arquitetura variada e distinções entre eles, 
mas mantendo uma relação entre eles e o entorno; Comércios e edifícios públicos 
tem um mínimo de reversões na rua; As ruas comercias tem estacionamento na 
calçada; As áreas comercias tem estacionamento na rua; Os tipos de casas 
variam de acordo com a comunidade; A malha viária segue o padrão de grade; 
Paradas de trânsito é conveniente; As ruas têm calçadas; As árvores nas ruas 
proveem sombra; Há becos; Há espaços livres 

Habitabilidade e senso de 
comunidade

 
 

(DEL RIO et al., 2012). 

Percepção de segurança  Mapas e fotografias 
aéreas; 
Visitas com 
observações; 
Entrevistas; 
Mapeamento 
comportamental. 
 

Demografia  Onde moram; Características da habitação e da família; De onde vem 
originalmente; Densidade residencial 

Satisfação -habitação  Medir se estão muito satisfeitos, pouco ou nada 

Transporte Tipo de transporte que mais frequentemente utilizado nas atividades  

Comportamento Onde as pessoas se encontram e interagem; Tipos de atividades  

Aspectos físicos  
 

Sustentabilidade ambiental (energia, saneamento, etc.); Uso do solo; Densidade; 
Equipamentos; Presença de parques e praças 

Preferências e expectativas  

                                                           
2
 O poema dos desejos é uma técnica desenvolvida originalmente por Sanoff (1994 apud Del Rio et al., 2001), que consiste em explorar a imaginação do 

entrevistado, pedindo-lhes para idealizar um determinado espaço. Em uma folha em branco é apenas escrito "Eu gostaria...”, para ser respondida de forma 
livre (desenho, texto, etc.). 
3
 Assim como Cal poly (2011) e Del Rio et al. (2011) utilizam questionários online que incluem a técnica de preferência visual. Ou seja, a apresentação de 

imagens para os respondentes classificarem, mostrando o que desejam ou não (ou adequado para determinada área). 
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2.1.3 Topocepção 

O procedimento, denominado como Topocepção por Kohlsdorf (1996), 

busca a avaliação do espaço público pela apreensão de seus elementos 

morfológicos e imagéticos. Dessa forma, considera-se o espaço como capaz de 

informar às pessoas onde se está e como se deslocar, ou seja, em termos de 

orientação e identificação. Essa dimensão topoceptiva ocorre em duas etapas: de 

conhecimento sensível e abrangência universal - percepção e imagem mental - e o 

de conhecimento profissional e abrangência restrita - representação projetual.  

Nas duas primeiras técnicas, o espaço “apresenta-se à percepção dos 

que nele se deslocam como uma sucessão de cenas articuladas em certo intervalo 

de tempo”, mas sendo elas infinitas, faz- se necessário escolher “situações de 

observação durante o deslocamento” (KOHLSDORF, 1996, p. 80-81). Denominadas, 

por sua vez, de sequências visuais, apresentam três elementos: os eventos gerais 

com estações e intervalos, os campos visuais e os efeitos visuais. As estações 

correspondem à seleção de determinados instantes e pontos de observação, ao 

longo do percurso, para registro perceptivo. Elas apresentam intervalos em relação à 

distância (metros), tempo percorrido (em segundos ou minutos) e espaço (local).  

Cada estação apresenta um campo visual, ou seja, um espaço limitado 

pelo alcance do olho humano que pode ser frontal, lateral direito ou esquerdo. Esses 

campos apresentam três zonas perceptivas (KOHLSDORF, 1996, p. 84): o espaço 

primário correspondente à posição do observador no espaço, como, por exemplo, “o 

espaço do automóvel, para o motorista”; o espaço secundário coincidente com as 

“superfícies que delimitam o percurso (por exemplo, fachadas, muros, taludes)”; e o 

espaço terciário, relacionado aos elementos da paisagem, “como silhuetas, bosques 

ou linhas de cumeada”.  

Em cada estação e campo visual existem efeitos topológicos e 

perspectivos. Kohlsdorf (1996, p. 89) explica que esses efeitos, respectivamente, 

representam as “referências topológicas básicas do corpo humano: à frente/atrás, 

acima/abaixo, ao lado à direita/à esquerda, etc.”; e a representação projetual em 

perspectiva como característica própria do olho humano (do observado saem linhas 

de luz que convergem no olho em forma de cone). Alguns desses efeitos visuais são 

apresentados na Figura 14. 



73 

 

 

Figura 14. Eventos Gerais e Efeitos visuais 

  

 

 

Fonte: Kohlsdorf (1996, p. 84 e 102). Modificado pela autora 

 

A participação dos cidadãos no procedimento ocorre apenas a partir dos 

mapas mentais e entrevistas e questionários, logo, a avaliação parte quase 

exclusivamente do especialista. Além disso, a técnica de “caracterização geométrica 

secundária do espaço”, constante no Quadro 3, implica em representação pouco 

didática e inviável à aplicação prática principalmente em se tratando da população. 
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Fonte: A autora 

Quadro 3. Topocepção 

Caminho de análise Integração relativa com outros caminhos Autor Recorte 

Percepção Ánalise Visual, Funcional, Morfológica Kohlsdorf (1994) Brasil, especialmente, Brasília, DF 

Palavras-chave 

Desempenho topoceptivo; localização; legibilidade; apreensão; percepção; imagem mental; representação projetual; relações topológicas e perspectivas; expectativas das 
pessoas; o lugar como porção territorial com natureza física, social e cognitiva, capaz de transmitir informações captadas pelos sentidos humanos 

Processo 

Definição do espaço de estudo; Definição de equipe e treinamento; Coleta de dados (trabalho de campo); Análise segundo as categorias e Resultados; Formulação de 
diretrizes técnicas para projetos 

Categorias Critérios-chave Subcritérios  Técnicas 

Percepção Eventos gerais Estações/Intervalos Análise Sequencial 

Campos Visuais  

Efeitos Visuais Alargamento e estreitamento/Envolvimento e amplidão/Alargamento lateral e estreitamento 
lateral/Preparação dos anteriores/Direcionamento/Visual fechada 
Impedimento/Emolduramento/Mirante/Conexão/Realce/Efeito em Y 

Imagel Mental Caminhos 
Bairros 
Limites 
Pontos focais 
Marcos visuais 

 Mapa mental;  
Perfil de poralide; 
Diferencial Semântico; 
Entrevistas e questionários; 
Esquematas e Diagramas 

Representação 
Projetual (elementos 
compositivos) 
 

Sítio Físico Relevo do solo/Vegetação/Sistema hídrico/Clima Esquematas e Diagramas; 
Técnica de caracterização 
geométrica secundária do 
espaço 

Edifícações Relações intervolumétricas/Relações entre edifícios e espaços públicos/Volumetria/Fachadas 
(dimensões; proporção; zoneamento; coroamento; aberturas; materiais, cores, texturas e 
elementos decorativos; composição) 
Cobertura (forma e ampliações)/Relações entre temas-bases e temas-destaques 

Elementos 
complementares 

Sinalização/Propaganda/Pequenas construções (bancas de revistas, abrigos de ônibus, 
coretos, esculturas, etc.)/Mobiliário urbano/Elementos de engenharia urbana (viadutos, 
passarelas, pontes, piers, etc.) 

Representação 
Projetual  
(cortes ou projeções 
ortogonais do espaço) 

Planta Baixa Malha/Macroparcelas/Microparcelas/Relações entre espaços abertos, fechados e semi-
abertos 

Planos Verticais Linhas de coroamento/Sistema de pontuações/Linhas de força 

Representação 
Projetual (categoria-
síntese) 

Estrutura interna 
do espaço 

Unidades morfológicas/Relações configurativas com o entorno/Partes do todo/Conexões 
visuais 
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2.1.4 Sustentabilidade 

A noção de sustentabilidade urbana, segundo Romero (2008, p. 10), 

refere-se ao “rendimento funcional, eficiência energética e qualidade estética” do 

espaço que contribui para a vida pública. O método proposto pela autora tem como 

base a ficha bioclimática orientando a avaliação do espaço em três planos, da 

edificação ou fronteira; das redes de fluxos ou base; e o entorno natural.  A 

aplicação do procedimento, por fim, é fundamentada no clima da área de estudo 

tendo como base os climas existentes apenas no Brasil. Por isso devem-se seguir 

as recomendações (ROMERO, 2000, p. 62-63):  

 

Nas regiões de clima quente-seco [...] Os espaços públicos devem ser 

pequenos, sombreados e com presença de água. As ruas devem ser 

estreitas e curtas e a vegetação deve comparecer em maior proporção nos 

espaços privados. Nas regiões de clima quente-úmido, a forma deve ser 

aberta, sombreada [...] em todos os ambientes e a forma dos lotes mais 

larga do que comprida, a fim de aproveitar ao máximo a ventilação 

conduzida pelas ruas. Os espaços públicos não devem ser de grandes 

dimensões [...] As ruas curtas e com um lado que dê sombra. A umidade 

deve ser reduzida através da abertura de espaços e a vegetação não deve 

interferir com a ventilação. Nas regiões de clima tropical de altitude ou 

ameno dos planaltos, um tecido compacto é recomendável para proteção 

contra a excessiva radiação diurna, assim como para atenuar as perdas 

noturnas [...] Os lotes não exigem princípios rigorosos [...] Os espaços 

públicos não devem ser excessivamente grandes, mas sim razoavelmente 

abertos e densamente arborizados. A presença de água é necessária; as 

ruas arborizadas e orientadas de forma que sempre ofereçam um lado 

sombreado não devem ser muito estreitas nem muito largas; e a ventilação 

deve ser favorecida por meio dos anteparos necessários aos ventos das 

épocas secas (quentes e carregados de pó). 

 

A sustentabilidade, assim como o conceito conexo de resiliência, tornou-

se muito difundida não apenas em arquitetura, urbanismo e planejamento. No 

entanto, assim como este procedimento de análise, Quadro 4, os estudos 

recorrentes não se preocuparam em implantar um processo participativo, nem ao 

menos técnicas básicas de entrevistas e questionários. 
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continua 

Quadro 4. Sustentabilidade 

Caminho de análise Integração relativa com outros caminhos 

Sustentabilidade Contextual, Funcional, Morfológica, de Mibilidade e Acessibilidade 

Autor Recorte Palavras-chave 

Romero (2000; 2001; 2007; 2008) Brasília, DF, Brasil Sustentabilidade, desenho urbano, conforto, espaço público, vida urbana, arquitetura bioclimática 

Processo Técnicas 

Definição da área de análise; Criação de um banco de dados; Hierarquização dos indicadores de 
análise; Análise da área; Ponderação de valores para resultado final 

Ficha bioclimática; Desenhos, mapas e esquemas; Dados existentes 

Categorias Critérios-chave Subcritérios 

Comunidade Organização; Associações; Acessibilidade; Mobilidade; 
Segregação; Complexidade urbana 

 

Projeto Enlace  Integração das esferas do econômico, social e cultural  

Inclusão dos segmentos e interesses coletivos  Considerar uma variedade de interessados para identificar e alcançar valores e objetivos 
comuns 

Previsão Otimização de investimentos como fundamento para a elaboração de objetivos em longo prazo 

Qualidade – Promoção da diversidade urbana Assegurar a qualidade e não apenas a quantidade dos espaços 

Escalas Grandes estruturas: Cidade Cheios e Vazios; Gabarito; Permeabilidade do solo, relevo e declividade; Nível de insolação e 
sombreamento mútuo; Ventilação; Orientação, disposição, espaçamento, profundidade, forma 
e densidade da massa edificada; Grau de fragmentação; Convexidade ou concavidade da 
forma; Qualidade perceptiva da grande forma física e organizacional; Variedade ambiental; 
Macro sistema de transporte; Permanência e a continuidade do construído 

Intermediária: Bairro/área/setor Relações morfológicas e sua respectiva resposta ambiental; Acessibilidade ambiental/funcional  
Homogeneidade (similaridade de atributos espaciais que apresenta); Centralidade; Marcos 
urbanos; Conhecimento pessoal e funcionalidade; Orientação das ruas em relação às energias 
naturais; A posição dos volumes edificados; A capacidade térmica dos materiais constituintes e 
sua permeabilidade à manifestação da atmosfera, decorrente da maior e menor compacidade 
Rugosidade e porosidade da estrutura urbana; Acessos disponíveis; Da funcionalidade e da 
organização produtiva; Complementaridade, aproveitamento, veiculação e trocas das 
produções; Regularidade das alturas; Adjacência dos lotes;Geminação e afastamentos frontais 
e laterais 

Pontual: Lugar Identidade, Aspectos Sociais e Históricos; Otimização das relações pessoais; Especificidade 
das funções; Caracterização estética; Apelo às emoções; Segurança; Controle dos efeitos 
ambientais pela ação dos usuários; Posição dos elementos que auxiliam a ambientação; Grau 
de concentração ou expansão que permite o conforto; Existência de barreiras ou elementos 
que facilitem os fluxos das pessoas e não dos veículos; Compartimentalização ou unificação 
do espaço a partir da ação dos efeitos ambientais; Replantios de árvores danificados; 
Construção de lugares de sombra para facilitar a estadia; Usufruto dos espaços abertos 
públicos; Materiais superficiais; Estímulos dimensionais, tais como, a vegetação (por seu 
tamanho, densidade, qualidade, e capacidade de modelar e de filtrar), a água (por suas 
qualidades compositivas, resfriadoras e acústicas) a estética da luz, os atributos da cor, os 
espaços do som e os aromas; Sensibilidade do lugar;Proporção dos impactos do construído no 
meio natural e a fragilidade de suporte dos impactos 
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Pontual: Edifício Proteção; Otimização microclimática; Controle (grau de privacidade); Afeto (sentido de abrigo 
ao grupo social familiar); Princípios da eficiência energética para diminuir o consumo de 
energia; Utiliza tecnologias brandas; Incorpora uma dimensão afetiva para criar condições de 
integração com o entorno; Utilização de paramentos protetores da pele; Climatização natural 
Utilização de elementos que apelem ao prazer dos sentidos; Utilização da iluminação natural e 
de sistemas mais eficientes; Realização de estudos sobre a forma e orientação das 
edificações; Variabilidade das características da pele, especialmente na transformação de 
elementos opacos em transparentes, e vice- versa, e de elementos isolantes em não-isolantes 
Eliminação do conceito de barreira 

Energia Energética Área; População; Uso; Orientação das vias; Arborização; Acesso e controle de insolação e 
iluminação natural; Densidade construída (relação da área livre com a área construída) 

Hídrica Apropriação humana da água; Área necessária para o abastecimento; Superfície da bacia 
impermeabilizada- capacidade de infiltração; Superfície permeável; Uso da água local; 
Contaminação do meio – poluição, esgoto, resíduos; Contaminação do lençol freático 

Edificada Superfície cobertura; Superfície do solo; Espaços públicos 

Ambiente Vias - calçadas Localização; Extensão; Largura; Material/superfície; Cobertura vegetal; Lotes dimensão 

Espaços públicos dimensões Relação h/w (altura/largura); Materiais; Vegetação 

Área urbanizada dimensão Rugosidade e porosidade; Altura; Volume construído; Volume total 

Materiais de revestimento da superfície do solo Absorção/ reflexão da radiação solar; Emissividade do material 

Temperatura  

Radiação solar direta 

Velocidade do ar 

Edificações altura Superfície de cobertura; Alinhamento da fachada; Adjacência – lados expostos 

Compacidade e rugosidade do ambiente construído Dimensão dos lotes; Taxa de ocupação dos lotes;Afastamentos; Radiação solar incidente na 
fachada; Forma do edifício; Relação áreas transparentes/áreas opacas na fachada; 
Transmissão de calos em fechamento opaco; Cor de superfícies externas; Vestimenta; 
Gabarito; Ocupação; Escoamento/ rugosidade; Precipitações – depressão ou elevação 
(ventos); Ventos predominantes; Declividade 

Graus de 
degradação 

Ecológica (físico, químico, biológico)  

Funcional (econômico, produtivo) 

Ambiental (conforto e perceptivo) 

Estéticas (quanto há características que empobrecem o 
urbano ou diminuem a qualidade arquitetônica) 

Dos aspectos culturais e de qualidade de vida (quando 
se perde o valor ou o legado do habitat de vida) 

Conforto 
térmico 

Fatores pessoais Atividade metabólica;  Vestuário 

Fatores ambientais  Temperatura do ar; Temperatura média radiante; Velocidade do ar; Umidade relativa 

Fatores psicológicos e fisiológicos Variam de pessoa para pessoa; Conduz a diferentes sensações de conforto térmico, em 
mesmas condições de ambiente térmico 

Desenho 
urbano 

Existência de um ponto central na escala. Identificação 
de um edifício, espaço público, cruzamento de vias, etc. 

 

Níveis de ruído 
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continua 

Equidade com faixa de rendas diversificadas 

Existência ou não de equipamento urbano, quiosques, 
bancas de revista, etc. 

Escala humana Escala adequada ao pedestre; Relação entre a altura das edificações com o seu espaçamento 

Diversidade de formas e espaços  

Hierarquia morfológica  
 

Se existe uma escala hierárquica das edificações; 
Edifícios com maior imponência, predominantemente são mais altos 

Infraestrutura verde Preocupação com questões ambientais voltadas a infraestrutura verde; 
Calçadas pluviais, biovaletas, etc. 

Existência ou não de mobiliário urbano  

Morfologia das edificações Forma das edificações;  Edifícios retangulares voltados para Leste-Oeste ou norte-sul, edifícios 
redondos, edifícios quadrados, etc. 

Ocupação dos espaços Horário de uso dos espaços públicos e percursos dos pedestres; Diurno e noturno 

Permeabilidade do solo 
 

Relação das áreas permeáveis com as áreas impermeáveis; 
Permeabilidade das áreas verdes 

Porosidade das edificações e vegetações quanto à 
insolação e ventilação 

 

Existência de pontos para coleta seletiva do lixo  

Proporção das edificações com os espaços abertos 

Relação da área pública com a área privada. 

Relação W/H – Ambiental Relação entre a altura das 
edificações com o seu espaçamento 

Espaços claustrofóbicos absorvem calor muito acima do nível do solo; 
Espaços de recolhimento absorvem calor próximo ao nível do solo; 
Espaços expansivos refletem a radiação; 

Relação W/H – Social Relação entre a altura das 
edificações com o seu espaçamento 
 

Espaços claustrofóbicos criam espaços estreitos, onde as proporções verticais prevalecem, 
não permitem visuais amplas; 
Espaços de recolhimento criam espaços harmônicos, aptos para abrigar atividades sociais de 
convívio; 
Espaços expansivos criam espaços excessivamente abertos, sem contornos definidos, sem 
estímulos visuais 

Sombreamento  Sombreamento dos espaços públicos e percursos dos pedestres. 

Vegetação 
 

Diminui a temperatura do ar; Absorve energia; Reduz ruídos; Reduzi/barra/direciona a 
ventilação natural; Diminui a incidência solar sobre a superfície 

Forma do tecido Urbano Aberta ou fechada, compacta ou extensa 

Temperatura superficial   

Quantidade de tipologias construtivas existentes, e/ou 
tipologias de espaços públicos 

 Materiais das superfícies 

Topografia Topografia do terreno - Plano, acentuado, declive, côncavo; 
Acomodação das edificações, das vias e dos espaços públicos a topografia do terreno 

Velocidade da ventilação natural   

Umidade do ar no nível do pedestre 
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Fonte: A autora 

Visibilidade da Infraestrutura Elétrica Se a infraestrutura elétrica é superficial ou subterrânea; 
Quanto mais subterrânea, melhor a imagem do lugar 

Visibilidade da 
infraestrutura Pluvial 

Se a infraestrutura pluvial é superficial ou subterrânea;  
Quanto mais visível, melhores serão os cuidados 

Estratégias De acondicionamento do lugar 
 

Minimização de cortes e aterros; Disposição das atividades segundo a orientação (zonas 
úmidas nas orientações de maior carga térmica); Captação e reuso das águas de chuva 
(armazenamento e filtro); Presença ativa da vegetação (para resfriamento e sombreamento) e 
de espécies vegetais apropriadas; Rego controlado; Solo permeável e drenagem natural, por 
gravidade 

Bioclimáticas para promover a ventilação natural Concepção alongada; Vedações opacas modulares, leves, permeáveis; Porosidade da massa 
construída; Vedações transparentes modulares com Window Wall Ratio (WWR) calculado, 
protegidas da radiação; Aberturas que permitem ventilação cruzada; Aberturas inferiores(para 
a entrada de ar frio) e superiores (para a saída do ar quente); Camada de ar ventilada nas 
fachadas; Resfriamento noturno (vãos controláveis) 

Bioclimáticas para restringir ganhos solares. Dispositivos de proteção solar externos; Coberturas duplas; Colchão de ar; Forro ventilado; 
Passeios cobertos ou semi-cobertos; Pele dupla; Cores claras ou refletantes; Coberturas 
vegetais 

De iluminação natural Vedações transparentes modulares com WWR calculado, protegidas da radiação 

Prateleiras de luz; Forros claros; Vidros seletivos 

De eficiência energética Partido arquitetônico alongado (pouco profundo); Equipamentos de baixo consumo elétrico e 
de água; Controle individual dos equipamentos e sistemas de iluminação; Incorporação da 
vegetação no isolamento do edifício 

Ficha – 
Entorno 

Espacial Ambiental 

Acessos espaciais que o espaço público apresenta aos 
elementos ambientais: sol, vento e som 

Sensação de cor; Ressonância do recinto acústica; Insolação: direta, difusa, refletida; Umidade 
Relativa 

Continuidade da massa Temperatura 

Condução dos ventos Velocidade do vento 

Ficha –Base Área da base Temperatura superficial 

Pavimentos Albedo 

Vegetação Ambiente sonoro 

Água Variação sazonal da cor 

Mobiliário urbano Conjunto de cores; Tonalidade; Manchas da luz; Estética da luz 

Ficha – 
Fronteira 

Convexidade Luminância 

Continuidade da superfície Incidência da luz 

Tipologia arquitetônica Direção do fluxo de luz 

Aberturas Absorção 

Tensão Reflexão 

Detalhes arquitetônicos Matizes 

Número de lados Claridade 

Altura Personalidade acústica 

Área total da superfície Qualidade superficial dos materiais 
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2.1.5 Sintaxe Espacial 

Ao aspecto, desempenho ou dimensão Topoceptiva, Holanda e Kohlsdorf 

(1995, p. 12) e Holanda (2010, p. 28) adicionam a funcional, sociológica ou de 

copresença, bioclimática, econômica, simbólica ou expressiva, afetiva ou emocional, 

e estética. Esse modelo teórico de sete funções parte do de quatro funções - 

modificação climática, expressão simbólica, modificação de recursos e continente de 

atividade - proposto por Hillier e Leaman (1974 apud Holanda, 2002). Holanda 

(2007, p. 117-118) explica: 

 

Aspectos funcionais. O lugar satisfaz as exigências práticas da vida 

cotidiana em termos de tipo e quantidade de espaços para as atividades [...] 

Aspectos bio-climáticos. O lugar implica condições adequadas de 

iluminação, acústica, temperatura, umidade, velocidade do vento e 

qualidade do ar? Aspectos econômicos. Os custos de implementação, 

manutenção e uso dos lugares [...] Aspectos sociológicos. A configuração 

da forma-espaço (vazios, cheios e suas relações) implica maneiras 

desejáveis de indivíduos e grupos (classes sociais, gênero, gerações etc.) 

localizarem-se nos lugares e de se moverem por eles e, conseqüentemente, 

condições desejadas para encontros e esquivanças interpessoais, assim 

como para visibilidade do outro? O tipo, quantidade e localização relativa 

das atividades implicam desejáveis padrões de utilização dos lugares, no 

espaço e no tempo? Aspectos topoceptivos [...] Aspectos afetivos. O lugar 

tem uma personalidade afetiva? Como ele afeta o estado emocional das 

pessoas [...] Aspectos simbólicos. O lugar é rico em elementos 

arquitetônicos que remetam a outros elementos, maiores que o lugar, ou a 

elementos de natureza diversa – valores, idéias, história? Aspectos 

estéticos. O lugar é belo [...] O lugar é uma obra de arte, por veicular uma 

visão de mundo? Sua forma-espaço implica uma filosofia?  

 

O autor conclui que a sintaxe espacial se fundamenta, especificamente, 

no aspecto de copresença e, apoiando-se em tal explanação, apresenta um 

procedimento de avaliação focado nessa dimensão. A copresença consiste no 

sistema de encontros entre pessoas no espaço público4, havendo covariações que, 

                                                           
4
 Trabalhos posteriores foram desenvolvidos como de Medeiros (2006), Tenório (2012) e Santana 

(2015). Incluindo também, outros trabalhos do próprio autor: Holanda (2003; 2013). 
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por sua vez, revelam desempenhos socialmente produzidos como o espaço de 

exceção, ou seja, o espaço de sociedades hierárquicas, desiguais em vários 

âmbitos. De forma, que nesse procedimento de avaliação do espaço público, a 

arquitetura é variável independente, algo também encontrado em Kohlsdorf (1996), 

pois a sugere como o estudo de códigos e enquanto pensamento analítico dos 

profissionais centrado na forma arquitetônica.  

Ele utiliza três categorias analíticas, padrões espaciais, vida espacial e 

vida social. Como o próprio autor confessa, há melhor desenvolvimento do primeiro 

nível, correspondente a barreiras e permeabilidades ao movimento das pessoas 

enquanto pedestres. O segundo nível refere-se às regras estabelecidas na 

copresença, “quem se encontra, com quem, onde, com que frequência, para quê” 

(HOLANDA, 2002, p. 416). O terceiro é referente à lógica social entre classes 

sociais, além de suas infra e superestruturas, ou seja, as relações entre as pessoas 

em si e as relações entre as pessoas e a natureza.  

O resultado da avaliação varia entre dois polos extremos, formalidade e 

urbanidade, de forma que o segundo, como resultado ideal, “é constituído por 

tendências opostas em todas as categorias”, ao primeiro (HOLANDA, 2002, p. 126). 

Na vida espacial o paradigma de formalidade constitui-se em:  

 

pequena variação de rótulos [...] que tende a ser dividido em áreas 

especializadas; pequenas densidades de rótulos; rótulos de centralidade 

forte localizados exatamente nas linhas axiais menos integradas; 

concentração em determinados lugares de rótulos do mesmo tipo [...] maior 

segmentação de grupos sociais fortemente insulados; tendência para 

realização de arranjos sociais nos espaços internos; reunião dos membros 

dos grupos sócias organizados em momentos rigorosamente 

predeterminados,  em vez de aleatoriamente na vida cotidiana; ordem social 

fortemente hierárquica” (Holanda, 2002, p. 126-127). 

 

O autor caracteriza a formalidade quanto ao nível de padrões espaciais 

em: maximização do espaço aberto sobre a área total do assentamento; maior 

espaço convexo; menor número de entradas em espaços privados por espaço 

convexo público; maior percentual de espaços convexos cegos; maior superfície de 

metros quadrados de espaço aberto por entrada; maior número de metros lineares 

(perímetro) das ilhas que definem os espaços convexos, por entrada; tanto malhas 
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extremamente regulares como malhas extremamente irregulares pois na malha 

extremamente regular há pouca possibilidade de encontros aleatórios entre as 

pessoas, enquanto o extremo oposto tem-se um caráter de labirinto que dificulta a  

orientação; baixas medidas de inteligibilidade, ou seja, pouca acessibilidade em 

relação a outras áreas; núcleos integradores que ora se concentram na periferia, ora 

se concentram no miolo do sistema e não irrigam o assentamento como um todo, ou 

seja, as linhas são pouco diretas.  

Na vida social atribui como formalidade à presença de dimensões 

superestruturais em grupos específicos de agentes e de práticas sociais. Enquanto 

que na urbanidade, os mesmos agentes se relacionam as dimensões da ordem 

social, tanto a super quanto a infraestrutura (Holanda, 2002). Ou seja, dimensões 

variáveis de práticas sócias, respectivamente, as relações entre as pessoas em si e 

as relações entre as pessoas e a natureza. 

Em relação às técnicas, o mapa de barreiras, ou ilhas espaciais, segundo 

Holanda (2002), é um mapa de cheios e vazios no qual a cor preta indica as 

“barreiras ao movimento de pedestres sobre o chão” e a branca, “o sistema de 

espaços abertos que sobrou delas” que, por sua vez, pode ser analisado em termos 

de espaços convexos e axiais. O mapa de convexidade consiste em demarcar, com 

pequenos traços, onde se localizam e a quantidade de espaços cegos e as 

aberturas ou entradas dos edifícios. Já no mapa de axialidade são traçadas linhas 

sobre os eixos viários e sobre os passeios de pedestres para a análise da integração 

do espaço. 

A integração representa a maior ou menor acessibilidade a partir da 

medição das linhas em comparação a média do conjunto, isto é, das distâncias 

necessárias para percorrer um ponto a outro a pé. Por isso, as linhas variam em 

espessura de acordo com a acessibilidade, o tempo de deslocamento e a 

quantidade de pessoas no espaço (TENÓRIO, 2012), dados que podem ser 

conseguidos a partir da contagem de pedestres e mapeamento comportamental. 

O mapa de copresença, na Figura 15, representa os índices de encontros, 

ou seja, a presença e interação real entre as pessoas. Com representação similar ao 

mapa de integração, nesse é preciso capturar o movimento dos pedestres nas linhas 

axiais e transformá-los em variações de espessuras de linhas (HOLANDA, 2002).  
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Figura 15. Mapa de ilhas espaciais, de convexidade, de espaços cegos, de axialidade com o 

núcleo integrador em linhas mais escuras, o mapa de integração e o de copresença 

 

Fonte: Holanda (2002, p. 396-397). Modificado pela autora  

 

Por fim, no mapa de visibilidade demarcam-se em cores as áreas de 

maior e menor visibilidade, de mais quentes a mais frias (RIBEIRO, 2013), 

informação adquirida pela técnica de visão serial. Por fim, existem questões 

problemáticas do procedimento da Sintaxe Espacial, Quadro 5, tais como a 

necessidade do uso de programas de computador, além de análise a partir de 

relações algébricas. Logo, é focado nos especialistas e busca resultados objetivos 

que desconsideram as características sociológicas não mensuráveis, como 

comportamentos imprevisíveis e relações de afeto entre o sujeito e o espaço.  
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Quadro 5. Sintaxe Espacial 

Caminho de análise Integração relativa com outros caminhos  Autor Recorte 

Sintaxe Espacial Funcional, Comportamental Holanda (2002) Brasília, DF, Brasil 

Palavras-chave 

Co-presença; desempenho arquitetônico; implicações sociais; solidariedade social, ou seja, o princípio axioma de encontros entre pessoas no espaço público que rege a 
sua organização do espaço; comunidade virtual, ou seja, encontros prováveis entre moradores, visitantes e transeuntes; pedestres; espaço aberto  

Processo 

Definição da área de estudo; Levantamento de dados objetivos; Pesquisa de campo com observações, entrevistas, anotações e fotografias; Produção de mapas a partir 
de softwares específicos Avaliação a partir das categorias, critérios e parâmetros; Calculos e resultados. 

Técnicas 

Convexidade e axialidade (mapas convexos e mapas axiais); Mapas de barreiras; Mapa de integração; Mapa de co-presença; Mapa de visibilidade (RIBEIRO, 2013); 
Mapa de segmentos (MEDEIROS, 2006); Observação direta e indireta; Entrevistas e questionários, Fotografias. 

Categorias Critérios-chave   Parâmetros 

Padrões 
espaciais 

Espaço aberto Percentual de espaço aberto sobre o espaço total 

Espaço convexo  Espaço convexo médio 

Entradas (ou aberturas entre espaços públicos e privados) Número médio de entradas por espaço convexo 

Espaços cegos Porcentagem de espaços cegos 

Espaço convexo por entrada (ou aberturas) M² de espaço convexo por entrada 

Ilhas por entradas Metros lineares do perímetro das ilhas por entrada 

Economia da malha  

Integração 

Inteligibilidade 

Forma do núcleo integrador 

Vida espacial Variedade de rótulos (usos do solo) que variam em período do dia e dias da semana 

Densidade de rótulos 

Relação entre rótulos e padrões espaciais (se os usos de comércios e serviços se localizam em 
linhas mais integradas) 

Relações entre rótulos (mistura de usos) 

Presença real nos espaços abertos 

Predictibilidade 

Relação entre arranjos nos espaços internos e externos 

Amplitude espacial dos arranjos 

Arranjos casuais x arranjos formais 

Vida social Agentes/práticas sociais Classificação de agentes/práticas sociais 

Grau de isolamento de agentes/práticas sociais 

Nível de renda  

Divisão de trabalho 

Padrão de atividades 

Valores éticos históricos 

Fonte: A autora 
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2.1.6 Afetos 

De acordo com Sawaia (2011, p. 100), afeto envolve sentimento e 

emoção que, respectivamente, significam “reações moderadas de prazer ou 

desprazer a objetos específicos”, e o fenômeno “intenso, breve que interrompem o 

fluxo normal da conduta” humana. Fundamentada nessa teoria, baseando-se em 

outros autores e ainda nos mapas cognitivos de Lynch (1997), Bomfim (2003, p. 35) 

propôs os mapas afetivos que consistem em: 

 

imagens ou representações assentadas em sinais emotivos ou expressivos, 
elaborados a partir de recursos imagéticos (desenhos, fotos, objetos de 
arte) [...]seu maior objetivo não é a orientação espacial ou a localização 
geográfica. Eles são orientadores das estratégias de ação e avaliação dos 
níveis de apropriação (pertencer ou não pertencer a um lugar), apego 
(vinculação incondicional a um lugar) e de identidade social urbana 
(conjunto de valores, representações, atitudes que tomam parte da 
identidade do indivíduo no lugar). Como sínteses dos afetos, eles também 
apontam o nível de implicação do indivíduo no lugar. Dado seu caráter 
representacional e criativo, são recursos de acesso à dialética subjetividade 
/ objetividade na cidade. 

 

Dessa forma, escrita, desenhos e metáforas são considerados nesse 

procedimento como recursos para desvendar os afetos das pessoas.  As metáforas 

têm papel especial por serem aglutinadores “da relação entre significados, 

qualidades e sentimentos atribuídos aos desenhos” (BOMFIM, 2010, p. 137).  

Os critérios-chave, no Quadro 6, correspondem a qualidades afetivas, 

relacionando palavras a sentimentos, e sua avaliação final resulta em caracterizar o 

lugar com estigma positivo ou negativo. O procedimento é participativo englobando 

os cidadãos em todo o processo, sendo que apenas em dois momentos há 

intervenção do pesquisador, na avaliação dos critérios-chave e das características 

sóciodemográficas a partir de uma escala Likert.   

Essa como “frases afirmativas sobre a relação com o ambiente onde o 

sujeito responde numa escala de 0 a 10 o quanto concorda ou não com a afirmação 

escrita” (VIANA, 2009, p. 33). Normalmente, apresenta as variações: aprovo 

totalmente, aprovo, indeciso, desaprovo e desaprovo totalmente (LIKERT, 1932 

apud VIEIRA, DALMORO, 2008). 
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Quadro 6. Afetos 

Caminho de análise Integração relativa com outros caminhos  Autor Recorte 

Afetos Análise Visual, Percepção Bomfim (2003; 2010); Bomfim et al. (2012) São Paulo, Brasil e Barcelona, Espanha 

Palavras-chave 

Sentimentos e emoções dos habitantes, apreensão dos afetos, subjetividade, leitura psicossocial, perspectiva do simbolismo do espaço, identidade e memória do lugar, 
afetividade como indicador ético-político (ética e cidadania) e orientador do encontro do indivíduo com a cidade, a estrutura urbana como formadora de imagens e 
significações (imageabilidade ambiental) 

Processo 

Realização do desenho; Exercício: significado do desenho; Exercício: sentimentos que o desenho desperta; Exercício: palavras-síntese; Questionamento: o que pensa 
sobre; Avaliação pelo pesquisador do produzido; Exercício: metáfora; Caminhos percorridos; Questionamento: participação em grupos e movimentos sociais; Relação do 
produzido com as características sócio-demográficas 

Técnicas 

Desenho; Palavras-síntese; Metáforas; Entrevistas e questionários 

Categorias Critérios-chave Subcritérios 

Estigma do lugar Agradabilidade  

Pertencimento 

Contraste 

Insegurança 

Atração 

Destruição 

Movimento 

Caixa de surpresas 

Características 
sócio-demográficas 

Identificação N°/Sexo/Idade/Escolaridade/Cidade/Tempo de residência  
Renda familiar/Situação Laboral/Tipologia residencial 

Relação entre 
afetos e 
características 
sócio-demográficas 

Estrutura Mapa cognitivo (quando identificam vias, marcos, pontos 
nodais, limites e bairros) 

Metafórico (Desenho que expressa, por analogia, o 
sentimento ou o estado de ânimo do respondente) 

Significado (Explicação do respondente sobre o desenho)   

Qualidade (Atributos do desenho e da cidade, apontados pelo respondente) 

Sentimento (Expressão afetiva do respondente ao desenho) 

Metáfora (Comparação com algo pelo respondente) 

Sentido (Resultado final dada pela interpretação dada pelo investigador à articulação 
de sentidos entre as metáforas e as dimensões de qualidade e sentimento) 

Fonte: A autora 
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2.1.7 Avaliação pós-ocupação (APO) 

Alex (2008) faz uso dos critérios propostos, especialmente por Whyte 

(2009) e Zeisel (1981), fundamentados nas questões de acesso, usos, desenho 

interno e externo às praças e articulação com o tecido urbano. A avaliação segue o 

pensamento projetual em arquitetura e urbanismo ao fazer uso de mapas, desenhos 

à mão como o da Figura 16, escalas de análise - contexto, tecido urbano, entorno e 

projeto - com equivalentes escalas de representação -1:5000, 1:2000; 1:1000; 1:500 

a 1:200- e de fotografias.  

 

Figura 16. Exemplo de mapa e corte desenhado a mão 

 

 

Fonte: Alex (2008, p. 212, 219) 
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O autor define “para a localização das praças [...] a indicação de raios de 

1 quilômetro de distância a partir do Marco Zero, na praça da Sé” (ALEX, 2008, p. 

126). Esse raio corresponde à distância máxima de caminhada e as dimensões, 

normalmente, dos centros. 

Apesar de identificar o uso de entrevistas, não apresenta informações 

sobre as mesmas, constatando a pouco exploração da técnica. O mapeamento 

comportamental já foi melhor explorado, sendo realizado durante “vinte minutos em 

um local a cada duas horas, em dias diferentes da semana e em vários meses do 

ano”. A partir dessa técnica, buscou-se “a presença de mulheres e casais, como 

sinal de segurança percebida e da qualidade ambiental, de grupos que se engajam 

em conversações, de convívio entre gerações e, especialmente, de contato entre 

estranho” (Alex, 2008, p. 129).  

Nas fotografias foram adicionadas localização, data, horário e condições 

climáticas, além de desajustes ou desacordos entre o projeto e o uso conferido pelas 

pessoas. Isso significa “observações pontuais sem o propósito de discutir razões 

profundas, culturais ou sociopsicológicas do uso ou do mau uso”, de forma a apenas 

“sistematiza-las em três categorias básicas: 1) intervenções “oficiais”, 2) projeto e 3) 

uso”. No entanto, considera-se inadequada a colocação do termo “correções”, pelo 

autor, pois implica apenas associações negativas.  

Constata-se por fim, a visão exclusiva do pesquisador na avaliação das 

praças e a parca exploração das técnicas à disposição na literatura sobre a APO. 

Por isso, no Quadro 7 são acrescentadas as técnicas trabalhadas por Rheingantz et 

al. (2009) que apresentam aplicação no campo do espaço e vida públicos.  

Dentre as dez técnicas apresentadas em “Observando a Qualidade do 

Lugar: procedimentos para a avaliação pós-ocupação”, as principais para avaliação 

da vida pública nos espaços públicos brasileiros são a observação incorporada e o 

walkthrough. As demais não foram abordadas pela pouca aplicação no campo dos 

espaços público ou porque são abordadas em outros procedimentos. É o caso do 

mapeamento comportamental, poema dos desejos, seleção visual e mapa mental. 
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Quadro 7. Avaliação pós-ocupação (APO) 

Caminho de análise Integração relativa com outros caminhos  Autor Recorte 

Comportamental Funcional, Mobilidade e Acessibilidade Alex (2008); Rheingantz et al. (2009) São Paulo, Rio de Janeiro, Brasil 

Palavras-chave 

Praça, Vida pública, Espaços de convívio social, Exclusão, Espaço públicos livres, Parques, Multiescalar, lugar de sociabilidade, práticas sociais 

Processo 

Breve pesquisa histórica; Análise do contexto; Levantamento da situação existente; Observação de usos e identificação de conflitos entre projeto e uso; Elaboração de 
alternativas; Comparações entre propostas 

Técnicas 

Observações sistemáticas; Mapeamento comportamental; Fotografias; Entrevistas eventuais; Walkthrough; Mapa Comportamental; Poema dos Desejos; Mapeamento 
Visual; Mapa Mental; Seleção Visual; Entrevista; Questionário; Matriz de Descobertas; Observação Incorporada. 

Categorias Critérios-chave Subcritérios 

Contexto Estrutura viária/Padrão de parcelamento/Principais referenciais arquitetônicos e 
espaços públicos próximos/Tamanho, implantação, caráter e permeabilidade da praça 
(podendo ser em comparação a outras) 

 

Tecido urbano Relação com o entorno próximo Permeabilidade (delimitação por ruas) 
Acessibilidade (convergência de ruas) 

Entorno Relação da praça com a vizinhança próxima e imediata Ocupação e uso do solo/Altura das edificações/ 
Estado de conservação das edificações/Atividades 
desenvolvidas no pavimento térreo/Travessias de 
pedestres 

Situação atual (escala do 
projeto) 

Áreas acessíveis ao público Áreas franqueadas às pessoas e áreas de canteiros, 
edificações, infraestrutura ou gradeadas 

Relação entre a calçada e a praça Identificação de barreiras visuais e físicas 
Identificação dos acessos livres e controlados 

Uso e conformidade 
(escala do projeto) 

Atividades desenvolvidas, quantidade e diversidade de pessoas  

Presença de mulheres, casais e grupos 

Presença de pessoas de diferentes idades 

Contatos entre estranhos 

Não conformidades 
(escala do projeto) 

Desajustes ou desacordos com a situação construída Comportamentos-padrão/Integridade física/Limpeza 
e higiene/Doses de bom senso 

Projeto e indicação de 
cortes (escala do projeto) 

Principais referências de obras e ideias encontradas no projeto  

Pontos de contato da praça com a calçada, a rua e arquitetura 

Aspectos positivos, conflitos e barreiras 

Alternativas Usos e acessos, presença de pessoas e convívio com a diversidade 

Integração com o entorno imediato (contexto da vizinhança) Integração/Acessibilidade/Permeabilidade 

Articulações do tecido urbano (contexto amplo) Ligação entre ruas e esquinas 
Conexão com outros espaços públicos 

Fonte: A autora 
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2.1.8 Táticas 

A publicação “Microplanejamento práticas urbanas criativas” de Rosa 

(2011) foi escolhida por apresentar uma leitura da dimensão de análise denominada 

de táticas bottom-up, ou “de baixo para cima”. Contudo, apesar do pioneirismo ao 

tratar da temática, do contato entre técnico com as comunidades e da acessibilidade 

das informações, a publicação trata mais de uma catalogação dessas táticas do que 

de um procedimento de análise propriamente dito, como pode ser percebido no 

Quadro 8. 

Além disso, as limitações da publicação podem ser destacadas: a 

sobreposição existente entre categorias e critérios, sendo muito difícil delimitar cada 

um, e a utilização do termo “ferramentas” para caracterizar dois diferentes 

elementos, as ilustrações e os ícones. As do primeiro tipo definem a ação projetual e 

as do segundo tipo, a ação de adicionar ou ativar ferramentas existentes, enquanto 

necessidades da população ou precariedade do espaço, como consta na Figura 17.  

 

Figura 17. Ferramentas do tipo ícones 

 

 

Fonte: Rosa (2015, p. 224). Modificado pela autora 
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No primeiro procedimento são destacadas as táticas desenvolvidas pelos 

próprios cidadãos, mas ainda existem aquelas realizadas por organizações, como 

coletivos de intervenções urbanas, com a participação cidadã e por meio de 

plataformas colaborativas online. A produção dessas táticas ainda está relacionada 

a movimentos como o placemaking, “faça você mesmo”, exemplificada na Figura 18, 

e inovação social. Respectivamente, significam: “fazer lugares” abrangendo “o 

planejamento, o desenho, a gestão e a programação de espaços públicos” 

(CONEXÃO CULTURAL, 2016, p. 24); relacionado ao conceito de bricolagem, 

referente “à construção de projetos por conta própria e com base na experimentação 

[...] apenas utilizando ferramentas, instrumentos e materiais e tendo como base a 

ação colaborativa” (LARGO DA BATATA, 2015, p. 16); e consiste em “gerar valor 

para a sociedade como um todo [...] O termo também pode se referir a grupos de 

pessoas que estão inventando espontaneamente novos modos de vida sustentáveis, 

a partir do compartilhamento de recursos em diferentes contextos” (LARGO DA 

BATATA, 2015, p. 16). 

 

Figura 18. Mobiliário criado na abordagem “Faça você mesmo” 

 

Fonte: LARGO DA BATATA (2015, p. 37). Modificado pela autora 

 

Assim, no Quadro 8 são trazidas ainda, publicações produzidas nesse 

sentido que contribuem com a apresentação de diferentes técnicas de avaliação, 

apesar dos critérios de análise serem pouco desenvolvidos. 



92 

 

Quadro 8. Táticas 

Caminho de análise Autor Recorte Palavras-chave 

Táticas Rosa (2011; 2015) São Paulo, Brasil Práticas urbanas criativas, microplanejamento, táticas botttom-up, microescala ou escala local, 
participação, coletividade, resistências à cidade genérica, códigos e significados, encontros, contato 

Processo 

Levantamento teórico; Mapeamento de inciativas; Aplicação teste das técnicas; Trabalho de campo para a avaliação das categorias e critérios; Análise posterior com a 
aplicação de técnicas. 

Categorias Critérios-chave Técnicas 

Potencialidade local 
 

Campo Planta de massa construída 

Fotos aéreas 

Descrição 

Articulação Espaço concreto/ Contexto Táticas 

Negociação/ Abertura Ferramentas 

Ações 

Oportunidade Novas codificações Diagrama de densidade de ocorrência (camadas) 

Densidade 

Caminho de análise Integração relativa com outros caminhos  Autor Recorte 

Táticas Funcional, Mobilidade e Acessibilidade Conexão cultural (2016), Lardo da batata (2015), Icnoclasistas 
(2013), À Deriva (2011) 

São Paulo, Brasil; Buenos 
Aires, Argentina 

Palavras-chave 

Tática, Processos de criação colaborativo, Cartografia, Caminhar, Ocupações regulares do espaço público pela sociedade civil, espaço de tensão, direito a cidade, 
permanência nas ruas, cidade viva, cidadãos ativos e não passivos, vida urbana, auto gestão, negociação entre o diferente, cidade mais democrática e humana, necessidades 
da comunidade, Placemaking, ativação cultural, arquitetura temporária, instrumentos legais, ocupar, construir e usar, conforto 

Processo Técnicas 

1. Primeiro contato com a comunidade, além de contatos com as redes projetuais
5
 e chamadas online para participação pública; 2. 

Levantamento participativo inicial do espaço (dados, mapas, etc.); 3. Pesquisa de campo participativa (mapeamento de problemas e 
potencialidades, podendo incluir mapeamento online colaborativo); 4. Workshop para análise e resultados; 5. Definição de prioridades 
e desenvolvimento de propostas em Workshops; 6. Aprovações legais para implementação; 7. Intervenção participativa; 

Research by design
6
;Open design

7
 

Técnicas do PPS
8
;Mapeamento 

afetivo
9
;Entrevistas e 

Questionários
10

;Jane’s Walk
11

 

                                                           
5
 “Trata-se de conexões entre organizações colaborativas, instituições, poder público, etc., a partir de suas trocas e experiências, com o auxílio de 

ferramentas abertas e redes sociais” (Ibidem, p. 15). 
6
 A técnica “Research by design” (ou Pesquisa pelo design) se refere a “esboços espaciais feitos de determinados materiais, no campo da pesquisa 

acadêmica e do desenvolvimento social/urbano” (Ibidem, p. 16). 
7
 Ao “open design” (ou design aberto) é designado representações gráficas produzidas colaborativamente e compartilhados na internet de forma gratuita, 

como modelos 3D, ilustrações, ícones, arquivos cad, entre outros (Ibidem). 
8
 Ver mais a frente em “Procedimentos internacionais”. 

9
 Técnica diferente do método proposto por Bomfim (2003). O mapeamento afetivo corresponde ao seguinte processo: percorrer o espaço observando e 

registrando todas as impressões do próprio observador, do espaço e das outras pessoas; a realização de oficinas no qual as pessoas são instigadas a 
proporem mudanças, normalmente, realizadas sobre um mapa ou maquete (GUERREIRO, 2015). 

continua 
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8. Acompanhamento dos especialistas; 9. Avaliação após intervenção e manutenção Deriva psicogeográfica 

Critérios-chave Subcritérios 

Presença de vendedores ambulantes/Uso do solo  

Proteção contra o tráfego/ Espaços para caminhar 

Espaço agradável/Espaços de permanência/Ter onde sentar/Convivência/Atividades físicas/Realização de eventos/ Presença de arte 

Paisagens/Áreas verdes 

Escala humana/Aproveitamento do clima/Experiência sensorial 

Lotes residuais/Fachadas/Mobiliário urbano 

Fluxos Fluxo de pedestres 

Faixa de pedestre existente 

Faixa de pedestre latente 

Bicicletário municipal 

Estação de Bicicleta compartilhada 

Saída de metrô 

Pontos de ônibus 

Ciclovia  

Passeio Calçamento 

Paisagismo 

Sinalização 

Segurança Iluminação 

Serviços públicos Alimentação 

Ensino 

Mobilidade 

Equipamentos urbanos  

Fonte: A autora 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
10

 As entrevistas e questionários têm como pontos principais, em geral a caracterização da população (idade, gênero, educação, local moradia e tempo), 
sobre a utilização do espaço e sobre as mudanças desejadas das pessoas que usam, trabalham ou moram na vizinhança. 
11

 Fundamentado no trabalho de Jane Jacobs, o movimento denominado em inglês de Jane’s walk corresponde a passeios a pé ou caminhadas guiadas por 
um dado espaço público da cidade havendo ainda discussões sobre os princípios destacados pela escritora: vitalidade, olhos da rua, diversidade social, 
atividades diárias e interações sociais, usos mistos, edifícios antigos, quadras curtas, alta densidade de pessoas, tecnologia, economia local, inovação, 
diferentes fontes de capital, cidades organizadas como ecossistemas, cidadãos comuns e interessados (Jacobs, 2000). 
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2.1.9 Critérios para um bom espaço público 

Gehl architects analisam os espaços públicos a partir da escala humana 

considerando as parcerias locais em todo o processo para lidar com as instalações, 

equipamentos, organização, financiamento e manutenção, mas também para incluir 

todas as partes interessadas (GEHL; SVARRE, 2013). Difundido internacionalmente, 

o procedimento apresenta um processo participativo e faz uso de diagramas, como o 

da Figura 19, que implicam na fácil leitura, entendimento e aplicação por parte da 

população.  

 

Figura 19. Avaliação representada graficamente em sorrisos (feliz, indiferente ou triste) 

 

Fonte: Prefeitura de São Paulo (2013, p. 31) 

 

O tamanho da cidade ou da área de análise determina como o estudo é 

conduzido. Se a área delimitada é pequena, há o entendimento do contexto 

específico criando coesão com o restante da cidade. Caso inclua ditâncias maiores, 

principalmente, relacionadas a destinos mais atrativos às pessoas (GEHL, 2014), 

aplica-se a proposta de “Acupuntura” selecionando os espaços públicos principais 

para avaliação e intervenção (GEHL; SVARRE, 2013). Maiores detalhes são 

apresentados no Quadro 9. 



95 

 

Quadro 9. Doze critérios para um bom espaço público 

Caminho de análise Integração relativa com outros caminhos  

Comportamental Mobilidade e Acessibilidade, Funcional, Sustentabilidade 

Autor Recorte 

Gehl architects (2002, 2007, 2009); City of Melbourne e Gehl architects (2004); NYCDOT e 
Gehl architects (2007, 2013); Gehl e Svarre (2013); Gehl (2006a, 2006b, 2014) 

Abrangência internacional com foco, especialmente, em Copenhagen, 
Dinamarca; São Francisco e Nova York, EUA 

Palavras-chave 

Vida urbana; Pedestres; Sentidos e aparelho locomotor humano; Atividades estacionárias e móveis; atividades necessárias, opcionais e recreativas; Cidade viva (vitalidade), 
segura, sustentável e saudável; Espaço público atrativo, agradável, convidativo, bem planejado e na escala humana; áreas de pedestres como uma política urbana integrada 
para o desenvolvimento de cidades; caminhar ou permanecer nos espaços públicos em conexão com as suas atividades cotidianas. 

Processo Técnicas 

1. Definição da área de estudo Fontes e banco de dados existentes; Fotografias 

2. Montagem de equipes (voluntários e profissionais), workshops para capacitação e Parcerias  

3. Avaliação/análise, Problemas e potencialidades dos espaços públicos da área de intervenção Fontes e banco de dados existentes; Fotografias; Entrevistas e 
Questionários; Interações baseadas na web (websites, questionários 
online, etc.); Registro e avaliação dos pisos térreos; Caminhar teste (tempo 
de espera) 

12 critérios de qualidade qualificados com o desenho de um sorriso ou 
preenchimento de formas 

3. Estudo da vida pública 
 
 
 

Fotografias; Observação, com anotação de dados a mão; Entrevistas e 
Questionários; Interações baseadas na web; Contagem de pedestres; e 
mapeamento comportamental; Traçado; Rastreamento; Registro de 
vestígios; Diário 

4. Recomendações em workshops, com metas a curto, médio e longo prazo; 5. Prototipação 
(testar temporariamente um projeto); 6. Avaliação do teste; 7. Intervenção permanente, 
implantação dos projetos com assessoria da equipe técnica (membros da comunidade devem 
participar de onde e quando serão implantados); 8. Reavaliação, antes e depois da intervenção 
(prazo de dez anos) 

 

  Critérios-chave Subcritérios 

Proteção 
(sensação 

Proteção contra o tráfego e acidentes
12

 Proteção aos pedestres; Eliminar o medo do tráfego 

Proteção contra crime e a violência  Ambiente público cheio de vida 

                                                           
12

 Quanto à proteção do tráfego destacam-se os subcritérios não inclusos no “diagrama dos 12 critérios”: rotas curtas; ruas compartilhadas; reduzir 

velocidade e capacidade dos veículos individuais, além de estacionamentos; transição entre tráfego rápido e lento, principalmente, nos limites da cidade e 
em áreas residenciais; coexistência entre diferentes modais; sistema de transporte público eficaz e integrado; malha cicloviária; informações sistematizadas 
na prefeitura; ruas de mão dupla, preferencialmente, com poucas faixas para carros (duas); árvores; faixas de transição; substituição de solicitações para 
atravessar (botões) por semáforos que informam ao veículo; maior tempo de travessia; evitar longas esperas para travessia; equilíbrio entre travessia e 
espera; menores distâncias para travessia ou mais diretas; intersecções e cruzamentos simples; calçadas contínuas, sem obstáculos e sem interrupções de 
áreas de garagem e embarque; calçadas e ciclofaixas em ruas secundárias; evitar passarelas elevadas e passagens subterrâneas buscando cruzamentos no 
nível da rua; respeito a linhas de desejo dos pedestres e linhas preferenciais; substituir ilhas de espera por cruzamentos sem interrupção (GEHL, 2014). 

continua 
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de 
segurança) 

 Olhos da rua 
Sobreposição de funções de dia e à noite 
Boa iluminação 

Proteção contra experiências sensoriais desagradáveis Vento; Chuva/neve; Frio/calor; Poluição; Poeira, Ruído, Ofuscamento 

Conforto Oportunidades para 
caminhar 

Espaço para caminhar (dimensões suficientes) 
Ausência de obstáculos  
Boas superfícies 
Acessibilidade para todos 
Fachadas interessantes 

Oportunidades para permanecer em pé Efeito de transição /Zonas de transição atraentes para permanecer em pé/ ficar 
Apoios para pessoas em pé 

Oportunidades para brincar e praticar atividade física Convites para criatividade, atividades físicas, ginástica e jogos  
Durante o dia e a noite 
No verão e no inverno 

Oportunidades para ver 
 
 

Distâncias razoáveis para observação 
Visão desobstruída; Vistas interessantes 
Iluminação (quando estiver escuro) 

Oportunidades para falar e ouvir 
 

Baixos níveis de ruído 
Mobiliário urbano direcionado para paisagens e para gerar conversas 

Oportunidades para sentar-se Zonas para sentar; Bons lugares para sentar; Bancos para descanso 
Tirar proveito das vantagens: vista, sol, pessoas  

Prazer Escala humana
13

 Edifícios e espaços projetados de acordo com a escala humana 

Oportunidades para aproveitar os aspectos positivos do clima
14

 Sol/sombra; Calor/frescor; Brisa 

Experiências sensoriais positivas 
 

Boa arquitetura, design e detalhamento; Bons materiais 
Ótimas vistas; Árvores, plantas, água 

Fonte: A autora 

 

 

                                                           
13

 Em relação à escala humana há destaque a cinco princípios relacionados: reunir ou distribuir, cuidadosamente, funções para garantir menores distâncias, 
pessoas e eventos; integrar funções para garantir versatilidade, riqueza de experiências, sustentabilidade social e sensação de segurança; projetar espaços 
convidativos ao pedestre e ciclista; abrir espaços de transição entre edifícios e espaço público para que a vida em ambos funcione conjuntamente; aumentar 
ou reforçar o convite para permanecer no espaço público (GEHL, 2014). 
14

 Quanto a condições bioclimáticas, incluídas em conforto, considera-se três níveis, macroclima, clima local e microclima, respectivamente, o clima regional 
geral; o clima da cidade dependente da topografia e paisagem modificada por construções; zona atmosférica microlocal ao nível dos olhos ou alcance físico 
dos pedestres, podendo ser uma rua, um recuo ou o entorno de um banco (Ibidem).  
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2.1.10 “Placemaking” 

Projeto para espaços públicos, ou Project for public spaces (PPS), é uma 

organização fundada em 1975 dando continuidade ao trabalho de Willian H. Whyte. 

Seu trabalho segue a abordagem do placemaking, nos termos de envolver toda a 

comunidade na criação, transformação e manutenção dos seus espaços públicos 

com experimentos de curto prazo e baixo custo para implementação.  

Formado por uma equipe multidisciplinar, o PPS desenvolve pesquisas, 

projetos de planejamento e desenho urbano, publicações, programas de formação e 

treinamento, eventos, centros de recursos baseados na web (PPS, 2006). Além de 

agir como hub central do movimento global placemaking, conectando pessoas, 

ideias, conhecimentos e parceiros - agências governamentais, políticos, ONGs, 

instituições públicas e privadas, operadores de mercado e gestores do espaço 

público (PPS, 2005a; 2005b). 

Seu procedimento de análise tem como base a comunidade e as 

parcerias, acreditando que “o design é um meio para um fim, não um fim em si” 

(PPS, 2006, p. 4). Na avaliação ainda, atentam para restrições existentes quanto a 

legislação e também a questões como: reclamações dos moradores, negócios locais 

e gestores e as suas opiniões sobre o que pode ser melhorado; a existência de 

espaços vazios ou subutilizados; pessoas contrárias à intervenção e motivos, 

aquelas que apoiam e querem participar (PPS; METROPOLITAN PLANNING 

COUNCIL, 2008). 

No seu procedimento são definidas quatro qualidades complementadas 

com “uma série de aspectos intuitivos ou qualitativos para julgar um lugar” e 

“aspectos quantitativos que podem ser medidos por meio de estatísticas ou 

pesquisas” (PPS; METROPOLITAN PLANNING COUNCIL, 2008, p. 16), formando o 

diagrama do lugar da Figura 20. O processo inicia com a avaliação informal da 

cidade ou região com um grupo inicial de líderes e interessados na vizinhança. 

Esses devem identificar e justificar quais são os dez espaços públicos mais 

importantes (necessitando ou não de melhorias) utilizando para tal, mapas, listas e 

descrições (textos), fotografias e documentação em vídeo, além da própria 

experiência de caminhar e permanecer no espaço. A partir dessa etapa definem as 

áreas de estudo e intervenção. 



98 

 

 

Figura 20. Diagrama do lugar 

 

Fonte: Conexão Cultural e Bela Rua (2015, p. 20) 

 

No mapeamento comportamental além de identificar as atividades, 

também inclui idade e gênero. Quanto à idade, utilizam variações de 0-6, 7-14, 15-

20, 21-40, 41-6 e mais de 60 anos de idade, e as atividades se referem a: sentado 

no banco, sentado na grama, falando / Socializando, assistindo esportes, comendo, 

adormecido, lendo, jogando futebol, basquete, handebol ou beisebol, andando de 

bicileta ou patins, jogando sem ser em espaços específicos para jogos, como 

campos ou quadras, crianças brincando em parque infantil (PPS, 2005a, 2005b). 

O PPS ainda desenvolveu uma lista de verificação, como consta no 

Quadro 10 e uma ficha pré-estabelecida denominada de “Place Game” que contém 

explicações, pontuação de 1 a 4 para os critérios de análise, perguntas e 

recomendações para a aplicação em duas etapas. A primeira para ser realizada 

antes do levantamento de campo e a segunda, depois (PPS, 2005b).  
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Quadro 10. Placemaking 

Caminho de análise Integração relativa com outros caminhos  Autor Recorte 

Comportamental Mobilidade e Acessibilidade, Funcional Project for Public Spaces (2005a; 2005b; 2006); PPS e Metropolitan 
Planning Council (2008) 

Vancouver, Canadá; 
EUA e 43 países 

Palavras-chave 

Criar espaços de sucesso, lugares cívicos e vitais, Ferramentas para avaliar e melhorar os espaços públicos estimulando o rejuvenescimento e servindo as necessidades 
comuns; ativar ou animar espaços para atrair pessoas; promover conforto, segurança, saúde, felicidade e bem-estar; projeto que reflete como as pessoas querem 

Processo 

Preparação: 1. Avaliação informal dos desafios da cidade/região, com a definição de uma equipe inicial; 2. Definição do espaço de estudo e intervenção; 3. Identificar as partes 
interessadas, construindo parcerias; 4. Realizando apresentações públicas e treinamento da comunidade (Placemaking Workshop); 5. Documentos e Legislação existentes. 
Avaliação: 5. Recolha de Dados com as técnicas; Fazendo um Plano Local: 6. Workshop com o desenvolvimento de ideias de melhorias a partir dos resultados da avaliação; 7. 
Formação de um grupo de trabalho com voluntários para transformar ideias em ação; 7. Desenvolver um Plano Conceito visual (Programa e propostas de intervenção); 8. Criar 
um relatório final e apresentar para a comunidade; Implementação do Plano: 9. Implementar ações de curto prazo; 10. Desenvolver projeto em longo prazo e gerenciar, com a 
porterior manutenção (estratégias de gestão e operações); 11. Avaliar os resultados.  

Técnicas 

“Place Game”; "Do-It-Yourself Checklist"; Mapeamento comportamental; Contagem de pedestres; Rastreamento; Análise de vestígios; Entrevistas e questionários. 

Categorias  Critérios-chave Subcritérios Parâmetros 

Usos e 
Atividades 
 

Espaço público: 
Divertido, Ativo, Vital, 
Especial, Real, 
Útil, Nativo, 
Comemorativo, 
Sustentável, 

10 ou mais destinos principais em uma cidade/região;10 ou mais locais em cada destino; 10 ou mais 
atividades (coisas para fazer) em cada local 
Novidade e identidade (atividades exclusivas em cada local) 
Uso misto; Vitalidade econômica; Atividas 24 horas e nos finais de semana 
Áreas ocupadas e vazios urbanos 
Atividades nas zonas de transição e estruturas para fixar pessoas (bancos especialmente); 
Permeabilidade, visibilidade e fruição nas zonas de transição; Elementos que gerem a Triangulação 
Administração responsável e pessoal para manutenção (qualidade de manutenção) 

Negócios locais; Usos do 
solo; Valor de imóveis 
para venda e aluguel; 
Níveis de renda; Venda a 
varejo 
 

Conforto e 
imagem 

Seguro, Limpo, Verde, 
Caminhável, Sentável, 
Espiritual, Encantador, 
Atraente, Histórico 

Tirar proveito do clima 
Condições confortáveis para permanência, como bancos 
Espaço seguro para pedestres 
Espaço limpo e conservado 
Administração responsável e pessoal para manutenção; Atualizado periodicamente  
Elementos que conferem identidade; 10% do desenho não resolvido (espaços de improvisação) 

Estatísticas criminais; 
Condições de 
saneamento; 
Condições dos edifícios; 
Dados ambientais 

 

 

Acessos e 
conexões 

Continuidade, 
Proximidade,Conexão, 
Legível,Camivável, 
Conveniente, 
Acessível 
 

Caminhos sem obstáculos, diretos, seguros e dimensionados para os pedestres; É fácil de alcançar e 
atrevessar, de entrar e sair; Acessível a todas as pessoas e por todos os meios de transporte; Ruas 
conectando outros espaços públicos, como praças e parques, e edificios; Olhos para rua (vigilância 
informal e sensação de seguranaça); Fachadas abertas (com portas e janelas); Desnível menor que 30cm; 
Evita espaços rebaixados, passarelas elevadas e subterrâneas, galerias internas; Visível de perto e longe; 
Integração, permeabilidade, visibilidade e fruição entre espaço público e privado; Transporte público; Alta 
rotatividade de estacionamento; Ruas tranquilas, com pouco trânsito e baixa velocidade; Informações e 
sinalizações claras 

Dados de tráfego; Uso 
de Transporte público; 
Uso das vias e 
diversidade dos meios de 
transporte; Atividade de 
pedestres; Tipos de 
estacionamento 

 

continua 
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Sociabilidade Diversidade, 
Mordomia, 
Cooperativo, Cortês, 
Orgulho, Amigável, 
Interativo, Acolhedor 

Alta proporção de pessoas em grupos; Presença de pessoas indesejáveis e oportunidades para não 
enchergá-las como tal; Maior proporção de mulheres; Presença de pessoas com diferentes idades 
(crianças, adolescentes, adultos e idosos) 
Atividades variadas simultâneas; Evidência de voluntariado 
Afeição; Senso de orgulho e propriedade 

Número de mulheres, 
crianças e idosos; Rede 
de pessoas conhecidas; 
Voluntariado; Uso de 
noite; Vida de rua 

Place Game 

Avaliação do 
lugar - 
Pontuação: 1 
(ruim), 2, 3, 4 
(bom) 

Conforto e Imagem Atratividade geral Sentimento de segurança Limpeza / Qualidade de 
manutenção 

Conforto de lugares 
para se sentar 

Comentários / Notas: 

Acesso e Links 
 

Visibilidade à distância Acesso de trânsito Facilidade em caminhar até 
o lugar 

Claridade da 
informação / sinalização 

Comentários / Notas: 

Usos e Atividades 
 

Mistura de lojas / serviços Ocupação geral da 
área 

Frequência de eventos / 
atividades da comunidade 

Vitalidade econômica Comentários / 
Notas: 

Sociabilidade Número de pessoas em grupos Sentido de orgulho e 
propriedade 

Evidência de 
voluntariado 

Presença de crianças e 
idosos 

Comentários / 
Notas: 

Identificar 
oportunidades 

1. O que você mais gosta neste lugar? Liste as ideias para melhorar esse lugar que possa ser feito de imediato e que não custe muito. Que mudanças você 
faria a longo prazo que teria maior impacto? Pergunte a alguém que esteja no "lugar" sobre o que gostam nele e o que fariam para melhorá-lo. Sua resposta. 
Que parcerias locais ou talentos locais você pode identificar que poderia ajudar a implementar algumas das melhorias? Seja tão específico o quanto possível. 

Checklist 

Acesso 

É visível à distância? É fácil identificar o que está acontecendo no lugar? O uso do solo é facilmente identificável? Ou seja, existem sinais ou outras indicações visuais que 
transmitem informações sobre ele? O espaço é cercado por paredes brancas? Existem sinalização, mapas e elementos de localização? As pessoas podem caminhar facilmente 
até o local? Ou elas têm de atravessar uma avenida perigosa, com tráfego intenso? As calçadas, caminhos ou estradas conectam os pontos onde as pessoas querem ir? Há boa 
conexão entre o espaço e os edifícios ao redor? As calçadas levam a áreas adjacentes? As pessoas podem usar uma variedade de opções de transporte para chegar ao lugar? 
O espaço é acessível para portadores de necessidades especiais (P.N.E.)? Os carros são mais presentes do que os pedestres? Os carros impedem os pedestres de chegarem 
ao local? Os semáforos estão localizados próximos a destinos como bibliotecas, correios, entradas de parques, de praças etc.? 

Conforto e Imagem 

Será que o local faz uma boa primeira impressão, de longe e ao entrar? Há mais mulheres presentes que homens? Existe escolha de lugares para sentar (por exemplo, quer no 
sol ou sombra)? Estão localizados de forma adequada? Existe proteção? O espaço é limpo e livre de lixo? Quem é responsável pela manutenção? O espaço e arredores são 
seguros? Há seguranças no espaço? Por quanto tempo? Será que o lugar satisfaz as necessidades das pessoas? Há situações para serem fotografadas? 

Usos e Atividades 

As pessoas estão no espaço? As pessoas dos edifícios ao redor frequentam o espaço? O local é utilizado por uma gama de pessoas de diferentes idades e gêneros? 
Será que as pessoas tendem a usar o espaço, sozinhas ou em grupos? Vários tipos de atividades ocorrem, por exemplo, andar, comer, relaxar, ler, socializar, reuniões, etc.? 
Quais as partes do espaço estão sendo utilizadas e as que não estão? Existem escolhas óbvias de coisas para fazer, ou seja, evidência de eventos e atividades que ocorrem? 
Existe informação sobre quem é responsável por eventos? Será que o design do lugar diz respeito a eventos e apoio do que ali acontece? Existe uma presença de gestão ou 
outra evidência de alguém a cargo do lugar? Os usos e atividades beneficiam visitantes e empregados? 

Sociabilidade 

As pessoas estão falando entre si? Elas estão sorrindo? As pessoas parecem conhecer uns aos outros? São apenas conhecidas ou são amigas? Será que eles trazem 
visitantes para este lugar? Existem outras pessoas no espaço encontrando amigos? Estranhos estão fazendo contato visual? Existe uma mistura de idades e grupos étnicos que 
refletem a comunidade em geral? As pessoas usam o local regularmente? Por escolha própria ou a trabalho? Empregados e voluntários ajudam a manter o lugar? Será que as 
pessoas tendem a recolher o lixo quando o veem? 

Fonte: A autora 
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2.1.11 Justiça Urbana 

O Centro de Projeto J. Max bond (JMBC sigla em inglês) constitui-se 

como uma plataforma americana para líderes e ativistas desenvolverem estratégias 

urbanas inspiradas na ideologia da arquitetura como uma arte social, ou seja, 

responsável por expressar as tradições culturais, as necessidades e aspirações da 

sociedade (JMBC, 2013; 2015). 

Para tando, apoiam-se na noção de Justiça urbana, definida por fatores 

que contribuem para as esferas da vida humana no espaço construído. De forma 

que o procedimento utiliza o desenho urbano no combate das consideradas três 

principais condições de injustiça urbana: a segregação sócio-espacial, o crime e a 

arquitetura do medo e a desigualdade econômica (JMBC, 2013; 2015). 

O procedimento de “Justiça urbana” destaca-se por trazer as diferenças 

sociais, econômica e étnica entre a população como foco, logo, aproximando mais 

ao contexto brasileiro. Os dados foram coletados considerando como área de 

influência da praça os limites dos setores censitários e um raio a partir da praça 

correspondente a 10 minutos de caminhada (GEHL ARCHITECTS; J. MAX BOND 

CENTER; NYCDOT, 2015). Por fim, ele faz uso de onze critérios, como consta no 

Quadro 11: equidade, distribuição igualitária de espaço aberto acessível, custos e 

orçamentos operacionais; propriedade, sentimento de pertencimento e vizinhança, 

responsabilidade e manutenção; escolha, em relação a atividades realizadas pelas 

pessoas e como configuram o espaço; acesso, quanto à proximidade, presença e 

obstruções com as necessidades básicas; conectividade, ou seja, ligar espaços, 

modos de transporte, pontos focais e pessoas; diversidade de funções, programas e 

pessoas; participação, no sentido de como as pessoas usam o espaço público e a 

frequência de uso, como estão envolvidas no design, programação, gestão e 

manutenção, bem como a aceitação de suas diferentes visões; inclusão, significando 

aceitar a diferença, envolver diversas opiniões e atitudes, integração, 

companheirismo e segurança; beleza, envolvendo questões estéticas e físicas 

concebidas cuidadosamente; inovação criativa, em relação as soluções criativas 

para mediar os problemas; saúde e bem-estar, quanto as atividades ao ar livre que 

ajudam a melhorar a saúde humana e condições para tal (GEHL ARCHITECTS; J. 

MAX BOND CENTER; NYCDOT, 2015).  
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Quadro 11. Justiça Urbana 

Caminho de análise Integração relativa com outros caminhos  Autor Recorte 

Comportamental De Percepção, Funcional, Mobilidade e Acessibilidade J. Max Bond Center, Gehl architects e NYCDOT (2015) New York, EUA 

Palavras-chave Processo  

Justiça urbana; Cidade justa, 
resiliente, sustentável e habitável 

Selecção da área de estudo e Pesquisa de dados; Formação de equipes (alunos de universidades, comunidade, etc.); Trabalho de 
campo (avaliação do espaço); Análise de dados coletados; Acompanhamento de entrevistas; Síntese de resultados; Recomendações 

Categorias Critérios-chave Parâmetros Técnicas 

Equidade Percepção   Questionários 

Equitativa distribuição  Metros quadrados de espaço aberto Banco de dados existentes 

Acesso equitativo + uso 
+ financiamento  

Fonte de fundos de capital para operações, contribuições pública vs. Privadas; Custos em 
média, fim de semana por volumes de pessoas de segunda a sexta-feira 

Entrevistas 

Demografia equitativa Relativo à raça + demografia para cada espaço público; A idade + demografia para cada espaço 
público; A renda + demografia para cada espaço público; Demografia do pessoal de gestão  

Questionários e banco de 
dados existentes 

Projeto equitativo  Distribuição equitativa de elementos no projeto Pesquisa participativa e 
observacional 

Acesso Percepção  Entrevistas e Questionários 

Desenho acessível Avaliação das barreiras, tais como cercas, portões, amarração, etc.;  
Quesitos de acessibilidade em pavimentação, materiais, entre outros 

Pesquisa participativa e 
observacional 

Acessibilidade da pessoa 
 

Número de residentes dentro do correspondente a 10 minutos a pé até o espaço público; 
Número de trabalhadores a 10 minutos a pé do espaço público; Restrições sobre horas 

Entrevistas e banco de dados 
existentes 

Acessibilidade de 
pedestres 

Volumes de tráfego de veículos; 
Acidentes de trânsito com pedestres e ciclistas, antes e depois da construção do espaço público 

Banco de dados; Pesquisa 
participativa e observacional 

Acesso + usos do solo Uso e ocupação do solo Banco de dados existentes 

Escolha Percepção   Entrevistas e Questionários 

Flexibilidade de design e 
Adaptabilidade 

Quantidade de mobiliário móvel + fixo% dedicado a mobiliários móveis contra fixos; 
Tamanho total + Dimensões que contribuem para restringir ou não atividades; Clima 

Entrevistas e Pesquisa 
participativa e observacional 

Opções de programas, 
informal + formais  

Número médio de eventos programados por ano; Idade das pessoas (%) nesses eventos; Tipo 
de atividades realizadas e como isso varia ao longo do dia, em dias úteis e fins de semana 

Entrevistas e Pesquisa 
participativa e observacional 

Conectividade Percepção   Entrevistas e Questionários 

Transporte conectado 
 

Proximidade ao metrô, de carro, ciclovias, de modos de transporte público em relação ao 
volume de usuários para dia de semana, fim de semana e uso do solo; Como as pessoas 
chegam à praça; Volumes de pessoas andando, de ciclistas; Caminhar + andar de bicicleta por 
idade, por gênero; Idade e gênero de pessoas a pé e de bicicleta que moram na vizinhança 

Banco de dados existentes 
Pesquisa participativa e 
observacional 

  

Conectividade 
interpessoal 

Reconhecimento social dos outros por raça, por idade, por renda, por onde residem e por 
frequência de uso; Proximidade a transporte público em relação ao volume de usuários 

Questionários Pesquisa 
participativa e observacional 

Saúde e Bem-
estar 

Tempo gasto ao ar livre 
 

“Como esta praça aumentou o tempo que você gasta no espaço público?” Por idade, por raça, 
por renda e por gênero; Tempo gasto na praça por idade, por raça, por renda e por gênero 

Questionários 

Atividades Crianças jogando;  
Adultos realizando atividades físicas 

Pesquisa participativa e 
observacional 

Saúde Pessoas relataram condições de saúde por raça; Relataram condições de saúde por renda; 
Taxas de obesidade; Taxas de asma; Taxas de doenças cardíacas  

Questionários Banco de dados 
existentes 

continua 
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Fonte: A autora 

Diversidade Percepção   Entrevistas e questionários 

Diversidade demográfica 
 
 

Diversidade no bairro em relação à idade, raça, renda e gênero + posse; na praça em relação à 
idade, raça, renda e gênero + posse; das pessoas na praça que residem em outros locais e que 
residem na vizinhança; de pessoas caminhando e andando de bicicleta, por idade e gênero 

Questionários Banco de dados 
existentes 
 

Diversidade no desenho 
 

Diversidade de mobiliário e árvores: presença de elementos versus ausência Pesquisa participativa e 
observacional 

Propriedade Percepção   Entrevistas e Questionários 

Em relação ao bairro Taxas de uso residencial;  
Posse de habitação 

Entrevistas e Questionários 
Banco de dados existentes 

Em relação à gestão Propriedade e gestão do espaço público; % de pessoal da gestão que vivem na vizinhança Entrevistas e Questionários 

Em relação às pessoas Tem sentimento de propriedade – “Este lugar é seu?” por idade, por raça, por renda, por 
residentes na vizinhança e por residentes de outro local; Oportunidades para trabalhadores e 
residentes para moldar decisões sobre design da praça, programação e / ou operações; 
Oportunidades para trabalhadores e residentes para serem voluntários em operações da praça; 
Senso de responsabilidade - você recolheria o lixo? Por idade, raça, por residentes na 
vizinhança e por residentes de outro local 

Entrevistas e Questionários 

Participação Percepção   Entrevistas e questionários 

Participação das pessoas 
em atividades 

Tempo gasto na praça por idade, raça, renda, onde residem; Frequência de uso por idade, raça 
e renda; Volume de visitantes no fim de semana contra o dia da semana 

Questionários Pesquisa 
participativa e observacional 

Participação em 
operações 

Os residentes e donos de negócios locais participam dos eventos; na organização e gestão dos 
eventos; com esforços voluntários; Nº de envolvimento da comunidade na gestão dos eventos  

Entrevistas 

O desenho do espaço 
público facilita o 
engajamento ativo 

Densidade de utilização da praça nos finais de semana vs dia da semana; Nº de opções para 
sentar; Quantidade de pessoas acomodadas em espaço disponível para atividades em grupo; 
Presença de sinalização com as regras sobre atividades permitidas; e com vários idiomas  

Pesquisa participativa e 
observacional 

Taxa de visitantes que 
permanecem na praça 

Taxas de atividades estacionárias na praça em comparação com pedestres andando  Pesquisa participativa e 
observacional 

Beleza Percepção   Entrevistas e questionários 

Características do 
desenho da praça 

A aparência física do bairro mudou, por idade, por gênero, por raça, por renda e por residentes; 
Características que contribuem para o embelezamento, por idade, por raça e por residentes 

Questionários 

 Aparência Nível de limpeza: baixa, média ou alta; A aparência de usos limítrofes a praça mudou – em 
sinalização, iluminação etc.; As condições de calçadas, áreas verdes, iluminação, edifícios, etc. 

Pesquisa participativa e 
observacional 

Inclusão e 
pertencimento 

Percepção   Entrevistas e questionários 

 Inclusão demográfica + 
pertencente 
 

Demografia da praça em comparação com a demografia do bairro;  
Local de residência;  
Presença de vários idiomas na sinalização 

Banco de dados; 
Questionários; Pesquisa 
participativa e observacional 

O desenho do espaço 
facilita a inclusão  

Presença de polícia; Presença de portões, cercas e fachadas opacas; Níveis de iluminação da 
rua e de vitrines; Regras restringindo certas atividades, estimativa geral e por idade 

Pesquisa participativa e 
observacional 

Inclusão - parcerias com 
segurança pública 

Segurança – “você se sente mais seguro na vizinhança?”, medir por idade, raça e gênero; 
Alteração nas taxas de crime antes e depois 

Banco de dados existentes 
Questionários 

Inovação 
criativa 

Percepção   Entrevistas e questionários 

Impacto  “Quais características físicas contribuiem mais?”, por idade, raça, renda e residentes na área; 
“Há alguma coisa que você acha criativo e inovador sobre esta praça?”; Idéias para melhorar 

Questionários 
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2.1.12 Caminhabilidade 

A noção de Caminhabilidade tem sido explorada por muitos autores, os 

principais e mais abrangentes serão aqui tratados assim como o considerado 

precursor dos estudos, Bradshaw (1993). O autor caracteriza o conceito em três 

aspectos relacionado ao "herói local", a pessoa que aprecia a escala local, tem amor 

pelo espaço, compromete tempo e recursos para fazer algo para melhorá-lo: espaço 

físico amigável, uma gama completa de destinos úteis, ativos a uma curta distância, 

medidas que moderam as intempéries; cultura local, social e diversificada.  

No Quadro 12, o preenchimento de processo e técnicas é relativo apenas 

ao Urbanismo Caminhável (PREFEITURA DE JUNDIAÍ, 2015) e ao Índice de 

Caminhabilidade do IDTP Brasil (2016) uma vez que os demais são extremamente 

quantitativos e não incluem a participação da população. Por fim, procurou-se evitar 

repetir os critérios apresentados por outros autores no itinerário, inclusive dos dois 

últimos procedimentos. 

O urbanismo caminhável foi escolhido, ainda, por apresentar uma gama 

de oficinas participativas e também por analisar os critérios por meio de três 

diferentes abordagens: percepção da população realizada pela caminhabilidade, ou 

Walkability, que definem como “registrar, através de fotos, elementos positivos e 

negativos em cada rua percorrida, além de atribuir uma nota para o percurso dentro 

da escala de 1 a 6” (PREFEITURA DE JUNDIAÍ, 2013, p. 8); trajetos técnicos 

realizados por especialistas em mobilidade a pé e com o levantamento de ruídos 

utilizando um medidor decibelímetro, da coleta de dados climáticos, das fontes 

sonoras geradoras de ruídos, das condições de pavimentação e conservação das 

ruas; e o uso do walkscore, um procedimento de análise com plataforma online “de 

classificação de ruas a partir da proximidade com comércio, serviços e 

equipamentos públicos” (PREFEITURA DE JUNDIAÍ, 2013, p. 6). 

O ponto negativo está nos critérios de análise pouco desenvolvidos ou 

mesmo na ausência de definição deles. Além de não interagir especialistas e 

população, nem técnicas de registro ou oficinas.  
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Quadro 12. Caminhabilidade 

Caminho de análise Integração relativa com outros 
caminhos  

Recorte Palavras-chave 

Mobilidade e 
Acessibilidade 

Contextual, Funcional, 
Sustentabilidade 

EUA; Amsterdã, Holanda; 
Nova Zelândia; Brasil 

Caminhabilidade, deslocamento a pé, intermodalidade, mobilidade sustentável, 
deslocamento por bicicleta, transporte público, restrição do uso do automóvel 

Processo 

Definição da área de estudo; Levantamento de dados através de visitas da área de estudo, análise da legislação, dados socioeconômicos, mapas, planos e projetos; Portar mapas, 
planilha para facilitar a coleta dos dados, contadores (manuais ou digitais) para a contagem de pedestres; Diagnóstico participativo através de oficinas e caminhadas nos percursos 
definidos; Mapeamento dos Stakeholders (representantes da comunidade); Indicação dos problemas e potencialidades para melhorar a caminhabilidade nos percursos; 
Desenvolvimento dos Projetos Piloto com definição dos objetivos a curto, médio e longo prazo e estudo conceitual; Implementação dos Projetos Piloto de forma temporária, 
sazonal ou permanente com os recursos e implantação realizados pelo poder publico, privado e comunidade; Medição dos resultados, verificar se os projetos pilotos alteraram o 
índice de caminhabilidade, com a produção de conclusões e diretrizes 

Técnicas 

Planilhas para avaliação; Mapas, fotografias e diagramas; Uso de sonômetro e luximetro; Contagem de pedestres; Walkability; Trajetos técnicos; Walkscore; Oficinas; 
Placemanking; Prototipação; Dados secundários coletados a partir de documentação preexistente (como, por exemplo, mapas em escala ou mapas do programa Google Earth); 
Dados secundários quantitativos coletados junto a agências públicas (como, por exemplo, a velocidade máxima permitida de veículos motorizados); Dados primários levantados 
através da pesquisa de campo (como, por exemplo, a largura das calçadas). 

Autor: Bradshaw (1993) 

Critérios-chave Subcritérios 

Densidade (pessoas por acre) 1 - mais de 15 (valor ideal); 2 - 15/10; 3 - 5-10; 4 - menos de 5 

Estacionamento nas ruas por habitantes do bairro 1 - menos de 1 (valor ideal); 2 - 1-2; 3 - 3/2; 4 - mais do que três 

Número de bancos (Mobiliário Urbano) por habitantes do 
bairro, incluindo assentos em quintais 

1 - mais de 0,75(valor ideal); 2 - 0,5-0,75; 3 - 0,25-0,5; 4-0,25 ou menos 

Encontrar alguém no espaço público 1 - 10 ou mais por milha (valor ideal); 2 - 3-10 por milha; 3 - menos de 3 por milha; 4 - "Você está brincando ?!" 

Idade das crianças permitidas a andar sozinha 1 - 6 anos de idade ou mais jovens (valor ideal); 2 - Idade 7-9 
3 - Idade 10-13; 4 - Idade 12 anos ou mais 

Presença feminina e a sensação de segurança 1 - "Eu ando sozinho em qualquer lugar a qualquer hora" (valor ideal); 2 - "Eu ando sozinho, mas tenho muito 
cuidado de rotas"; 3 - "Devo andar com alguém à noite"; 4 - "Eu nunca andar, exceto para o carro visível de entrada" 

Capacidade de resposta do serviço de transporte público 1 - Dentro de dez minutos (valor ideal); 2 - 10-20 minutos; 3 - mais do que 20 minutos; 4 - nenhum serviço 

Número de lugares significativos 1 - 10 ou mais (valor ideal); 2 - 5-10; 3 - 5/3; 4 - menos de três 

Áreas livres (como parques e praças), Distância a pé e 
Capacidade 

1 -> 50 acres / milha quadrada e permanência média e <1.500 pés caminhada (valor ideal); 2 -> 50 acres / milha 
quadrada e permanência média e > Caminhada de 1.500 pés; 3 - <50 acres / milha quadrada e permanência média e 
<1.500 pés caminhada; 4 - <50 acres / milha quadrada e permanência média e > Caminhada de 1.500 pés 

Calçadas  
 

Está em ambos os lados de 90% das ruas (1 ponto); Rampas nas entradas de automóveis (1 ponto); Larguras 
considerando as normas existentes (1 ponto); Uma ou mais descontinuidades por quarteirão (1 ponto)

 15
 

Autor: Moura (2010)  

Critérios - chave 

Não há água caindo dos telhados, calhas ou aparelhos de ar condicionado; Ausência de veículos parados sobre as calçadas; Revestimento externo da edificação que proporcione 

                                                           
15

 Ao final da pontuação Bradshaw (1993) sugere dividir por 20, o que irá resultar em variações entre 0,45 e 2,00 (do valor pior ao valor ideal). 

continua 
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conforto ao pedestre; Tratamento adequado e seguro ao pedestre nas entradas de garagem; Aumento da largura das calçadas nas áreas de acesso a shopping; Sinalização tátil e 
sonora para deficientes 

Autor: ITE (2010) 

Critérios - chave 

Devida manutenção das calçadas; Entradas das edificações de frente diretamente para a calçada, sem estacionamento ou recuo entre elas e a via pública; Árvores com copa alta, 
com atenção a galhos mais baixos que 2.10m; Calçadas completas, com faixa de mobiliário, faixa de circulação livre e faixa de acesso ao lote; Evita arbustos próximos a 
travessias e interseções que possam funcionar como barreira visual; Maior largura das calçadas próximas a pontos de ônibus e estações; Ilhas de refúgio de pedestre; Curvas à 
direita canalizadas; Rotatórias para fluxo de carros nas interseções; Estacionamento público que encoraje estrategicamente a caminhada 

Autor: Schützer (2010) 

Critérios - chave 

Existem escolas perto das residências; Presença de atrativos naturais/ paisagens vistas ao longo da caminhada 

Autor: Khattak et al. (2005) 

Critérios - chave 

As pessoas trabalham e estudam na vizinhança; Varanda ou frente das unidades residenciais voltadas para a rua 

Autor: LNTZ (2005) 

Critérios-chave Subcritérios  

Infraestrutura para pedestres Rede viária em forma de grelha, com calçadas em ambos os lados, evitando-se cul-de-sac; Controle de velocidade 
veicular; Platô (elevação da seção da pista de rolamento na altura do meio-fio) instalado em vias locais e vias 
coletoras 

Questões pessoais que levam ao caminhar Tempo para realização da viagem a pé; Confiança na infraestrutura disponível para a caminhada; Desconhecimento 
das rotas e das distâncias de caminhada; Percepção da segurança local, de riscos de furtos e assaltos; Percepção 
de status social mais elevado em relação à posse de um carro; Percepção do desrespeito dos motoristas frente aos 
pedestres 

Poder Público 
 

Há estratégia clara e articulada, com dados atualizados para o fomento do modo a pé; Previsão de cursos de 
atualização dos técnicos, cujo interesse volta-se às necessidades do pedestre; Pesquisas junto aos pedestres e aos 
especialistas para retorno das necessidades e melhorias; Políticas de planejamento e uso do solo que resultam em 
pequenas distâncias de deslocamento; Troca de conhecimento e experiência entre os profissionais envolvidos nos 
projetos urbanísticos; Pouca tolerância quanto às obstruções dos passeios; Mensuram o volume de aumento de 
pedestres, decorrentes das intervenções a serem executadas; Justificam implantação de novas estruturas destinadas 
aos pedestres; Existem recursos suficientes destinados aos pedestres 

Autor: Amâncio e Sanches (2008); Ferreira e Sanches (1998); Amâncio (2005) 

Critérios-chave Subcritérios   

Vias de pedestres ou vias coletoras com uma pista de 
veículos com velocidade permitida até 40km/h, como ideal 

 

Admitem-se vias coletoras com 2 pistas de veículos e com 
velocidade permitida até 40km/h 

Calçada com policiamento, idosos e crianças 
desacompanhados 

Calçada sem policiamento, com presença de idosos e 
crianças 

Existência de ponto de ônibus/taxi bem posicionado c/ 
cobertura e banco, como ideal 

continua 
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Admite-se placa indicativa de parada de ônibus ou taxi 

Piso antiderrapante (piso ou lajota de concreto ou paver) 

Transporte Coletivo 
 

Frequência (número de viagens por dia de cada linha que serve à zona) 

Cobertura (relação entre o número de pontos de paradas de cada linha, incluindo os que margeiam a zona, e a área 
da zona) 

Capacidade (número de lugares afetados por linha de ônibus, multiplicado pela distância percorrida na zona em 
relação à população total da zona) 

Autor: CDC (2004) 

Critérios-chave 

Presença de sinalização, placas indicativas com nome da rua e placas de transito, como ideal 

Autor: Holtzclaw (1994) 

Critérios-chave 

Calçada reta sem aclives ou declives (de 0 a 10%), como ideal; Admite-se calçada com leve inclinação exigindo pouco esforço físico (de 11 a 20%) 

Autor: Dixon (1996)  

Critérios-chave 

Menos que 22 entradas de veículos a cada 1,61km, considerando as vias transversais e acessos de veículos; Atraso nos sinais com tempo menor que 40 segundos 

Autor: Costa (2008) e Fontes et al.(2005)  

Critérios-chave 

Ausência de congestionamentos e acidentes de trânsito; Espaços que possibilitem a realização de eventos programados e não programados; Vagas de estacionamento para 
pessoas com necessidades especiais; Iluminação específica para pedestres; Caminhos conectados, diretos e rápidos; Existência de caminhos alternativos seguros; Ausência de 
poluição (visual, sonora, atmosférica, etc.); Espaços e infraestrutura para a permanência, como atividade física, brincadeira de crianças, etc.; Ruas tratadas como lugares, com 
trechos de largura ampliada; Piso sem ressaltos, não escorregadio e sem obstruções; Declividade máxima da calçada de 1:20 (comprimento) e da seção da via. No local de 
travessia 1:50 (rampas 1:12); Adoção de técnicas de moderação de tráfego; Redução das distâncias de travessia (utilização de calçadas estendidas); Tempo semafórico ajustado 
para a velocidade de caminhada baixa (aumento do tempo de verde para pedestres); Sinalização conspícua e de fácil leitura, (considerar a capacidade de leitura de 18 metros de 
distância); Facilidade para acionar botoeira nas travessias; Mensagens ou sinais auditáveis 

Autor: GDOT (2003) 

Critérios-chave Subcritérios  

Paradas de transporte público Dimensões segundo normas; Ser instalado em áreas seguras, abertas, convidativas, iluminadas e de fácil acesso; Oferecer nas calçadas 
área de espera, para os passageiros, separada da circulação de pedestres; Os passageiros, no ponto de parada, devem ter a visibilidade da 
via e serem visíveis para aumentar a sensação de segurança 

Rotas Seguras Para Escolas 
 

Mapas indicativos das rotas mais seguras; Quando possível, separar as áreas de embarque e desembarque dos ônibus escolares e dos 
automóveis, para minimizar a área de turbulência e conflitos; Direcionar os estudantes para os locais corretos de travessia através de 
sinalização, de barreiras, entre outros; Desobstrução da área, permitindo que os estudantes sejam visíveis em seus trajetos 

Autor: ITDP Brasil (2016) 

Critérios-chave Subcritérios  

Cultura local e identidade urbana  

Pedestres Velocidade máxima permitida de 30 km/h; Em vias compartilhadas de 15 km/h; Travessia mínimo de 2m com 
demarcação, piso tátil, alarme sonoro; Faixa livre da calçada de 1,5m, 25 pessoas/min/m; Buracos com mais de 10 
cm a cada 100 m; Atropelamentos com fatalidade e acidentes sem fatalidade; Fluxo de pedestres diurno e noturno 14 
ou mais por minuto 

Qualidade do ar 50µ/m³ ou menos de concentração de partículas inaláveis 

Limpeza Seviços de limpeza e coleta de resíduos 

continua 
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Fonte: A autora 

Poluição sonora Abaixo de 55db 

Sobra e abrigo 75% ou mais de elementos que proporcionam é o ideal 

Iluminação Iluminância é de 20 Lux ou mais 

Incidência de crimes  

Autor: LabCidade e ITDP Brasil (2014)  

Critérios-chave Subcritérios  

Opções de transporte Integração tarifário entre opções (bilhete único) 

Frequência Transporte público Até 10min quando funcionar 24h; Aceitável 20min quando funcionar 17h 

Usos cotidianos Acessíveis a no máximo 15 min de deslocamento a pé 

Usos Obrigatórios - Creches públicas, Escolas públicas de Ensino Infantil, Mercados, quitandas, hortifrutis ou feiras 
livres; Usos Complementares - Açougues; Padarias; Farmácias; Restaurantes (pizzaria, lanchonete etc); Salão de 
beleza; Academia; Lotéricas ou caixas eletrônicos; Assistência técnica e reparação; Lojas de material de construção  

Usos eventuais, deslocamentos cotidianos ou demorados, 
considerando-se as idades dos usuários (jovens ou 
adultos). 

Máximo de 20 min de deslocamento a pé ou 30 mins de deslocamento por transporte público 

Usos Obrigatórios - Escolas públicas de Ensino Fundamental, de Ensino Médio e/ou Técnico, Unidades de saúde 
com pronto atendimento, Farmácias, Área para práticas esportivas, supermercado, Lotérica ou caixa eletrônico; Usos 
Complementares - Instituição de Ensino Superior, Centro de Referência de Assistência Social, Biblioteca pública, 
Delegacia, Centro médico ou clínicas especializadas, Correios, Loja de vestuários, de calçados etc., Lojas de 
eletroeletrônicos, utensílios domésticos, mobiliário, Restaurantes, Bancos, Escritórios ou consultórios, Livraria ou 
papelaria, Assistência técnica e reparação, Escola de línguas, de informática e outras formações  

Usos esporádicos e não essenciais Usos Obrigatórios - Hospital público, Centro público Administrativo, Instituição de Ensino Superior, Bancos; Usos 
Complementares - Cinemas, Parque urbano, ginásio esportivo, estádio, etc., Teatro, Museu ou centro cultural, 
Hipermercado, Cartório 

 Estar a 1 hora do empreendimento com transporte público 

Relação entre o entorno imediato e o espaço público Não se relaciona/ Está lindeiro/Está em rodovia/Em linha férrea 

Rede de circulação de pedestres Mín. de 0,75m para faixa de serviço 

Autor: Karssenberg et al. (2015) 

Critérios-chave 

Convide os sentidos humanos para participarem, através da cor, textura, escala, estilo, caráter, personalidade e singularidade; Espaços semi-públicos (lojas, lavanderias, cafés, 
cabeleleiros) conectam as pessoas e as fazem sentir em casa com fachadas visíveis e permeáveis; Evitar porteiros, grades e câmeras; Identidade com eventos, arte, paisagem, 
patrimônio; Funções temporárias em prédios vazios; Pé-direito alto do térreo mín. de 4 metros; Térreo com espaço de varejo transferível, modo de construção sob demanda; 
Sumermercados em áreas residenciais, mas não coloca-los no térreo; Absorção de som por meio de árvores, arbustos, cercas vivas, esculturas; Mascar os ruídos com fontes ou 
esculturas de água ; Evitar superfícies lisas e duras; Usar fachadas irregulares; Evitar fachadas toda de vidro; Criação de lugares calmos e movimentados ao mesmo tempo; 
Arquitetura que incorpore detalhes de 5 quilômetros por hora, a velocidade do pedestre. 

Autor: Buehler e Pucher (2015) 

Critérios-chave 

Leis de trânsito que protegem ciclistas e pedestres com respaldo da polícia e dos tribunais; Formação e ensino; Treinamento integral de motoristas e ciclistas; Zonas sem-carro;  
Menor investimento em construção de estradas e de infraestrutura de estacionamento para carros 

Autor: Brandão (2002) 

Critérios-chave 

Padrões característicos da cultura e do desenvolvimento local; Reconhecimento, diurno e noturno, de marcos de orientação; Propriedade dos espaços (o que conservar, do espaço 
herdado); Elementos legais; Condições de marcado; Organização simbólica do espaço em elementos como Toponímia, monumentos, skylines, paisagem; Memória coletiva ligada 
a pessoas, acontecimentos, ao passado, alterações técnico-econômicas, hábitos culturais 
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2.1.13 Active Design 

O Active Desgin, ou Desenho Ativo, propõe caminhar para a análise 

qualitativa de calçadas. Para isso, apresenta fichas que orientam a realização de 

desenhos, medições e quantificações com representações de sorriso, assim como 

utilizado em Gehl architects. Além disso, usam-se fotografias, gravações de video, 

desenhos técnicos tradicionais - plantas, seções e perspectivas do ponto de fuga do 

pedestre - e desenhos em planos. Isto é, com a definição de quatro planos que 

compõem a calçada, como na Figura 21: o piso, edifício, via e cobertura (NYC, 

2013a, 2013b), algo semelhante ao proposto por Romero (2000, 2001, 2007, 2009). 

 

Figura 21. Planos da calçada 

 

Fonte: Cidade Ativa (2015) 

 

O procedimento foi incluído dada a sua eficácia na utilização por parte da 

organização “Cidade ativa” em Brasília - DF, Campinas - SP e Juiz de Fora - MG. 

Nas atividades os cidadãos são conduzidos a realizar a análise do espaço público 

com o especialista atuando no papel de facilitador. Além disso, as fichas 

disponibilizadas tornam a informação legível e entendível à população. Contudo o 

procedimento, Quadro 13, ainda requer um maior aprofundamento dos critérios e 

implantação de intervenção urbana a partir de sua avaliação.  
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Quadro 13. Active Design 

Caminho de análise Integração relativa com outros 
caminhos  

Autor Recorte Palavras-chave 

Mobilidade e 
Acessibilidade 

Funcional, Sustentabilidade NYC (2013a, 2013b) Nova York, 
EUA 

Calçada, Pedestres, projeto ativo, desenho urbano, movimento e 
sentidos   

Processo Técnicas 

Investigação do contexto e perfil das pessoas na vizinhança; Investigação do contexto da calçada; Identificação, medição e 
desenho: dos planos, elementos-chave e plantas, cortes e elevações; Avaliação dos critérios-chave (conectividade, 
acessibilidade, segurança, diversidade, escala humana e resiliência); Proposição de melhorias 

Fichas; Desenhos quantitativos (plantas, cortes e 
fachadas); Desenhos quantitativos dos planos 
(Sidewalk room); Fotos e vídeos 

Categorias Critérios-chave Subcritérios 

Contexto da 
vizinhança  

Tecido Padrão em grelha com quadras curtas 
Padrão em grelha com quadras grandes 
Padrão cul de sac e ruas internas a quadra 

Gabarito Baixa (até três pavimentos)/ Média (de 
quatro a oito)/ Alta (mais de oito 
pavimentos) 

Usos Misto/ Residencial/ Comercial/ Institucional/ 
Industrial/ Outros 

Perfil da 
vizinhança 

Faixa etária/ Etnia/ Ocupação  

Média de número de pessoas/5 min; Média de número de ciclistas/5 min; Média de número de carros/5 min; 
Média de número de ônibus/5 min 

 Inquérito de saúde (se conhecida): Alta percentagem de qualquer uma das seguintes doenças? Obesidade/ Diabetes/ Cardiovasculares 

Contexto da 
calçada 

Calçada ante edifícios sem recuo frontal e calçada ante edifícios com recuo frontal Altura total dos edifícios; Altura dos 
pavimentos térreos; Usos do térreo e do 1º 
pavimento; Medir a largura das calçadas 
(os dois lados); Medir a largura da rua; 
Medir a largura total da via (de calçada a 
calçada) 

Planta do térreo e 
elevações dos 
edifícios 

Entradas de edifícios Do tipo comercial/ Do tipo residencial/ Do 
tipo institucional/ Do tipo industrial/ Vitrines 

Áreas verdes Faixas verdes / jardins frontais/ Canteiros 
de árvores 

Mobiliário urbano; Rampas de acessibilidade; Estacionamento; Sinalização (placa)  

Planta de 
cobertura/ 
elevação do lado 
da rua 

Aberturas de edifícios Do tipo comercial/ Do tipo residencial/ Do 
tipo institucional/ Do tipo industrial/ Vitrines 

Andaime de construção; Toldo; rojeção de marquise; Fiação elétrica; Mobiliário urbano; Varandas 
Cobertura da árvore; Sinalização; Escadas 

 

Plano do piso Rampas de acessibilidade; Guias rebaixadas para acesso de veículos; Textura / cores diferentes; 
Dimensões; Áreas verdes; Mobiliário urbano 

 

Plano da via Áreas verdes; Mobiliário urbano; Estacionamentos; Sinalização; Vendedores de rua; Ciclovia/ciclofaixa; Via 
de tráfego adjacente 

continua 
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Fonte: A autora 

Plano do edifício Número de entradas; Transparência (%), aberturas / janelas (1º e 2º andar) e Vitrines / mostruários; Texturas 
/ cores diferentes na fachada; Jardins frontais / árvores; Estacionamentos no recuo frontal; Mobiliário urbano; 
Usos externos (mesas na calçada); Escadas; Divisão de edifícios ou lojas; Placas; Toldos; Varandas 

Seção da calçada Largura da calçada; Largura mínima passeio livre; Recuos médios; Altura do edifício; Linha divisa do lote; 
Largura entre alinhamentos dos edifícios; Uso do solo; Recuo do térreo; Faixas de rolamento; Bolsão de 
estacionamento / vagas no recuo; Vagas de estacionamento (na via); Sinalização; Áreas verdes; Mobiliário  

Copas árvores; Toldos/marquises Projeção; Altura 

Degraus Profundidade; Altura 

Mobiliário urbano Abrigos de ônibus; Abrigos de Táxi; Balizadores; Lixeiras; Bancos para sentar; Bituqueira/ Cinzeiro; 
Caixas de correio; Mesas; Telefone Público; Totem; Vasos/floreiras; Poste: iluminação; Paraciclos/ 
Bicicletários; Poste: eletricidade; Placa: identificação de ruas; Placa: sinalização de trânsito; Quiosques/ 
banca de jornal; Caixas de inspeção; Bueiros; Hidrantes 

Quantidade, detalhes e estado de 
conservação  

Conectividade Calçadas lineares e contínuas; Metrô / trem / corredor de ônibus em raio de 500 m; Parada de ônibus em 
raio de 200 m; Equipamentos públicos em raio de 500 m; Poucas guias rebaixadas para carros (Máximo 
cinco); Conexão com fruição pública dos lotes; Faixas de pedestre e sinalização em cruzamentos; Parques e 
praças em raio de 500 m; Ao menos dois acessos a edificações distintas; Quadras têm no máx. 200m; 
Sinalização para pedestre; Proximidade com ciclovias; Paraciclos 

 

Pontos de atração (de 2 a 10 minutos de caminhada) Ponto de ônibus/Estação; Escola; Hospital; 
Parque; Mercado; Outro (Descrever) 

Tipo de via Local; Coletora; Avenida; Rodovia 

Faixas rolamento da via; Faixas de estacionamento; Velocidade média dos transportes automotivos; Outros  

Acessibilidade Faixa livre mínima de 1,20m (0,80 com elementos); Rebaixamento das calçadas junto às travessias; 
Travessia em nível; Inclinação transversal não excessiva; Inclinação longitudinal não excessiva; Poucas 
guias rebaixadas para carros (Max. 5); Bueiros e tampas de caixa de inspeção ordenados; Pavimentação 
homogênea e sem obstáculos; Ausência de degraus;Sinalização visual: placas para pedestres; Sinalização 
tátil: piso; Sinalização sonora: semáforos; Continuidade da faixa livre (pavimento/nível); Outros (descrever) 

Segurança Iluminação pública; Iluminação natural adequada; Grades/ muros opacos pouco extensos (máx. 30m); 
Grades/muros com altura máxima de 1,20m; Múltiplas entradas (mín. 5 em 100m); Diversidade de tipos de 
acesso; Uso comercial ou residencial no térreo; Ausência de garagem no recuo frontal; Limpeza; 
Conservação de espaços e edifícios; Vitrines e janelas voltadas para calçada; Alta densidade populacional; 
Grande número de pessoas na calçada; Portões de comércio “transparentes”; Outros (descrever) 

Diversidade Variedade de usos no térreo; Diversidade de tipos de acesso (residencial, comercial); Fachadas/lotes 
estreitos (máx. 6m); Presença de mobiliário urbano; Variedade de usuários; Vendedores de rua / quiosques; 
Lugares para encostar (reentrâncias/degraus); Usos na calçada (cafés/restaurantes); Calçada ampla (>5m); 
Fachada com diversas cores, texturas, materiais; Usos no recuo frontal; Outros (descrever) 

Escala do 
pedestre/ 
Complexidade 

Altura do térreo: pé-direito< 5m; Fachadas/lotes estreitos (máx. 6m); Elementos verticais constantes (a cada 
6m); Recuos estreitos (Max. 5m); Fachada com diversas cores, texturas, materiais; Presença de marquises, 
toldos; Presença de sinalização de estabelecimentos; Muros opacos pouco extensos (máx. 30m); Múltiplas 
entradas (mínimo 5 em 100m); Presença de mobiliário urbano; Usos na calçada; Vitrines e janelas voltadas 
para calçada; Uso comercial ou residencial no térreo; Ausência de garagem no recuo frontal; Outros  

Sustentabilidade/ 
Resiliência 
climática 

Arborização (mín. árvore a cada 10m); Jardins de chuva/canteiros nas calçadas; Piso drenante; Grelhas ou 
canaletas para drenagem; Jardins no recuo frontal dos lotes; Arborização no recuo frontal; Toldos/ 
marquises; Lixeiras; Outros (descrever) 
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2.1.14 Desenvolvimento orientado ao transporte 

O procedimento denominado Desenvolvimento Orientado ao Transporte 

(DOT), ou em inglês Transit Oriented Development (TOD), trata da avaliação do 

entorno de estações existentes de transporte público em fases de planejamento ou 

projeto, como mostra a Figura 22. Ele baseia-se na potencialidade do transporte 

público e na sua conexão com os deslocamentos por bicicleta e a pé, para lidar com 

os impactos social, econômico e ambiental nas cidades. 

 

Figura 22. Distância a pé do transporte 

Fonte: ITDP (2013, p. 49). Modificado pela autora 
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Ressaltam-se as seguintes orientações para a avaliação: a estação de 

transporte deve estar dentro de um raio máximo de 1 km de caminhada ou de um 

raio máximo de 500 metros até um serviço direto, isso significa, em geral, uma 

caminhada de 20 minutos considerando uma velocidade média de 3 km/hora, 

incluindo esperas nos cruzamentos; o intervalo do serviço direto deve ser de, no 

máximo, 15 minutos e a distância de 5 km ou menos até uma linha de transporte; 

deve-se identificar e pontuar o maior número possível de quadras da área da 

estação; poderá ser divida a área da estação em zonas e usar uma amostragem 

para pontuar cada uma, devendo calcular a porcentagem da área de estação total 

contida em cada zona e calcular a pontuação agregada da área da estação para 

cada métrica, levando em consideração a porcentagem de área de cada zona. 

Quanto à técnica denominada de levantamento de campo, nas visitas ao local 

sugere-se sempre apresentar uma planilha de pontuação, um mapa detalhado, 

ferramentas para medir as distâncias, caderno de notas, câmeras para fotografias e 

se possível uso de recursos GIS (sistemas de informações geográficas).  

O DOT foi escolhido por buscar a intermodalidade como forma de gerir o 

social, econômico e ambiental nas cidades; por abranger ações integradas à 

administração local; e por se destinar a diferentes atores, inclusive governo, 

empresários e investidores imobiliários, técnicos diversos e até cidadãos leigos 

(ITDP, 2013). Além disso, pois no Brasil existem projetos em desenvolvimento 

fundamentados nesse procedimento, como no Distrito Federal e em São Paulo.  

No entanto, como complementar a outros métodos e técnicas, pois 

“apesar das métricas usadas estarem alinhadas de modo geral com o desenho 

urbano”, o DOT “não trata diretamente de todos os aspectos de um bom 

planejamento e desenho urbano” (DOT, 2013, p. 8). O seu diferencial, ainda está em 

apresentar não apenas critérios, mas também instruções de uso, medições e 

pontuações. Nesse sentido, a tabela base tem um diferencial, em parâmetros foram 

indicadas as métricas e pontuações máximas.  

Afirma-se que o sistema de pontuação “enfatiza os dois aspectos mais 

importantes [...] além da acessibilidade e apoio a um transporte público de alta 

capacidade: maior facilidade para pedestres e minimizar a presença dos carros” 

(TOD, 2013, p. 9). Por outro lado, a série de cálculos pode não ser acessível e de 

fácil aplicação para os cidadãos, como consta no Quadro 15.
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Quadro 14. Desenvolvimento orientado ao transporte 

Caminho de análise  Integração relativa com outros caminhos  Autor Recorte Palavras-chave 

Mobilidade e Acessibilidade  Funcional, Sustentabilidade ITDP(2013) Nova York, EUA; 
Internacional 

Transporte público, pedestres, ciclistas, restrição aos 
transportes motorizados individuais 

Processo Técnicas 

Coleta e análise de dados existentes; Entrevistas com profissionais; Levantamento de campo; Reunião 
dos membros da equipe para comparar pontuações e notas, para então finalizar a avaliação 

Dados existentes (planos e projetos); Mapas; Listagens; Fotografias 
aéreas/satélite; Levantamentos de campo; Mídia local e Profissional 

Categorias Critérios-chave Parâmetros 

Rede de vias segura e 
completa para caminhar - 
Calçadas 

Vias compartilhadas (velocidade de 15km/h) 1. Quantificar o comprimento total de todas as frentes de 
quadras; 2. Quantificar o comprimento de todas as frentes 
de quadra com calçadas, vias compartilhadas ou caminhos 
exclusivos; 3. Dividir a segunda medida pela primeira para 
calcular a porcentagemde cobertura das calçadas (3 pontos 
se 90% ou mais da rede de calçadas é completa) 

Caminhos exclusivos 

90% ou mais da rede dos passeios é completa 

Vias com passeios para pedestres ligando todos os edifícios e destinos 

Atende a normas de acessibilidade  

Não tem barreiras/ Obstruções (de obras ou situações temporárias) sinalizadas 

Rede de vias segura e 
completa para caminhar -
Travessias 
 

Travessias qualificáveis a intervalos de 150 metros ou menos, não são exigidas 
travessias da via mais importante  

1. Quantificar o número de cruzamentos que precisam de 
travessia de pedestres; 2. Quantificar o número de 
cruzamentos com travessia; 3. Dividir a segunda medida 
pela primeira para calcular a porcentagemde cruzamentos 
completos e multiplicar por 100 (3 pontos se 100% dos 
cruzamentos têm travessias completas) 

Tem dois ou mais m de largura e são demarcadas/ Atende a normas de 
acessibilidade (dimensões, etc.) 

As travessias que cobrem duas ou mais pistas de tráfego têm um refúgio de 
pedestres com acesso a cadeiras de rodas 

Devem ser oferecidas travessias em todas as direções  

90% ou mais dos cruzamentos têm travessias completas 

Não tem barreiras/ Obstruções (de obras ou situações temporárias) sinalizadas 

Espaços para caminhar 
animados e vibrantes - 
Fachadas visualmente 
ativas (em todos os usos 
do solo) 
 

50% ou mais da fachada tem janelas e paredes transparentes em qualquer ponto 
entre o térreo e o primeiro andar (não contam as entradas para veículos) 

1. Quantificar o número total de segmentos de calçadas 
públicas:a) Para as ruas cuja largura de um lado a é inferior 
a 20 m, as calçadas de ambos os lados podem ser contadas 
como um segmento de calçada; b) Para as ruas cuja largura 
de um lado a outro é superior a 20 m, cada calçada ao longo 
de um edifício deve ser contada como um segmento; c) Não 
incluir na medição os lotes não ocupados; 2. Quantificar o 
número de segmentos de calçadas que se qualificam como 
visualmente ativas; 3. Dividir a segunda medida pela 
primeira para calcular a porcentagem de fachada ativa  
(6 pontos se a porcentagem do segmento de fachada 
visualmente ativa é de 50% ou mais) 

Tem espaço aberto acessível (o que inclui playgroundse parques, mas não inclui 
áreas fechadas de jardim, varandas ou pátios) 

Cortinas ou venezianas, interiores ou exteriores, são aceitáveis, desde que possam 
ser operadas 

As passagens que não levam a uma entrada principal de pedestres em um edifício 
e/ou que não se conectam com a via pública em ambas as pontas (ou seja, becos 
sem saída) não devem ser incluídas como calçadas públicas 

Têm pedestres e ciclistas circulando 

Tem pessoas interagindo 

Tem atividades no nível da rua 

Espaços para caminhar 
animados e vibrantes - 
Fachadas fisicamente 
permeáveis 

As entradas/saídas que se qualificam incluem aberturas em comércios e serviços, 
em vestíbulos de edifícios, passagens e entradas para bicicletas e pedestres, 
entradas de parques e praças, entradas ativas de serviço 

1. Quantificar a extensão total da frente da quadra adjacente 
à calçada e dividir por 100 metros (não incluir na medição os 
lotes não ocupados); 2. Quantificar o número de entradas ao 
longo de calçadas; 3. Dividir a segunda medida pela primeira 
para calcular o número médio de entradas por 100 metros 
de frente da quadra (2 pontos se o número médio de 

Entradas que não se qualificam incluem saídas de emergência, acesso a depósitos, 
garagens de veículos motorizados ou entradas de veículos 

As passagens e becos que não dão acesso a uma entrada principal de edifício e/ou 

continua 
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que não se conectam a uma rede local de vias em ambas as pontas não devem ser 
incluídas 

entradas por 100 metros de frente da quadra é de 5 ou mais) 

O número médio de entradas por 100 metros de frente da quadra é de 3 ou mais 

Têm pedestres e ciclistas circulando 

Tem pessoas interagindo 

Tem atividades no nível da rua 

Espaço com temperatura 
amena e conforto para 
caminhar - Sombra e 
abrigo 

Sombras por árvores, elementos de edifícios (marquises, arcadas, toldos), 
estruturas independentes (abrigos com sombra nos cruzamentos, abrigos de 
transporte público) e anteparos verticais (muros, pérgolas). 

1. Quantificar o número de segmentos de calçadas (partes 
das calçadas que se encontram entre cruzamentos); 2. 
Quantificar o número de segmentos que incorporam um 
elemento de sombra ou abrigo; 3. Dividir a segunda medida 
pela primeira para calcular a porcentagemde calçadas 
sombreadas e protegidas (1 ponto se 75% ou mais de todos 
os segmentos de calçadas têm equipamentos adequados de 
sombra /abrigo) 

Ambas as calçadas devem ter sombra nas ruas com mais de duas pistas de tráfego 

Se os edifícios fornecem sombra às calçadas durante a maior parte do dia, estas 
podem ser consideradas como calçadas adequadamente sombreadas 

75% ou maisde todos os segmentos de calçadas têm equipamentos adequados de 
sombra /abrigo 

Rede de ciclovias segura 
e completa 

90% ou mais dos segmentos das ruas são seguros para a circulação de bicicletas, 
dão acesso a pelo menos uma estação de transporte público, conectando todos os 
edifícios e destinos através das rotas mais curtas disponíveis 

1. Quantificar o número de segmentos de ruas; 2. Quantificar 
o número de segmentos de ruas com condições seguras 
para a circulação de bicicletas; 3. Medir a distância a pé do 
edifício à rua onde for seguro usar a bicicleta; 4. Dividir a 
segunda medida pela primeira para calcular aporcentagem 
de segmentos de ruas que são seguros para o uso da 
bicicleta (2 pontos se 100% dos segmentos das ruas são 
seguros para a circulação de bicicletas) 

Ruas com velocidades acima de 30kms/h ou 20 mph devem ter pistas exclusivas ou 
protegidas para bicicletas em ambas as direções 

As pistas exclusivas são separadas dos veículos (ex., ciclovias com pistas pintadas 
ou fisicamente separadas) 

Ruas de baixa velocidade (30kms/h ou menos) são consideradas seguras e não 
exigem ciclovias exclusivas ou protegidas, mas recomenda-se marcar a pista com 
símbolos  

Ruas com prioridade para pedestres ou ruas compartilhadas (15km/h ou  menos) 
são consideradas seguras  

O edifício se encontra perto a pé das ruas de uso seguro de bicicletas 

A distância máxima a pé até as ruas de circulação segura de bicicletas é inferior a 
100m, mas adimite-se até 200m 

Estacionamento e guarda 
de bicicletas amplo e 
seguro - nas estações de 
transporte de alta 
capacidade 

Existem instalações fixas para trancar as bicicletas e outros veículos não 
motorizados, localizadas no máximo a 100 m 

1. Identificar todas as estações de transporte de alta 
capacidade; 2. Identificar as estações que fornecem 
instalações de estacionamento com múltiplas vagas (1 
ponto) 

Há múltiplas vagas de paraciclos e/ou locais de guarda protegidos das intempéries 

As instalações estão localizadas fora das vias de circulação de pedestres ou 
veículos 

Estacionamento e guarda 
de bicicletas amplo e 
seguro (incluindo à noite 
ou por períodos mais 
longos) - nos Edifícios 

Está localizado dentro de 100 metros da entrada 1. Quantificar todos os edifícios aplicáveis; 2. Quantificar 
todos os edifícios aplicáveis com estacionamento aceitável 
de bicicletas; 3. Dividir a segunda medida pela primeira para 
calcular a porcentagem de fornecimento de estacionamento 
de bicicletas (1 ponto) 

Está fora das áreas de circulação de pedestres ou veículos 

25% ou mais dos edifícios têm estacionamento amplo e seguro  

Estão incluídos os oferecidos publicamente e aqueles fornecidos em garagens 

Aplica-se a edifícios com mais de 500 m² de área útil ou seis unidades residenciais 

Estacionamento e guarda 
de bicicletas amplo e 
seguro - Acesso aos 

Os edifícios permitem o acesso de bicicletas ao seu interior e a sua guarda em 
espaços controlados pelos moradores 

1. Examinar os códigos e/ou posturas municipais aplicáveis.  
(1 ponto se há o requesito) 

O acesso de bicicletas é um requisito dos códigos ou posturas de construção civil 

continua 
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edifícios  

Quadras pequenas 
 

Tem acesso público (aberto pelo menos 15 horas por dia) 1. Quantificar o número de quadras; 2. Medir/ estimar o 
comprimento dos lados de quadra entre cruzamentos (10 
pontos se todas ou 90% das quadras têm menos de 110m 
de comprimento) 

Não incluir as localizadas ao longo de bordas difíceis e impermeáveis a pedestres, 
tais como estradas de ferro ou autoestradas 

Todas as quadras ou 90% delas têm menos de 110m de comprimento (valor ideal) 

Vias públicas mais estreitas, com fluxo veicular mais lento  

Combinado com uma rede completa de vias diretas e curtas de pedestres e 
ciclistas, com uma variedade de rotas para se chegar a um destino qualquer, com 
acesso a um grande número de possíveis atividades ao longo do caminho 

Os trajetos a pé ou de 
bicicleta são mais curtos 
do que os trajetos de 
veículos motorizados - 
Conectividade priorizada 
(Relação entre o número 
de cruzamentos de 
pedestres e bicicletas e o 
número de cruzamentos 
de veículos motores) 

Nos cruzamentos de veículos são consideradas ruas rápidas ou lentas, excluindo 
as ruas compartilhadas 

 1. Mapear todos os cruzamentos de veículos até a linha 
central das ruas periféricas; 2. Mapear todos os cruzamentos 
de pedestres, inclusive caminhos e passagens de pedestres 
e vias compartilhadas, além de ruas para veículos com 
travessias 3. Quantificar todos os cruzamentos da seguinte 
forma: a) Cruzamento de quatro vias = 1 b) Cruzamento de 
três vias ou cruzamento em “T” = 0.75 c) Cruzamento de 
cinco vias = 1,25 4. Dividir a segunda medida pela primeira 
para calcular a relação de conectividade priorizada 
(5 pontos se o valor é igual ou maior a 2) 

Os cruzamentos em praçase espaços abertos permeáveis ao tráfego de pedestres 
e ciclistas, mas sem calçadas ou ciclovias definidas, são contados como 
cruzamentos de quatro vias 

As ruas sem saída que também não tenham saída para pedestres ou uma conexão 
com a rede de circulação de pedestres não contam como cruzamentos 

Um cruzamento de parada obrigatória, onde uma das ruas é sem saída, é contado 
como cruzamento de três vias 

A relação de conectividade priorizada é de 2 ou mais (valor ideal) 

Pode-se caminhar até o 
transporte de alta 
capacidade  - Distância a 
pé à estação mais 
próxima de transporte de 
alta capacidade 

A distância máxima a pé é de menos de 1km até uma estação de transporte ou 
menos de 500 m até uma estação de serviço direto 

1. Identificar as entradas de edifícios mais afastadas das 
estações de transporte; 2. Medir a distância real de 
caminhada entre uma entrada de edifício e uma estação de 
transporte (não uma linha reta); 3. Quantificar a distância a 
pé (metros) delas (Não atende ao requesito se a distância 
máxima é de mais de 1km ou mais de 500 m até uma 
estação de serviço direto) 

As estações aplicáveis de transporte incluem: uma estação de transporte de alta 
capacidade (definida como BRT, ransporte sobre trilhos ou ferry) ou uma estação 
de uma linha direta de transporte que se conecte com um sistema de transporte de 
alta capacidade num raio de 5 Km 

A duração das viagens é 
reduzida ao fornecer 
usos diversos e 
complementares em 
horários diferentes 

Há usos residenciais e não residenciais combinados dentro das mesmas quadras 
ou em quadras adjacentes 

1. Identificar o equilíbrio entre usos residenciais e não 
residenciais. Não incluir a área útil dedicada a 
estacionamento de veículos (10 pontos se proporciona um 
mix interno e contextualmente complementar) 

O uso predominante na área da estação ocupa 50% ou menos da área útil total  

O empreendimento melhora o equilíbrio residencial/não residencial na área 
circundante 

A duração das viagens é 
reduzida ao fornecer 
usos diversos e 
complementares em 
horários diferentes -  
Acesso à alimentação  

80% ou mais dos edifícios estão a uma distância de 500m para caminha de uma 
fonte de alimentos frescos 

1. Mapear todos os edifícios e entradas principais de 
edifícios; 2. Mapear todas as fontes de alimentos frescos; 
3. Marcar todos os edifícios com entradas num raio de 500 
metros destas fontes de alimentos frescos  (1 ponto se 80% 
ou mais dos edifícios estão a uma distância razoável a pé de 
uma fonte de alimentos frescos) 

Incluem frutas e legumes frescos, laticínios, carne e produtos do mar, 
supermercados pequenos ou grandes, feiras livres e vendedores ambulantes ou 
qualquer fonte local que ofereca semanalmente ou com maior frequência 

Se estas fontes não existirem atualmente, mas estiverem planejadas podem ser 
consideradas na pontuação 

Viagens casa-trabalho 
mais curtas para os 
grupos de baixa renda - 
Habitação social 

5% ou mais de todas as unidades residenciais são sociais  1. Quantificar o número de unidades residenciais; 2. 
Quantificar o número de unidades residenciais sociais (4 
pontos se 5% ou mais de todas as unidades residenciais são 
sociais) 

Existe um mix de diferentes preços de moradia  

Usar a definição de habitação social localmas tem que ser garantida por pelo 
menos 10 anos 

continua 
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Densidade do uso do 
solo 
 

A densidade de uso do solo é maior do que a densidade de base comparável 1. Calcular a densidade média (Área Total Contruída); 2. 
Identificar dois empreendimentos concluídos recentemente: 
a) construídos em áreas comparáveis na mesma cidade b) 
similares em termos de regulamentação de uso do solo, de 
força de mercado, em tamanho e tipo de projeto b) maior 
densidade até o momento 3. Calcular a densidade de base, 
achando à média; 4. Comparar a densidade; 5. Identificar 
bairros com usos do solo semelhantes e preços de imóveis 
acima da média da cidade como indicador indireto do nível 
de atração da área; 6. Identificar o mais denso dos bairros 
acima e estimar a população residencial total, número de 
empregos e visitantes 7. Estimar a população residencial, 
número de empregos e visitantes da área da estação (15 
pontos se superior) 

Admite-se que a densidade de uso do solo é a mesma ou no máximo 5% superior à 
densidade de base comparável 

O total da população residencial, número de empregos e número de visitantes é 
superior ao da densidade da linha de base 

Admite-se que o total da população residencial, número de empregos e número de 
visitantes seja o mesmo ou no máximo 5% inferior à densidade da linha de base 

Os setores público e privado cooperam para aumentar as densidades residenciais e 
não residenciais permitidas, ao mesmo tempo que continuam sensíveis ao contexto 
local 

Empreendimentos 
urbanos já existentes - 
Localização urbana 

Lotes/ propriedades adjacentes construídos (incluem demolições) 1. Dividir os limites do local do empreendimento em quatro 
seções 2. Medir a área total de locais/ propriedades 
desenvolvíveis dentro da área de estação definida; 
3. Medir a área total de locais/propriedades desenvolvíveis já 
construídos; 5. Dividir a terceira medida pela segunda (10 
pontos) 

Existem propriedades adjacentes com infraestrutura de transportes, tais como vias 
férreas e autoestradas, áreas de paisagismo protegido, corpos d’água (lagos, rios) 
ou outros elementos naturais da topografia que inibem construção 

Admite-se até 70% já construídos 

É conveniente viajar por 
toda a cidade - Opções 
de transporte coletivo 

Hás linhas ou rotas de transporte que operam regularmente entre 7h e 22h, com 
intervalos inferiores há 20 minutos 

1. Identificar, em um raio de1 km, todas as opções aplicáveis 
de estações de alta capacidade, regulares, linhas de ônibus 
alimentadoras do sistema BRT e sistemas de bicicletas 
compartilhadas, facilmente acessíveis a pé (5 pontos por 
opção de transporte) 

Estações diferentes que estejam na mesma linha contam como somente uma 
opção de transporte público 

Há um sistema denso de bicicletas compartilhadas ou públicas 

O solo ocupado por 
veículos motores é 
minimizado - 
Estacionamento fora da 
via 

100% da área de estacionamento é dedicada a veículos de serviços essenciais e 
cidadãos com incapacidades  

1. Quantificar de forma cumulativa todas as áreas de 
estacionamentos pagos em área fora das ruas e avenidas; 
2. Quantificar a área construída; 3. Dividir a primeira medida 
pela segunda (10 pontos se 100% da área de 
estacionamento é dedicada a veículos de serviços 
essenciais e cidadãos com incapacidades) 

Admite-se que o estacionamento não essencial seja equivalente a 35% ou menos  

Considerar a área total para estacionamento, instalações para estacionamento e 
acessos para veículos / Não incluir estacionamento reservados para ambulâncias, 
bombeiros, estacionamento de emergência, para serviços de construção e 
manutenção, carga/descarga e para carros compartilhados 

O solo ocupado por 
veículos motores é 
minimizado - Densidade 
de acessos de carros 
 

A densidade média de acessos é de 2 ou menos por 100m de frente da quadra 1. Quantificar o comprimento total da frente da quadra e 
dividir por 100 metros; 2. Quantificar o número total de 
acessos que interceptam uma calçada; 3. Dividir a segunda 
medida pela primeira (2 pontos se a densidade média de 
acessos é de 2 ou menos por 100m ) 

Os meios de conexão de veículos com o estacionamento fora da via e com os 
pontos de carga/ descarga que não interceptem uma calçada ou reduzam a 
integridade da rede de calçadas não são considerados como acessos de veículos 

O solo ocupado por 
veículos motores é 
minimizado -Área das 
pistas de rolamento 

A área para os veículos motores é 15% ou menos da área do local 1. Quantificar a área total das pistas de tráfego; 2. 
Quantificar a área total do solo ocupado até a linha central 
das ruas periféricas; 5. Dividir a primeira medida pela 
segunda (8 pontos se a área é 15% ou menos) 

Admite-se até 20%  

Excluir as vias dedicadas a ciclovias, ônibus, pedestres e ruas com prioridade para 
pedestres 

Fonte: A autora 
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2.2 SÍNTESE II: CONSTRUÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE VIDA PÚBLICA 

 

Na síntese deste Capítulo 2, a partir da Figura 23, são articulados novos 

Dispositivos de vida pública com respectivas indicações dos Procedimentos de 

análise de espaços públicos, trazidos no itinerário. Assim, pode-se perceber a 

mesma organização dos quadros anteriores, com a definição de um processo de 

aplicação, critérios-chave, subcritérios, parâmetros e técnicas de avaliação.  

O processo de avaliação, proposto nesta dissertação, define-se a partir de 

“Plataforma”, “Kits”, “Áreas opacas, lisas, marginais ou ilegais”, “Rizoma”, 

“Apreensão”, “Oficinas” e “Prototipação”. Em “Plataforma” tomam-se como referência 

as “Táticas” de organizações que desenvolvem o processo de avaliação por meio de 

ferramentas online, o que permite a comunicação, divulgação e participação dos 

cidadãos de forma livre, rápida e equitativa. 

Os “Kits” foram fundamentados nos procedimentos que trazem 

formulários ou planilhas pré-estabelecidos para a avaliação dos espaços públicos, o 

que permitiu facilidade na aplicação. Podem ser citados nesse sentido, o de 

“Sustentabilidade”, “Doze critérios para um bom espaço público”, “Placemaking”, 

“Active Design” e “Desenvolvimento orientado de transporte”. 

 As “Áreas opacas, lisas, marginais ou ilegais” referem-se aos espaços 

prioritários para se concentrar o processo de avaliação de forma a combater a 

segregação e desigualdade. Os procedimentos que de certa forma buscam isso são 

“Observação participante”, “Desenho urbano”, “Táticas” e “Justiça urbana”. O item 

“Rizoma”, também explanado anteriormente, refere-se a gerar coesão entre o 

projeto de intervenção em tais áreas e aquelas luminosas, rugosas, elitizadas ou 

legais.  

A “apreensão” surgiu quando da explanação do “sujeito”, também no 

Capítulo 1 sendo encontrado, especialmentem, no procedimento denominado 

“Topocepção”, no qual a autora apropria-se do termo, realizam apreensões do 

espaço para a avaliação. Isto é, vivenciam, observam e registram o espaço, as 

pessoas, as atividades e as relações entre eles, em termos topológicos e topofílicos, 

ou, de movimento e afetos. 

As “Oficinas” estão presentes em todos os processos participativos, e 

mesmo nos que não se enquadram nessa abordagem, pois consiste no encontro 

entre os participantes sendo que a partir disso são apresentadas informações, 
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realizadas discussões e variedades de atividades. Em relação ao itinerário destaca-

se, “Observação participante”, “Desenho urbano” e “Caminhabilidade”. A 

“prototipação” consiste em produzir de forma temporária a intervenção para verificar 

sua eficiência, estando presente nos procedimentos do itinerário: “Táticas”, “Doze 

critérios para um bom espaço público”, “Placemaking” e “Caminhabilidade”. 

As categorias principais permanecem as mesmas, “Pessoas”, “Vivência” e 

“Espaço”, assim como as secundárias “Contexto” e escala que agora tem a 

denominação de “Inserção”. Isso porque ela trata da relação entre a pequena 

escala, a intermediária, ou meso, e a macro, ou grande escala, naquilo que 

apresenta o procedimento “Sustentabilidade” e “Avaliação pós-ocupação”, de Alex 

(2008), as escalas de análise e representação envolvidas no processo.  

As técnicas definidas foram aquelas que permitem fácil aplicação 

especialmente ao se considerar um processo participativo no qual muitas pessoas 

não terão os conhecimentos técnicos. A partir do itinerário, os critérios-chave 

definidos para cada categoria são:  

a) em “Contexto”, aspectos históricos, econômicos, sociais, políticos, 

culturais e legais, utilizando-se das técnicas de observação com anotações e dados 

existentes;  

b) em “Inserção”, a relação do espaço público analisado com o restante 

dos bairros, centralidade e da cidade a partir das técnicas de observação com 

anotações, dados existentes e desenhos e esquemas diversos;  

c) em “Pessoas” busca-se saber quem são as pessoas que frequentam o 

espaço, quantos são, como se deslocam para chegar ao espaço e na cidade, sua 

saúde e como isso influencia no uso do espaço. Utiliza-se, para tanto, as técnicas de 

dados existentes, observação com anotações, entrevistas e/ou questionários, 

fotografias e/ou filmagens, desenhos e esquemas diversos;  

d) em “Vivência” o que fazem no espaço, as atividades específicas, como 

são os contatos sociais, como se relacionam com o espaço e com os outros, as 

táticas e vestígios resultantes de sua apropriação do espaço, a partir das técnicas de 

observação com anotações, dados existentes, entrevistas e/ou questionários, 

fotografias e/ou filmagens, contagem de pedestres, mapeamento comportamental, 

rastreamento, traçado, registro de vestígios, diagramas de densidade, teste do 

caminhar, visão serial, mapa mental e/ou afetivo, perfil de polaridade e/ou diferencial 

semântico desenhos e esquemas diversos;  
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e) em “Espaço” quanto à tipologia do espaço, acessos e intermodalidade, 

da relação do espaço público com o privado, as características do espaço público 

em si e da gestão. Utiliza-se, para tanto, as técnicas de dados existentes, 

observação com anotações, entrevistas e/ou questionários, fotografias e/ou 

filmagens, registro dos pisos térreos, desenhos e esquemas diversos, visão serial, 

teste do caminhar. 
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Figura 23. Síntese II: Dispositivos de vida pública

Fonte: A autora
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CAPÍTULO 3 - DISPOSITIVOS DE VIDA PÚBLICA  

 

O diálogo entre as teorias do Capítulo 1 e os procedimentos do Capítulo 2 

permitiu a proposição dos Dispositivos de vida pública a ser explanados neste 

Capítulo 3. Procura-se responder as questões sobre definição, objetivo e público-

alvo, além de instruções de uso, desenvolvimento de uma representação gráfica 

acessível e explicações de cada um dos elementos. 

 

3.1 O QUE SÃO, PARA QUE SERVEM E PARA QUEM SE DESTINAM? 

 

Os Dispositivos de vida pública revelam-se como uma rede articulada de 

elementos que permitem observar, registrar, analisar e intervir nos diferentes 

espaços públicos das cidades brasileiras. O que não significa apenas planejar 

“campos de futebol, ciclovias ou criar áreas verdes”, mas “cultivar um meio urbano 

cujas ruas permitam jogar uma ‘pelada’, andar de bicicleta, ou simplesmente 

passear à sombra” (SANTOS; VOGEL, 1985, p. 142). Infere-se, por fim, em uma 

prática projetual em que: 

 

 O cidadão corresponde a “ator, co-autor e participante” (JACQUES, 2001, p. 

150) ao conhecer os princípios de como construir, ou transformar, a cidade; tomar 

decisões e descobrir por si mesmo as necessidades da comunidade (SANTOS, 

1988); 

 Os especialistas assumam o papel de facilitadores proporcionando 

informações acessíveis aos cidadãos, procurando esclarecer suas “dúvidas e pontos 

obscuros”, aconselhando os “estados e modos de agir” (SANTOS, 1988, p. 55), 

desenvolvendo um processo que parte da micro escala, ou nível da vizinhança, onde 

a população realmente conhece e tem controle (LYDON et al., 2011), direcionando e 

acompanhando o processo, promovendo o diálogo entre os diversos agentes 

envolvidos e utilizando seus conhecimentos para desenvolver propostas técnicas 

compatíveis com o desejado pela população (NUNES, 2002); 

 A administração local seja horizontal, isto é, sem hierarquizações numa 

relação igualitária (VILLAÇA, 2005), coopere com os cidadãos fornecendo subsídios 

para o processo, para formação do cidadão como urbanista e o especialista como 
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mediador por meio de cursos, seminários e eventos de capacitação, programas e 

políticas públicas educacionais. 

 

3.2 COMO USAR? 

 

A proposta de avaliação dos espaços públicos pode partir de diferentes 

fontes – população, organizações, estudantes, governo -, assim como a escolha da 

área de intervenção pode seguir demandas específicas de cada cidade, espaço, 

sociedade e contexto. Independentemente desses fatores, o processo segue em 

seis etapas semelhante a um processo projetual: 

 

1. Preparação (a) identificando as partes interessadas, (b) divulgando e 

convocando todos, inclusive crianças e idosos, agentes privados e públicos, 

(c) criando plataformas para a comunicação e (d) organizando os materiais 

necessários para o processo projetual; 

2. Capacitação com (a) oficinas iniciais para capacitação e treinamento, (b) 

definição de escopo, (c) realização de sessões de apresentações, de leitura 

de textos pré-selecionados e de exploração de estudos de caso, (d) formação 

de equipes, (d) coleta de informações dos participantes; 

3. Definição da área de estudo, em oficinas, considerando (a) os dispositivos 

“rizoma” ou “intervenções rizomáticas”, (b) “áreas lisas, opacas, ilegais ou 

marginais”, (c) além da caracterização e delimitação de centralidades, bairros 

e escalas, no dispositivo “inserção”; 

4. Levantamento de dados por meio de (a) dispositivos “contexto” e “inserção”, 

(b) realização de vários passeios no espaço, com base no dispositivo de 

“apreensão”, em diferentes horários, dias da semana, condições climáticas, e 

(c) registro da experiência a partir das “técnicas”, mas tendo o propósito de 

desenvolver outros tipos de registros não inseridos neste trabalho, ou seja, 

praticar sempre a montagem-desmontagem-remontagem, desconsiderando 

alguns ou adicionando novos dispositivos de acordo com a necessidade. Se a 

anotação não for finalizada in loco, poderão ser realizadas posteriormente, 

mesmo não estando no espaço; 
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5. Diagnóstico, após o levantamento de campo, realizar oficinas para (a) troca 

de informações e análises, (c) proposição de recomendações ou ideias de 

melhorias por meio de mapas e desenhos, (d) estabelecimento de diretrizes e 

de como alcançá-las a longo, médio e curto prazos, (e) organização e 

sintetização das informações que comporão o diagnóstico do espaço; 

6. Atuação, a partir do diagnóstico os especialistas ficarão responsáveis por (a) 

desenvolver os desenhos técnicos, (b) apresentá-los à comunidade em novas 

oficinas, (c) realizar as mudanças sugeridas quantas vezes necessárias. Os 

demais participantes devem (d) definir os “protótipos” para testar a viabilidade 

dos projetos, (d) conseguir as aprovações legais para realizar a sua 

implantação, (e) avaliar novamente o espaço público, (f) realizar outras 

oficinas definindo as propostas permanentes, (g) implantar e periodicamente 

avaliar o projeto. 

 

3.3 DISPOSITIVOS DE VIDA PÚBLICA  

 

Os Dispositivos de vida pública indicam o que analisar e como em um 

espaço público, a partir de critérios-chave agrupados em conjuntos significativos - as 

categorias - que podem possuir, por sua vez, subconjuntos - ou subcritérios - e 

parâmetros. Essa disposição foi adotada para efeitos de organização, mas todos 

possuem uma natureza de sobreposição e interação. Além disso, existem diferentes 

maneiras de agenciar, ou montar, esses dispositivos, essa é apenas uma.  

A matriz, Quadro 15, indica as seis etapas do processo de avaliação dos 

espaços públicos. Nelas utiliza-se: (1) Plataforma, (2) Kits, (3) Áreas, (4) Rizoma, (5) 

Apreensão, (6) Oficinas, (7) Protótipo. Posteriormente, são definidas as categorias 

decompostas, por sua vez, em critérios, subcritérios, parâmetros e técnicas.  

Em (8) Contexto, busca-se analisar os fatores externos que influenciaram 

a vivência no espaço público. Em (10) Pessoas, atenta-se àqueles que utilizam o 

espaço, sejam os de passagem, os que permanecem, moradores, trabalhadores, 

visitantes ou turistas. (11) Espaço, trata das características do espaço público em si 

e (12) Vivência refere-se ao encontro entre pessoas e espaço, como consta no 

Quadro 15. 
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Quadro 15. Dispositivos de vida pública orientados ao cidadão: etapas, critérios e técnicas 
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 Fonte: A autora 

 

 

3.4 OS DISPOSITIVOS EXPLICADOS 

 

3.4.1 Etapas 

3.4.1.1 Plataforma 

 

Deve ser criada uma plataforma online e colaborativa para envio de 

propostas, mapeamentos com indicação de problemas, potencialidades, para a 
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tomada de decisões e para o desenvolvimento de um banco de dados, baseados na 

transparência de informações. Para a fundamentação dessa plataforma podem ser 

citados alguns exemplos: de plataformas participativas como “decid.madrid”, Participa 

Habitat - Ministério das Cidades, “Partido de la Red”, “LiquidFeedback”, “Bogotá́ Como 

Vamos”, “Nossa São Paulo” e “Gestão urbana SP”; mapas colaborativos como “Urbanias”, 

“Wikicrimes”, “Mapa das Chuvas no RJ”, “Save our Sounds”, “Mappiness”, “Guia de Postos”, 

“Pedalando em Recife”, “Wi-Fi Salvador”; ferramentas de edição cartográfica como 

“OpenStreetMaps”, “Google MapMaker”, “Wikimapps”; redes sociais móveis “Foursquare”, 

“Gowalla”, “Facebook Places”. 

 

3.4.1.2 Kits 

 

Para o processo de prática projetual os participantes têm de lidar com um 

grande número de informações, por isso faz-se necessário o desenvolvimento e 

distribuição de materiais de apoio. Esses devem conter: calendário e outras 

informações impressas; os dispositivos em forma de planilhas, fichas ou jogos; livro, 

manual, guia ou cartilha com definições e explicações como as explicitadas nesta 

dissertação; mapas base com escalas de representação; caderno, bloco ou folhas 

de anotação; adesivos, trena - régua ou escalímetro-, lápis ou caneta; máquina 

fotográfica e/ou filmadora. 

 

3.4.1.3 Áreas opacas, lisas, marginais e ilegais 

 

A prática projetual deve partir dos espaços mais vulneráveis quanto, por 

exemplo, à pobreza e violência, ou, que se constituem como precárias de 

investimentos. A ação que parte dessas áreas denominadas de opacas, lisas, 

marginais e ilegais busca combater a desigualdade e segregação em diversos 

âmbitos, além da promoção de uma verdadeira democracia. 

 

3.4.1.4 Intervenções Rizomáticas 

 

O estudo pode ser conduzido a partir de áreas de análise grandes ou 

pequenas, independentemente, deve-se buscar sempre a coesão entre elas, o que 

corresponde à noção denominada de rizoma (ALEXANDER et al., 1977). Indo além 
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da acupuntura urbana, isto é, das ações pontuais, costumes ou hábitos que 

propagam reações positivas em cadeia (GEHL, 2014), considera-se que as cidades 

e seus elementos encontram-se interligados em um sistema complexo organizado 

por nós, sendo eles um ponto, um espaço, um conceito ou tema. Logo, a 

transformação em um desses nós gerará o movimento dos outros. Esse rizoma 

caracteriza-se, ainda, como sem limites precisos, ordem ou hierarquias que, por sua 

vez, são substituidos por variados espaços lisos, hibridismos, metamorfoses e 

interfaces (DELEUZE, GUATTARI, 1997). 

 

3.4.1.5 Apreensão 

 

Avaliar um espaço não se resume simplesmente a um olhar ou leitura 

aleatória e rápida. Pelo contrário, depende de uma apreensão intensa do espaço 

com todos os sentidos corporais e em diferentes temporalidades, além do principal: 

um diálogo e contato mais próximo, para não afirmar afetivo, com as pessoas que 

residem, trabalham, passam ou ali estão. Trata-se, para tanto, de uma postura de 

observador participante (SANTOS; VOGEL, 1985) que vai ao encontro do “outro” 

(JACQUES, 2012). Nesse sentido, a apreensão requer: 

 

 Observação sistematicamente e sem preconceitos ou apegos a preceitos 

previamente determinados, considerando o visto, experimentado e não explícito; 

 Analisar as pessoas, o que estão fazendo, com quem estão, as relações afetivas, 

simbólicas etc.; o contexto, o espaço físico, os comportamentos, os aspectos 

temporais de ocorrência - hora, dia, estação, ritmo, periodicidade, duração (ZEISEL, 

1981; WHYTE, 2009); 

 Registrar a observação em narrativas, cartografias, desenhos, diagramas, 

maquetes, fotos, filmagens e gravações1; 

                                                           
1
 A narratividade é uma maneira de relatar as práticas comuns, capaz de incorporar a dimensão 

espaço-temporal do cotidiano e que cria um espaço de ficção (CERTEAU, 1996). Cartografia é a 
representação dos contextos, ações, dos lugares vividos, dos desejos, das lutas, memórias em 
mapas (DELEUZE; GUATTARI, 1997). Os desenhos intitulados na renascença como designio é o 
exercício mental de visualizar as intenções (LYNCH, 1999, 1997). Os diagramas como explicação e 
interpretação de um processo, projeto ou conceito, ao mesmo tempo estático e dinâmico (GRAFF, 
1986; SORIANO, 2002; SOMOL, 2007). Fotos, gravações e documentação filmográfica, captam a 
dinâmica dos processos de uso do espaço, percepção contextual de lugares, personagens e suas 
atividades (SANTOS, VOGEL, 1985; WHYTE, 2009).   
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 Estar atento ao afirmar que um espaço “está morto” pela presença de outros, ou 

sujeitos indesejáveis, desde mendigos a vendedores ambulantes. Se há algum tipo 

de vida mesmo considerada degradante ou inconveniente, o espaço público não 

está morto; 

 Conformar o espaço público para a vivência por parte dos estudantes e 

profissionais de arquitetura e urbanismo ou de áreas correlatas; 

 Colocar em pauta o motivo do espaço “estar morto”, se devido ao seu projeto, sua 

manutenção ou desvinculação da sociedade em relação à importância do espaço 

público, por causa de outros fatores - de demanda social, político etc.- ou, ainda, se 

engloba todos esses itens. 

 

3.4.1.6 Oficinas e Protótipo 

 

As oficinas correspondem a reuniões com os cidadãos, especialistas e 

administração pública com o objetivo não apenas de explicar, mas estimular os 

cidadãos a assumirem o papel de protagonistas no processo. Dessa forma, são 

necessárias dinâmicas:  

 

1) Apresentação dos participantes e coleta de informações baseadas no 

Quadro 16, técnica de entrevistas e questionários; 

2) Introdução, explicando claramente o processo projetual;  

3) Formação de equipes de 2 a 100 pessoas integrantes (NYC, 2013b; 

RHEINGANTZ et al., 2009) com a designação de funções, ou tarefas, parcerias e 

responsabilidades a eles; 

4) Atividade de aquecimento – como desenvolvimento de maquetes ou mapas 

(NUNES, 2006) - para que aproxime as pessoas, deixando-as à vontade e para a 

superação de qualquer efeito de estigmatização, como, por exemplo, “falar bem ou 

não”, contrastes entre “rico e pobre”;  

5) Uma breve exploração quanto às expectativas ou receios de participar do 

processo;  

6) Estabelecimento de regras básicas como “cada pessoa ter o direito de 

contribuir” e “não existem análises certas ou erradas”;  

7) Definição de escopo quanto às formas de comunicação e de 

compartilhamento de informações (sites, e-mails, redes sociais, telefone etc.), para 
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estabelecimento dos dias, horários e duração de passeios e das próximas oficinas 

ou atividades; 

8) Atividades de exposição de ideias, discussões, análises, consenso e 

decisões nos quais todos os participantes possam expressar-se com apoio de 

tarjetas, quadros, painéis, mapas (BRADLEY; SCHNEIDER, 2004); 

9) Atividade de criação 1:1, o denominado "Projeto piloto" ou "protótipo", que 

consiste em testar ou viabilizar intervenções com baixos investimentos e curto prazo. 

Dependendo do seu desempenho pode definir as soluções permanentes e de médio 

a longo prazo (GEHL, 2016). 

 

3.4.2 Critérios 

3.4.2.1 Contexto 

 

Embora o desenho urbano seja importante, a avaliação do espaço público 

depende do contexto em que se insere (LYNCH, 1999; GEDDES, 1994; ROSSI, 

2001). Isso inclui o entendimento do processo de formação histórico, político, 

econômico, social e cultural; de teorias e posições de profissionais, administrativas 

ou de legislação (LAMAS, 2011). 

 

3.4.2.2 Inserção 

Em termos de desenho urbano, há a instrumentalização de situações e 

intervenções nas cidades por meio de escalas, macro, meso e micro (ROMERO, 

2000, 2007, 2009; ALEX, 2008). Essa questão, apesar de fundamental, não tem 

recebido devida atenção, logo, não existe uma proposição de articular as diferentes 

escalas ou pelo enfoque apenas na escala macro, correspondente ao modo 

funcionalista e euclidiano (SOUZA, 2006; LAMAS, 2011).  

No entanto, neste trabalho, como apresentado no Capítulo 1, considera-

se que a vida pública inicia-se na microescala e propaga-se para as demais. Por 

isso busca-se uma proposta multiescalar a partir da qual são definidas três escalas 

ou níveis de análise: 

 

I. A Macroescala – que abrange o contexto da cidade formada por vários 

subcentros e/ou bairros interligados;  
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II. A Mesoescala – nível intermediário que corresponde ao contexto das 

centralidades e/ou a delimitação de bairros;  

III. A Microescala - que engloba o entorno imediato, ou vizinhança, o espaço 

público em si ou trechos dele, com no máximo 800 metros. Isto é, corresponde 

menor unidade dentro do limite espacial que uma pessoa, enquanto pedestre, 

consegue deslocar (GEHL, 2014; GEHL ARCHITECTS, J. MAX BOND CENTER, 

NYCDOT, 2015). É nessa escala que as pessoas podem influenciar na tomada e na 

implementação de decisões, além de servirem de palco para mobilizações, 

reinvindicações e onde se agregam as particularidades do desenho (SOUZA, 2006; 

LAMAS, 2011). 

 

3.4.2.3 Quem/ Quantas pessoas 

 

Indícios de vivência podem ser encontrados quando da maior proporção 

de pessoas em grupos, casais e de mulheres em diferentes horários, de dia e de 

noite, pois indica seletividade. Isto é, eles escolheram aquele espaço por ser seguro, 

atrativo, bonito ou por ter uma variedade de atividades para fazer. Além disso, a 

presença de pessoas de diferentes localizações e idades significa um espaço 

favorável a todos os círculos, grupos ou arranjos sociais (ALEXANDER et al., 1977; 

WHYTE, 2009; HOLANDA, 2002). 

 

3.4.2.4 O que fazem/ Atividades estacionárias 

 

A vivência requer que o espaço público tenha estruturas para as pessoas 

nele permanecerem que implique em atividades especiais planejadas ocorrendo ao 

longo do ano, sejam eventos, festivais, carnaval; e atividades de curta duração, 

temporárias, espontâneas e menores seja por meio de ginástica, música de rua 

(PPS, 2005a; 2005b; 2006; PPS, METROPOLITAN PLANNING COUNCIL, 2008). 

Sendo elas incorporadas às atividades explanadas no Capítulo 1: estacionários e 

móveis, necessárias, opcionais e sociais. 

 

3.4.2.5 Contato 
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As atividades de observar, falar e ouvir são as formas de contato mais 

importantes entre pessoas e espaços públicos (ALEXANDER et al., 1977; GEHL, 

2014). Por isso deve-se buscar: curtas distâncias de deslocamento (JACOBS, 2007); 

pouco tráfego, baixa velocidade e prioridade ao pedestre (APPLEYARD, 1981); 

edifícios de baixos e médios andares ao alcance dos sentidos humanos (NEWMAN, 

1996; ROMERO, 2000, 2007, 2009); orientação de bancos frente a frente ou em 

direção a algo interessante que pode ser visto (WHYTE, 2009). 

 

3.4.2.6 Eventos 

 

O espaço pode propiciar oportunidades de contato por meio da 

triangulação (WHYTE, 2009). A noção refere-se aos estímulos externos, elementos 

inesperados, pouco frequentes ou “personalidades urbanas” (JACOBS, 2007) que 

levam ao rompimento da rotina, à aproximação das pessoas desconhecidas e ao 

relacionamento entre elas. Constata-se, principalmente, a triangulação gerada pelos 

eventos, à reunião de pessoas que transforma o espaço com suas práticas sociais, 

espaciais e afetivas (TSCHUMI, 1988).   

 

 

3.4.2.7 Táticas 

As táticas referem-se “a ação na microescala com base em práticas 

sociais e apropriações coletivas” (ROSA, 2011, p. 14). Apresentam certa condição 

de invisibilidade, pois são consideradas como isoladas e frágeis, mas, totalmente 

contrário a esse entendimento, apresentam grande potencial para pensar a cidade 

na pequena, ou micro, escala ao gerar a participação de atores locais, a redução da 

“dependência de governo local como o único fornecedor de espaço público” (LYDON 

et al., 2014, p.8), e o desenvolvimento de identidade local, de responsabilidade 

partilhada, de comunicação horizontal entre especialistas, governo, organizações 

diversas e cidadãos (LYDON et al., 2011, 2012).  

Também são denominados como urbanismo bottom-up, ou de baixo para 

cima, urbanismo de guerrilha, pop-up urbanismo, reparo cidade ou D.I.Y. Urbanismo, 

propõe aqui uma categorização dessas “táticas” com base nas publicações de Rosa 

(2011, 2015) e Lydon et al. (2011, 2012, 2014). Elas são relacionadas a: 
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 Reconfiguração do trânsito como pintura de faixas de pedestre, de ciclofaixas, 

utilização de cones para demarcação de rotatórias; Criação de parklets2, extensão 

da largura de calçadas, substituição de faixas de transporte motorizado individual e 

eventos específicos que reconfiguram sua função, como dias sem carros; 

Apresentações musicais, cinema de rua, feiras em praças e parques; Mobiliário 

urbano como criação de bancos, jardineiras, paraciclos, pontos de ônibus, escadas, 

pontes, caixas de correio; Intevenções lúdicas como arte, grafite, pinturas, 

instalações artísticas; Estrutura para a realização de atividades físicas e outros jogos 

como patinação, golf, boxe, futebol; Cultivo de ervas e hortas, plantio de árvores e 

plantas; Separação de lixo e reaproveitamento de materiais como pneus e madeira; 

Instrumentos móveis variados, normalmente, para venda de produtos e alimentos 

por vendedores ambulantes; Criação de grupos, como indústrias criativas e 

organizações sem fins lucrativos, fomentadores de táticas; Desenvolvimento 

econômico de comércios e serviços como a criação de escritórios compartilhados e 

cafés-livrarias; Transformação de estacionamentos e terrenos baldios em espaços 

comunitários como mercados públicos, hortas comunitárias, exposição de arte e 

estúdios; Abertura de edifícios a usos públicos. 

 

3.4.2.8 Vestígios  

 

As atividades cinéticas e estacionárias implicam em desvios, desajustes 

ou desacordos entre o projeto e a vivência das pessoas no espaço (SANTOS; 

VOGEL, 1985). Considerar o que é bom uso ou mau uso é uma questão relativa. 

Claro que a violência e acidentes, por exemplo, são ruins, mas nem todos as “não 

conformidades” ao projeto são.  

Nesse sentido, problemas como a ausência de atividades pode “ser 

decorrente da ausência de conforto ou da manutenção precária” e a presença de lixo 

“pode ser indicativa de uso, vandalismo ou falta de lixeiras” (ALEX, 2008, p. 129). A 

intenção então é identificar e registrar as ocorrências inesperadas repetitivas que 

deixam rastros ou vestígios dos desejos das pessoas – as linhas de desejo e linhas 

preferenciais (GEHL, 2014) como mostra a Figura 24 – para orientar as decisões 

projetuais. Segue-se, para tanto, o princípio de que “a melhor maneira de se criar um 

                                                           
2
 Extensão temporária da calçada, que substitui vagas de estacionamento de automóveis, para a 

permanência de pessoas (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2014). 
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caminho de pedestres em um gramado é esperar para ver a trilha deixada na 

vegetação pelos próprios passantes” (JACQUES, 2001, p. 151). 

 

  Figura 24. Desvios, Não-conformidades e vestígios 

 

Fonte: Felton (2016). Modificado pela autora 

 

3.4.2.9 Como se relacionam  

 

As maneiras a partir das quais as pessoas se relacionam com outras e 

com o espaço estão ligadas a questões de percepção, memória, imagem, senso de 

responsabilidade e de comunidade, como já explanado no Capítulo 1. A percepção 

corresponde ao ponto inicial do processo psico-afetivo, logo, explicita as sensações 

e sentimentos em relação ao espaço.  

A memória indica que um espaço é produto de uma sedimentação de 

vivências das quais as pessoas apresentam lembranças (BRANDÃO, 2002). O valor 

de um espaço traduz-se na imagem que apresenta, ou não, condições de 

legibilidade, identidade e imageabilidade. Lynch (1997) faz alusão, respectivamente, 

à facilidade e clareza de se ler uma cidade, reconhecendo e organizando seus 

elementos constituintes o que depende, por zua vez, da continuidade espacial e de 

uma hierarquia visual; à capacidade que um objeto físico possui de evocar imagens 

marcantes em seus observadores e que possibilitam a compreensão clara e 

estruturada da paisagem; e às características que o diferenciam do todo enquanto 
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entidade separável, e que muitas vezes podem torná-lo único, sendo determinada 

principalmente pela visibilidade da forma. 

Em outros termos, se o espaço encontra-se organizado de forma clara, 

diferenciada e reconhecível, consequentemente, de fácil orientação (LYNCH, 1997). 

O senso de responsabilidade e de comunidade revela a proximidade das pessoas 

em relação ao espaço e com os outros, o que se traduz em maior ou menor índice 

de vivência. 

 

3.4.2.10 Tipologia 

 

Os espaços públicos podem ser agrupados em: predominantemente de 

circulação, como ruas e ciclovias; predominantemente de lazer, como praças, 

parques e miradouros; gerados por edifícios, equipamentos ou sistemas; de 

preservação ambiental como florestas, rios e orlas; para fins específicos como 

cemitérios, estações de tratamento d’água e de esgoto (GEHL, GMZOE, 2000; 

BRANDÃO, 2002). Alguns exemplos desses tipos de espaço público são 

apresentados na Figura 25.  

 

Figura 25. Tipos de espaço público 

 

 

 

 

Fonte: Rosa (2015, p. 224). Modificado pela autora 
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3.4.2.11 Relação Privado 

 

O olho humano é desenvolvido, principalmente, para a visão horizontal, 

sendo menos comum olhar para cima e, ocasionalmente, para baixo de forma a ver 

onde se está pisando (ABNT, 2015). Nesse sentido, é importante atentar aos pisos 

térreos (GEHL, 2014; KARSSENBERG et al., 2015), até cinco andares como mostra 

a Figura 26, às características arquitetônicas e aos detalhes do espaço em suas 

cores, materiais, escalas (CULLEN, 2009) e diferenças tipológicas (ALEXANDER et 

al., 1977; JACOBS, 2007). Além disso, as alturas de edificações mais baixas são 

mais harmônicas, sendo também mais favoráveis em questões ambientais já que em 

edifícios altos o vento é descendente (NEWMAN, 1996; ROMERO, 2000, 2007, 

2009).  

 

Figura 26. Escala Humana 

    

Fonte: Antunes (2012, p. 61) 
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Em relação aos edifícios, são preferenciais fachadas estreitas e contínuas 

com articulações verticais, pois dão a ilusão de distâncias curtas e menos 

cansativas. Além de visibilidade e permeabilidade, pois implicam em segurança e 

oportunidades de interação entre pessoas (GEHL, 2014). Para isso devem ser 

utilizadas sempre portas, janelas e transparências diretamente para a rua, mas sem 

abrir demais ou fechar tudo, evitando também grades no fim do expediente, 

claridade demais com o uso de vidros espelhados nas fachadas ou todo tipo de 

visão desobstruída para os pedestres (ALEXANDER et al., 1977; SANTOS E 

VOGEL, 1985; ROMERO, 2000, 2007, 2009; HOLANDA 2002; CULLEN, 2009).  

Isso porque as fachadas longas, cegas e com linhas horizontais 

apresentando tudo no mesmo plano geram a sensação de insegurança e de um 

espaço infinito para a caminhada (GEHL, 2014). Nesse sentido estabelecimentos 

com essas características deveriam ser localizados no subterrâneo ou em andares 

superiores (ALEXANDER et al., 1977); os lotes deveriam ser estreitos e compridos 

(SANTOS, VOGEL, 1985). 

 

3.4.2.12 Projeto 

 

As pessoas podem ver objetos, marcos, corredores, outras pessoas ou 

pontos de fuga no máximo a uma distância de 100 metros, o correspondente em 

comprimento de passeio e quadra curtos. De 100 a 25 metros pouco experiência 

ocorre, de 25 metros a 7 metros o olho humano pode começar a ler expressões 

faciais, distinguir espaços e edifícios. Com menos de 7 metros a experiência para o 

pedestre é intensa, pois pode-se perceber detalhes e expressões faciais, 

independente, deve-se atentar à criação de espaços pequenos que conformem um 

espaço de grandes proporções (GEHL, 2014; ACTIVE DESIGN, 2015a, 2015b). 

Outro sentido comumente destacado na literatura, além da visão, é a 

audição, pois no espaço público o nível de ruído alto e flutuante não permite 

conversas. Aponta-se, para tanto, o grupamento de bancos para conversa em 

substituição aos bancos longos e retos, além de níveis de ruído abaixo de 65 dB 

para assim haver uma conversa normal a longas distâncias (ROMERO, 2000, 2007, 

2009).  

As pessoas apresentam um desejo inconsciente de encontrar pontos de 

apoio onde tenham as costas protegidas e a visão do todo do espaço para evitar 
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surpresas e se preciso fugir. Isto é, necessitam do aparelho sensor frontal 

confortável para manobrar o corpo. Refere-se aqui ao sentar e ficar em pé 

(ALEXANDER et al., 1977; WHYTE, 2009; GEHL, 2014).  

O “ficar em pé” é considerado uma atividade de curta duração, breves 

paradas ocorridas espontaneamente e independente de localização ou conforto. O 

princípio base é: em paradas de longa duração as pessoas preferem as zonas de 

transição que conscientizam o espaço individual como lugar; permitem a relação 

entre vida pública e privada; emitem o convite para permanecer ao fornecerem 

apoio, abrigo, segurança ou conforto. São os cantos, colunas, nichos, caves ou 

reentrâncias, detalhes da fachada, mobiliário e equipamentos. Além das opções 

privadas e semiprivadas, como sacadas, varandas, quintais, jardins e terraços 

(ALEXANDER et al., 1977; CULLEN, 2009; GEHL, 2014 ). 

Em relação aos mobiliários para sentar existem os assentos primários e 

secundários. Respectivamente, mobiliário específico como cadeiras – cafés, móveis, 

fixas - e bancos, e elementos que têm outra função, mas convidam a descansar de 

forma espontânea, como degraus, fontes, monumentos ou o próprio chão. Destaca-

se que as crianças e jovens ocupam mais os elementos secundários, enquanto os 

adultos e idosos os primários, pois são mais cuidadosos na escolha (WHYTE, 2009; 

GEHL, 2014). 

As pessoas escolhem onde sentar a partir de requisitos: microclima 

agradável com sombra; preferência a zonas de transição; bancos com encosto, 

braço, materiais com isolamento térmico e impermeabilidade; espaços com nível 

baixo de ruído que permita conversas; pouco ou nenhum tipo de poluição; 

localização que gere visibilidade de ser visto e ver outras pessoas e atrações 

especiais, como água, árvores, flores, arte, arquitetura (APPLEYARD, 1981; 

WHYTE, 2009). 

Em relação a gerar vitalidade e diferença em diferentes períodos do dia e 

semana deve-se ter distribuição de comércios e serviços sobreposta, heterogênea e 

equilibrada ao contexto, que funcionem 24 horas, à noite, nos finais de semana e 

feriados, além de estarem próximos e interagindo com as atividades realizadas fora 

do âmbito privado (SANTOS, VOGEL, 1985; HOLANDA, 2002; JACOBS, 2007; 

GEHL, 2014). Inclui-se também iniciativas protagonizadas por vendedores 

ambulantes e quiosques de rua; pontos de venda de comidas e bebidas 

(ALEXANDER et al., 1977); poucas ou ausentes áreas vazias; proximidade das 
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edificações com a rua, logo, menores ou inexistentes afastamentos (SANTOS, 

VOGEL, 1985), quantidade limitada de espaços livres localizados em áreas com 

densidade de pessoas suficiente para alimentá-los, pois por si só não sustentam ou 

atraem vida (JACOBS, 2007). 

 

3.4.2.13 Como se deslocam/ saúde/ atividades móveis ou cinéticas/ acesso/ 

intermodalidade 

 

A mobilidade e acessibilidade urbanas podem ser definidas como o 

deslocar-se pelo sistema de transporte e a facilidade de acesso aos espaços pela 

população (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2004, 2005, 2006, 2007). Apesar de 

relacionadas deve-se ponderar que a mobilidade pode dificultar a acessibilidade, por 

exemplo, quando as grandes avenidas favorecem o transporte motorizado, mas 

prejudicam a acessibilidade dos pedestres.  

Nesses termos, o deslocamento a pé abrange o primeiro lugar na 

quantidade de viagens realizadas por ano no Brasil, com 36%, enquanto que o 

transporte coletivo apresenta 29% e a bicicleta 4%. O que resulta num total de 69% 

contra 27% do automóvel e 4% de moto (ANTP, 2015). Isso porque os ciclistas, os 

usuários do transporte público e do automóvel particular se tornam, em algum 

momento, pedestres para chegar ao seu destino, seja ao andar até o ponto de 

ônibus ou atravessar um estacionamento (GDOT, 2003). 

Ainda nesse contexto, a definição de pedestre é todo aquele que anda a 

pé no espaço público sem distinção, incluindo os portadores de deficiência física, de 

mobilidade reduzida, aqueles que carregam objetos, praticam exercícios, passeiam 

com crianças e com animais de estimação, utilizam skates, patins, patinetes, 

empurram carrinhos de bebê ou outro pequeno veículo (ABRASPE, 2000). Além 

daqueles que caminham para terminais, pontos de parada de transporte coletivo e 

para alcançar as atividades de comércio e serviços (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 

2007). 

Além disso, são caracterizados por grande liberdade de movimento, pela 

imprevisibilidade e possibilidade de escolher um trajeto próprio que nem sempre é 

de forma racional. (MELO, 2005). Por outro lado, tais escolhas acabam por se tornar 

padronizadas, normalmente, em relação ao percurso e ao horário realizados (SILVA; 

LARA, 2006). Assim, os homens, geralmente, escolhem os caminhos mais curtos e 
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as crianças e mulheres escolhem rotas mais complexas de acordo com a 

atratividade e construções existentes (RONALD, 2007).  

Esse tipo de deslocamento pode beneficiar a comunidade em questão de: 

economia, saúde como atividade física, turismo, preservação do patrimônio histórico 

e cultural; desenvolvimento local voltado ao lazer, convívio, melhoria ambiental 

equidade social e no acesso às atividades, e redução do congestionamento, do 

tráfego, de custo com estacionamento e abastecimento, da poluição, do consumo de 

energia e de risco de acidentes (MELO, 2005). Entretanto, apesar dos seus muitos 

benefícios, as viagens a pé não são consideradas relevantes nas cidades brasileiras 

e a qualidade dos espaços públicos para os pedestres recebe pouca ou nenhuma 

atenção do poder público, talvez em decorrência dos baixos custos de investimentos 

e efeitos econômicos menos impactantes para a política3 (RIETVELD, 2000).  

Deve-se considerar, ainda, que a escolha por caminhar depende de 

diversos fatores relacionados ao espaço: às condições do passeio como largura, 

declividade e pavimentação; sinalização e iluminação própria; barreiras psicológicas 

e físicas, desníveis (SHAFTOE, 2008); facilidade de alcançar e de atravessar, 

visibilidade de longe e de perto, disponibilidade de conexões diretas e acessíveis a 

todos; a posição que ocupa, se está perto, distante e quão central em relação a 

outros espaços (HOLANDA, 2002); ao caráter do deslocamento, ou seja, o 

propósito, familiaridade com a rota, distância; e as condições humanas como idade, 

gênero, altura, coordenação motora (RONALD, 2007); à tendência das pessoas em 

repetir ações, na desatenção, no uso de referências para orientar-se, preferências 

por pouca espera, rotas curtas e atrativas, pelo menor tempo e energia gastos 

(MAGALHÃES et al., 2004).  

Assim, a medida aceitável de caminhada varia de pessoa a pessoa, se 

estão dispostas e se têm condições físicas para tal e com a qualidade do espaço. 

                                                           
3
 Isso também revela que o transporte motorizado individual é prioridade não só no Brasil, mas 

mundialmente, como objeto de consumo da população e como fator cultural, ou seja, significando 
status, conforto, facilidade de acesso e rapidez. Esse comportamento justifica-se com a revolução 
industrial, já que as cidades passaram a se organizar em volta das indústrias e à produção em larga 
escala resultou na vida pública em função do trabalhar para consumir (LEFEBVRE, 1999). As 
atividades humanas, diferentemente das épocas anteriores, passaram a ocorrer em áreas privadas e 
distantes umas das outras, sendo por isso, necessários maiores deslocamentos. No entanto, longe de 
enfatizar uma visão simplista de pessoas versus carros, os problemas urbanos relacionados são 
ocasionados não apenas pela sua presença e de vias de circulação rápida, mas também segundo 
Segre (2005) pelo: esvaziamento, abandono e deterioração das infraestruturas e dos espaços 
públicos existentes; intervenções que acabam por destoar e não se integram ao local; grandes 
empreendimentos e espaços privados que substituem as atividades tradicionais dos espaços 
públicos, como supermercados, shoppings. 
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Caso especial é encontrado na população brasileira mais pobre, pois não tendo 

condições de se deslocar por outros tipos de transporte fica restrita à sua 

capacidade diária de caminhada, à existência de equipamentos e oportunidades de 

trabalho (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2006). Contudo, toma-se como padrão a 

distância de caminhada confortável no máximo de 1 km, equivalente a 15 minutos 

percorridos em uma velocidade média de 4 a 5 km/h, podendo chegar de 15 a 20 

km/h em relação à bicicleta para haver apreensão (VASCONCELLOS, 2005).  

Existem, nesse sentido, dois tipos de espaços voltados à baixa ou alta 

velocidade. A arquitetura para a alta velocidade implica em elementos simplificados 

(como mobiliário, fachadas), grandes áreas e letreiros e pouca experiência ao 

pedestre (GEHL, 2014). Logo, com baixas velocidades - dos pedestres, ciclistas, e 

até os passageiros de transportes motorizados - há maior consciência dos espaços, 

como pode ser percebido na Figura 27, o que, por sua vez, implica em mais vida 

pública (APPLEYARD, 1981). 

 

Figura 27. Campo de visão 

 

Fonte: ITDP (2010) 

 

Em conformidade aos pedestres deve-se buscar a intermodalidade, pois 

outros modos de deslocamento são “vitais para a animação e a sobrevivência social 

e econômica de uma área” (DEL RIO, 1990, p. 108). Além disso, o abandono total 

da utilização de transportes motorizados individuais é inviável para grandes 
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distâncias. Para tanto, são necessárias estratégias que promovam um bom 

transporte público a partir do qual as pessoas se sintam seguras em caminhar ou ir 

de bicicleta para e a partir dele, que motivem o pedalar como parte do dia-a-dia pelo 

transporte trazer investimentos reduzidos e benefícios enormes, e racionalizem o 

uso de transportes motorizados particulares com a criação de vias pedonais ou 

áreas exclusivas para pedestres, vias compartilhadas e medidas de moderação do 

tráfego (FONTES et al., 2005; COSTA, 2008; TOD, 2015). 

Na Moderação do Tráfego (ou Traffic Calming), o objetivo principal é a 

redução da velocidade veicular. Já as áreas exclusivas para pedestres são criadas a 

partir do fechamento, parcial ou total, de ruas para veículos motorizados sendo que 

sua instalação é conveniente onde há uma grande concentração de uso misto do 

solo (FRENKEL, 2008). Contudo, conforme Litman (2004), os comerciantes podem, 

inicialmente, opor-se a esse tipo de projeto supondo que a eliminação dos 

automóveis cause prejuízos econômicos e vandalismo. Ao contrário, verifica-se o 

aumento da clientela e das vendas - e assim, uma tendência de melhoria do 

comércio - mas isso só ocorre quando se aplicam outras medidas, como, por 

exemplo, funcionamento de comércios e serviços à noite. 

 

3.4.2.14 Gestão 

 

Gestão significa “administrar uma situação com os recursos 

presentemente disponíveis e tendo em vista as necessidades imediatas” (SOUZA, 

2006, p. 150), sendo complementar ao planejamento. No entanto, a gestão urbana 

deve ser o resultado da parceria entre dois atores, a administração municipal e a 

sociedade.   

Dessa forma o primeiro ator precisa apresentar informações sobre os 

projetos, documentos contendo dados e leis, notícias, formas para acompanhamento 

de processos, agenda de atividades disponíveis ao segundo ator. Isso implica 

também em coletar dados relacionando-os diretamente com políticas e programas 

públicos; conservar, ou manter, e monitorar os espaços, mesmo após a conclusão e 

implementação de projetos; e eliminar regulamentações questionáveis (LNTZ, 2005). 
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3.4.3 Técnicas  

 

Neste tópico são explicadas algumas técnicas específicas de coleta de 

dados e avaliação. Outras técnicas como levantamento de dados objetivos, 

fotografias e filmagens ou que se referem à produção geral de mapas, diagramas e 

desenhos - por exemplo, mapa de usos de solo, gabaritos – dispensam explicações 

pormenorizadas. 

Enquanto dispositivos neste trabalho, foram escolhidas as técnicas mais 

acessíveis para serem aplicadas pela população, ou, passíveis de serem ajustadas 

para tal fim, pois priorizam a pesquisa qualitativa, além de necessitar de materiais de 

custos baixos, como papel, lápis ou caneta, câmeras fotográficas e filmadoras. No 

entanto, independentemente das técnicas selecionadas, é preciso sempre 

considerar a sua finalidade, o calendário do processo, as considerações éticas e 

legislação vigente, a complementação de outras técnicas e a avaliação cuidadosa 

dos dados coletados (GEHL; SVARRE, 2013). 

 

3.4.3.1 Observação, Deriva e Passeio-entrevista 

 

São considerados três tipos de observação na avaliação do espaço 

público, direta, indireta e incorporada. Tratam-se, respectivamente, de quando os 

pesquisadores fazem registros no exato momento das ocorrências que observam; 

dos registros posteriores às ocorrências (WHYTE, 1977); e da baseada na 

experiência, como percorrer com olhos vendados, ouvidos obstruídos e guiado por 

outras pessoas (MACHADO et al., 2007). 

A observação, neste estudo, está associada com a deriva desenvolvida 

por Guy Debord com a Internacional Situacionista em 1958 (JACQUES, 2005, 2012). 

Ultrapassando a multidão, o acaso e o inconsciente do Flâneur e das deambulações, 

a técnica parte do estudo do espaço “para tentar desenvolver na prática a ideia de 

construção de situações”, denominado de psicogeografia (JACQUES, 2012, p. 213). 

A deriva, nesse contexto, corresponde ao caminhar por um espaço sem 

uma direção ou rumo pré-definido buscando ambulatoriar, isto é, inventar coisas 

para fazer, criar jogos coletivos para possibilitar outras vivências urbanas e 

experiências de alteridade. Logo, nessa técnica importa os efeitos sobre o 
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comportamento afetivo das pessoas e a participação do outro (INTERNACIONAL 

SITUACIONISTA, 1958). 

O caminhar pelo espaço, também denominado de experiência errática 

(JACQUES, 2005, 2012), pode ainda ser do tipo passeio-entrevista, ou walkthrough. 

Proposto por Lynch (1997), a técnica é considerada como relativamente fácil, flexível 

e de rápida aplicação, além de permitir a familiarização do espaço e a identificação 

de aspectos positivos e negativos (RHEINGANTZ et al., 2009).  

Quando esse passeio-entrevista se dá com uma pessoa “recomenda-se a 

realização de dois percursos em sequência, um para anotar os resultados das 

observações e/ou gravar em áudio os comentários, outro para fazer as fotografias” 

(RHEINGANTZ et al., 2009, p. 28). Já em grupos multidisciplinares definem-se 

líderes responsáveis por planejar, conduzir e relatar o processo. Também as tarefas 

podem ser distribuídas a cada um dos membros: um que conduz o percurso 

realizando perguntas aos participantes, outro que registra as respostas, um terceiro 

que tira fotos, por exemplo.  

Os registros dessas observações, derivas e passeio-entrevistas podem 

ser realizados por meio de fotografias, gravações de áudio e de vídeo, desenhos e 

descrições detalhadas em diários ou em fichas pré-estabelecidas (GEHL; SVARRE, 

2013). Independentemente da forma utilizada, deve-se acrescentar a elas o local, 

data, horário de início e de término da observação, número da observação, nome 

do(s) observador (es), condições do tempo, um mapa ou desenho esquemático do 

percurso (RHEINGANTZ et al., 2009).  

 

3.4.3.2 Entrevistas e questionários 

 

A entrevista enquanto o relato verbal ou conversacional possui maior 

retorno do que o questionário, 70 a 80% contra 10 a 15% (SELLTIZ et al., 1987). No 

entanto, por ser mais longa limita a disposição das pessoas para responder. Tal 

técnica pode apresentar um roteiro pré-estabelecido, denominada de entrevista 

estruturada; pode ser semi-estruturada com perguntas pré-estabelecidas aplicadas 

aleatoriamente; e não estruturada, na qual os entrevistados falam livremente 

(RHEINGANTZ et al., 2009). 
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O questionário é um instrumento usado para comparar respostas sendo 

que, diferentemente da entrevista, as perguntas podem ser respondidas sem a 

presença do pesquisador (ZEISEL, 1981) via email, internet, correio ou telefone. 

Logo, essa técnica é mais utilizada por ser mais conveniente ao entrevistado, pela 

rapidez no preenchimento - no máximo 30 minutos, por ser impessoal e sigilosa, e 

por abranger um universo maior de respondentes (SOMMER; SOMMER, 1997). O 

questionário pode ser proposto, ainda, por meio de painéis, quadros ou adesivos 

instalados no espaço público. Um exemplo é mostrado na Figura 28. 

 

Figura 28. Adesivo com a frase “queria que isso fosse...” 

 

Fonte: Bem Belém (2015). Modificado pela autora 

 

Tanto a entrevista quanto o questionário apresentam a mesma base de 

indagações neste estudo, constantes no Quadro 15, com as respostas podendo ser 

abertas, dicotômicas - sim ou não - ou de múltipla escolha. O roteiro de perguntas, 

elaborado nesta dissertação, está organizado com questões sócioeconômicas, 

quanto à utilização do espaço público, à percepção do respondente, ao contato 

social e incorporando desenhos em relação aos desejos das pessoas. Por fim, são 

consideradas as recomendações de Sommer e Sommer (1997) para a aplicação das 
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técnicas e para a análise dos resultados: levar em conta o conhecimento prévio do 

respondente e o seu grau de familiaridade com o objeto de pesquisa; realizar o 

contato com as pessoas de forma a explicar a pesquisa, a necessidade de sua 

participação e ressaltar a garantia de anonimato e sigilo; ter respeito quanto à 

cultura e valores das pessoas entrevistadas; verificar se cada pergunta é clara, curta 

e não tendenciosa, o quão úteis são as respostas, se o respondente consegue 

responder e se está disposto a fazê-lo. 

 

Quadro 16. Base de entrevistas e questionários 

Número:                        Data:                     Espaço público analisado: 

Qual a sua Idade? (0 - 6 anos; 7-13; 14 – 18; 19 – 24; 25 – 44; 45- 64; mais de 64) 

Qual o seu gênero? (Homem, mulher, outro) 

Qual o seu estado civil?  

Possui filhos, quantos? 

Qual é o seu nível de educação? 

Qual é a sua renda individual? E a renda familiar? 

Qual a sua ocupação? 

Onde trabalha? (rua, bairro, Cidade, Estado) 

Onde estuda? (Instituição, rua, bairro, Cidade, Estado) 

Onde mora? (rua, bairro, Cidade, Estado) 

Como é morar nesse local? (Bom, regular, ruim) Por quê? 

Qual o tipo de domicílio? (Casa, Apartamento, Condomínio) 

Você é proprietário ou paga aluguel? 

Há quanto tempo mora nesse local? 

Há quanto tempo mora nesta cidade? 

De onde vem originalmente (naturalidade)? 

Participa de grupos, clubes ou movimentos sociais/ políticos? 

Possui alguma doença? Caminha, pratica esportes, gasta tempo ao ar livre ou realiza outra atividade por 
causa disso? Qual especificamente? 

Você participou do projeto deste espaço? 

Você participa da manutenção deste espaço? 

Quando você vem a este espaço público? (Dias de semana, finais de semana, em eventos, em todos ou 
nenhum)  

Em que horário você vem? (De manhã, no horário do almoço, à tarde ou a noite) 

Você vem diariamente, semanalmente, uma vez por mês ou raramente neste espaço? 

Quanto tempo você fica neste espaço público?  

Faz o quê nele? (Fica sentado no banco, fica olhando o movimento, pratica esporte,  traz crianças para 
brincar, se outro, qual?) 

Você permanece neste espaço por escolha própria, por trabalho? Se outro, qual?  

Qual o local neste espaço que você mais fica? Ou por onde mais passa? 

Que tipo de transporte você utiliza para vir ou passar neste espaço? (A pé, de bicicleta, de transporte público, 
de táxi, de carro, de moto, se outro, qual?) 

Você tem licença para dirigir moto e/ou carro?  

Você tem carro e/ou moto? 

Quantos carros e/ou motos na família? 

Qual o tipo de transporte que você usa para que tipo de atividade? De casa para o trabalho, para lazer, para 
compras, para a escola, etc.  

Quantas viagens por semana para cada tipo de viagem? 

O que pode te motivar a andar a pé na sua vizinhança ao invés do carro e/ou moto?  

O que pode te motivar a andar de bicicleta?  

O que pode te motivar a andar de transporte público ao invés do carro e/ou moto? 

Ao caminhar por este espaço público o que você acha da vista ou paisagem? Muito ruim/feia, ruim/feia, mais 
ou menos, bonita/boa, muito bonita/ótima 

Qual ou quais são os espaços que você mais usa para lazer? O que acha dele: péssimo, ruim, regular, bom 
ou ótimo? 

Quais pessoas você convive neste espaço de lazer? Parentes, vizinhos, amigos, colegas de trabalho/estudo, 
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se outros, especificar. 

O que você gosta nesse espaço? E o que não gosta? Por quê? 

Você anda sozinho em qualquer lugar a qualquer hora? Por quê? 

Você anda sozinho, mas tem muito cuidado ou medo? Por quê? 

Anda sempre acompanhado a noite? Por quê? 

Ou você nunca caminha? Por quê? 

O que é bom neste espaço e o que é ruim?  

Tem sentimento de que este espaço público é seu? E que você é responsável por mantê-lo limpo? 

Senso de comunidade o que significa para você? E para este espaço? 

Você acha que este espaço é bonito? É tranquilo? É confortável? É seguro? É limpo? Bem cuidado? Por quê?  

Você reconhece pessoas neste espaço? 

Você encontra amigos ou colegas aqui? 

Você escolhe ou escolheria esse espaço para mostrar a turistas ou visitantes? Por quê? 

Você conhece os seus vizinhos ou pessoas próximas de onde mora, trabalha ou estuda? Conversa com eles? 

Você sempre se encontra com as mesmas pessoas?  

É comum você conhecer novas pessoas?  

É comum conversas com estranhos? 

É comum pedir informações a estranhos? 

O que você gostaria que esse espaço tivesse ou melhorasse... (Resposta livre em texto, desenhos, como 
preferir) 

Por onde você vem? Como chega a este espaço? Pode desenhar o seu trajeto? 

Pode realizar um desenho deste espaço público? Depois interprete o desenho: sobre o que significa, expresse 
sentimentos e emoções em relação a este espaço; destaque palavras principais em relação ao desenho e ao 
interpretado; realize uma comparação deste espaço com algo (outro espaço, um objeto, uma pessoas, etc.) e 
o porquê desta comparação. 

Fonte: A autora 

 

3.4.3.3 Contagem de pedestres e Mapa comportamental  

 

As técnicas de contagem de pedestres e de mapeamento 

comportamental, ou de atividades estacionárias, fornecem informações sobre a 

forma de utilização dos espaços públicos pelas pessoas durante diferentes períodos 

do dia. A partir disso, pode-se estabelecer a correlação entre os tipos de atividades 

que atraem os pedestres e os problemas que não geram essa atração (GEHL 

ARCHITECTS, 2009). 

Sendo os seus resultados registrados em fotografias, mapas e gráficos, 

como mostrado na Figura 29, para a aplicação de ambos é preciso definir locais de 

contagem e um tempo de registro em cada um desses pontos. Leva-se em 

consideração ainda, o caráter da área analisada: em áreas de vida noturna, o melhor 

horário para o registro seria o de funcionamento desses estabelecimentos, incluindo 

depois de meia-noite; em áreas residenciais, até antes da meia-noite; e em espaços 

de lazer, à tarde e nos finais de semana (GEHL; SVARRE, 2013). 
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Figura 29. Contagem de pedestres 

 

Fonte: Gehl (2002, p. 56) 

 

Para a contagem de pedestres, neste estudo, foi definido um tempo de 10 

a 15 minutos por hora considerando um período de 8 horas por dia ou às 24 horas, o 

recomendado pelos estudos e procedimentos pesquisados. Para obter o fluxo por 

hora multiplica-se o resultado por 6 e para o fluxo por minuto, dividi-se por 10. Por 

fim, se necessário, pode-se extrapolar resultados para produzir uma estimativa por 

hora (GEHL ARCHITECTS, 2002, 2007, 2009; CITY OF MELBOURNE, GEHL 

ARCHITECTS, 2004; NYCDOT, GEHL ARCHITECTS, 2007).  

O mapeamento de atividades estacionárias captura um momento único, 

por exemplo, se a pessoa sentou no banco ou conversou, sendo registrado a 

quantidade, o tipo de atividade e o local de ocorrência com um símbolo, por 

exemplo, “X”, “círculo”, “triângulo” e “quadrado” (GEHL; SVARRE, 2013), como na 

Figura 30. Os tipos mais comuns de atividades estacionárias são: físicas, culturais, 

comerciais, crianças brincando, espera no ponto de ônibus, pessoas paradas em pé, 

deitadas, sentadas em elementos primários -mobiliário específico, sentadas em 

elementos secundários, sentadas ou em pé em cafés/quiosques/ bancas, sentadas 

em bancos móveis, polícia, trabalho/reunião, pessoal da manutenção, contato social 

(GEHL, 2002, 2007, 2009). 
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Figura 30. Mapeamento comportamental 

 

 

 

 

Fonte: Gehl e Svarre (2013, p. 33). Modificado pela autora 

 

A coleta para o mapeamento comportamental deve ser realizada, pelo 

menos, em dois dias da semana sendo descrito com exatidão o dia, mês, ano, 

horário, estação do ano e temperatura. Quando existente, pode-se acrescentar um 

terceiro dia em que haja eventos no espaço público, relativamente grandes ou 

feriados (GEHL ARCHITECTS, 2002, 2007, 2009). 

Essa definição parte do pressuposto de que os dias da semana e fins de 

semana apresentam padrões semelhantes de utilização, como apresentado na 

Figura 31. Por isso podem ser escolhidos um dia de segunda a sexta-feira e outro no 

final de semana, sábado ou domingo. Nesse levantamento, deve-se buscar 

conhecer as pessoas que realizam atividades em diferentes períodos do dia, 

  Adultos sentados ou falando  Crianças brincando 

Crianças em pé ou sentadas 

Adultos sentados  

  Adultos fazendo algo        Adultos em pé  

                 MAPA A - Posições das pessoas na área, domingo e quarta 

MAPA B - Posições das pessoas realizando contato e atividades sociais, domingo 8h-18h30 
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semana e ano, aplicando entrevistas e/ou questionários (GEHL ARCHITECTS, 

2002, 2007, 2009). 

 

Figura 31. Correlação entre os dias de levantamento e atividades 

 

Fonte: Gehl (2002, p. 11). Modificado pela autora 

 

3.4.3.4 Teste do caminhar e Registro dos pisos térreos 

 

O “caminhar teste” consiste em percorrer os espaços observando e 

registrando o tempo e velocidade do caminhar, os tempos de espera em travessias e 

semáforos, os obstáculos e/ou desvios no caminho. O registro de pisos térreos é 

realizado ao nível da rua e dentro do alcance do pedestre, pelo menos nas ruas 

principais, avaliando a partir da classificação (GEHL, 2014):  

 

A. Atraente, quando há fachadas estreiras com muitas portas, 15-20 unidades a 

cada 100m, ampla variedade de funções, detalhes e relevo na fachada, 

Visitas a eventos 
- Dependerá do tamanho e do 
caráter dos eventos planejados 

 

Atividades opcionais 
- A extensão e caráter dependem 
da qualidade e design do espaço 
público 

Atividades 
Necessárias  
- Dependem 
mais ou menos 
da qualidade 
oferecida 

Podem atrair 

milhares de 

participantes 

Dia da semana  Final de semana  Dia com evento 
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predominância de articulação vertical na fachada, bons detalhes e materiais, 

nenhuma unidade cega e poucas unidades passivas; 

B. Convidativo, quando há fachadas relativamente estreitas, 10-14 unidades a 

cada 100m, alguma variação de funções, relevo nas fachadas e detalhes, 

poucas unidades cegas e passivas; 

C. Misto, quando há fachadas largas e estreitas, 6-10 unidades cada a 100m, 

modesta variação de funções, relevo simples e com poucos detalhes, algumas 

unidades passivas e cegas; 

D. Monótono, quando há largas fachadas com poucas portas, 2-5 unidades cada 

100m, pouca diversidade de funções, várias unidades fechadas, predominância 

de fachadas sem atração, com pouco ou nenhum detalhe; 

E. Inativo, quando há largas fachadas com pouca ou nenhuma abertura, 0-2 

aberturas a cada 100m, nenhuma variação visível de função, unidades 

passivas ou cegas, fachadas uniformes, sem detalhes e sem nada de 

interessante. 

 

3.4.3.5 Registro de vestígios, Traçado e Rastreamento  

 

A vida pública pode ser observada indiretamente por meio de vestígios, 

ou não-conformidades, que indicam atividades humanas ou mesmo a sua ausência. 

Correspondem, por exemplo, ao lixo não depositado nas lixeiras, manchas de 

sujeira, pegadas, marcas na grama e no cascalho, brinquedos abandonados, mesas, 

cadeiras e vasos deixados de fora das residências, rastros de skate em bancos. Seu 

registro pode ser por contagem, mapeamento comportamental ou fotografias (GEHL; 

SVARRE, 2013). 

A técnica denominada de “traçado” consiste em registrar o caminhar das 

pessoas com linhas em plantas baixas, identificando os padrões de movimento, a 

direção de fluxo, velocidade e pontos focais como na Figura 32. Para facilitar a 

avaliação divide-se o espaço público em pequenos segmentos observando-o por 

uma janela ou outro nível acima e estabelecendo um tempo para isso, de 10, 30 

minutos ou 1 hora (GEHL; SVARRE, 2013). Complementar ao traçado, o 

“rastreamento” significa seguir discretamente as pessoas desconhecidas sem que 
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elas tenham o conhecimento ou pessoas conhecidas que concordam em ser 

observadas por um período de tempo. 

 

Figura 32. Técnica do traçado 

 

 

Fonte: PPS (2005, p. 106). Modificado pela autora 

 

3.4.3.6 Mapa dos Territórios de origem 

 

O desenho dos "territórios de origem" foi definido por Appleyard (1969, 

1981) como a área sobre a qual o cidadão sente que tem um senso de 

responsabilidade pessoal ou de mordomia. Podem ser acrescidas a esse registro as 

interações sociais, por meio da identificação de onde os amigos, conhecidos e 

membros da família vivem no tal espaço, como mostra a Figura 33. Os estudos do 

autor assim como os posteriores, de Patterson et al. (1988), Bosselmann e 

MacDonald (1997), Bruce Appleyard (2005) e Transportation Alternatives (2006), 

constataram que quanto maior o fluxo de transportes e sua velocidade, menos se 

encontra vida pública, logo, menor responsabilidade pelo que é público. 

 

LOCALIZAÇÃO: 

OBSERVADOR: 

INÍCIO: FIM: 
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Figura 33. Território de origem e interações sociais em três ruas 

 

Fonte: StreetFilms (2010). Modificado pela autora 

 

3.4.3.7 Visão serial, Perfis de polaridade e Diferencial semântico 

 

Correspondente à qualidade sinestésica abordada por Lynch (1997), a 

visão serial proposta por Cullen (2009) se refere à avaliação do espaço a partir dos 

caminhos percorridos identificando as sensações que produzem nas pessoas. 

Território de origem em três ruas 

Tráfego pesado Tráfego moderado Tráfego lento e pouco 

Áreas  

que as 

pessoas 

indicaram 

como 

Territórios 

de origem 

Tráfego lento e pouco 

Interações sociais em três ruas – pessoas da vizinhança e visitando 

Onde as 

pessoas 

têm 

amigos 

Onde se 

reúnem 
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Adaptada para facilitar sua aplicação, esta técnica consiste, ao longo das derivas 

e/ou passeios-entrevistas, selecionar determinados pontos de observação e realizar 

um registro perceptivo do espaço através de fotografias, desenhos e anotações. 

A partir da visão serial chega-se aos perfis de polaridade e ao diferencial 

semântico. Respectivamente, trata-se das qualidades ou impressões atribuídas 

pelas pessoas a um determinado espaço e ao registro das expressões opostas 

havendo atribuição de escala de variações - muito, médio, pouco - como consta na 

Figura 34. 

 

Figura 34. Diferencial semântico 

 

Fonte: Kohlsdorf (1996, p. 120) 

 

3.4.3.9 Diagramas de densidade 

 

Dois diagramas de densidade são propostos por Rosa (2011) enquanto 

técnicas de avaliação da vida pública. O primeiro, com o nome de “diagrama de 

densidade social”, refere-se à medição da densidade de práticas sociais e culturais 

com ícones em quatro variações, como consta na Figura 35. O segundo é o 

“diagrama de densidade de ocorrência” que representa as camadas do espaço com 

o desmembramento de seus elementos: os edifícios relacionais; a morfologia quanto 

à massa construída e espaços livres; os objetos relacionais; os objetos verdes; as 

ações geradas; e os eventos, isto é, os “arranjos urbanos temporários que ocorrem 

espontaneamente, fazendo uso da estrutura existente” (ROSA, 2011, p. 71).  
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Figura 35. Variações do diagrama de densidade social, aplicação em mapa e diagrama de 

densidade de ocorrência 

    

 

Fonte: Rosa (2015, p. 240 e 250). Modificado pela autora 
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3.4.3.10 Mapa mental e mapa do afeto 

 

Lynch (1997) apresenta a imagem mental como a síntese da percepção 

de um espaço, logo, o mapa mental é resultado dessa imagem que possibilita 

examinar a qualidade visual da cidade. Para a sua construção deve-se pedir ao 

respondente que desenhe determinada área ou percursos que realiza, de memória.  

Neste trabalho, a interpretação dos resultados dessa técnica segue a 

classificação desenvolvida por Appleyard (1976), podendo ser considerados como 

mapas simbólicos quando os desenhos constituídos têm uma representação 

abstrata; como mapas semi-estruturados, quando demonstram uma lógica 

operacional simples da área; e como mapas estruturados, quando apresentam boa 

compreensão e estrutura da área. Os mapas mentais, exemplificados na Figura 36, 

ainda, podem assumir diferentes aspectos como um mapa de percursos e cognitivo. 

Respectivamente, trata-se de desenhos com a identificação do trajeto dos 

respondentes; e quando contém cinco elementos presentes em todo espaço: 

caminhos, tanto de automóveis quanto de pedestres; bairros; limites, bordas ou 

fronteiras imaginárias entre áreas; pontos focais que atraem e concentram as 

pessoas; e marcos visuais, ou seja, referências históricas e de orientação, como 

monumentos e estátuas.  

 

Figura 36. Mapa mental da Urca, Rio de Janeiro 

 

Fonte: Del Rio (1990, p. 94) 
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Para a construção do mapa de afeto (BOMFIM, 2010), primeiramente, 

deve-se solicitar aos participantes que realizem um desenho do espaço, como o 

mapa mental, e que o interpretem quanto à significado e sentimentos, sendo o 

resultado um texto. Em um segundo momento, realiza-se o exercício denominado de 

“Palavras-síntese”, no qual destacam as palavras principais enxugando e 

esclarecendo melhor os afetos. Depois o exercício de “metáfora” que consiste em 

realizar uma comparação entre o espaço analisado com algo. Também são 

solicitadas informações sóciodemográficos, sobre o que pensam sobre o espaço em 

estudo e se participam de grupos ou movimento sociais (BOMFIM, 2010; BOMFIM et 

al., 2014).  

A partir dos resultados qualifica-se o estigma do lugar, como 

potencializador ou despotencializador. Isto é, tem-se um estigma positivo quando, 

predominantemente, existem imagens de pertencimento e agradabilidade, o estigma 

negativo já é encontrado quando há insegurança e destruição, sendo que a imagem 

de contraste pode estar presente em ambas. Por fim, os mapas do afeto podem ser 

classificados em: cognitivo quando identificam vias, marcos, pontos nodais, limites e 

bairros, remetendo ao proposto por Lynch (1997) e metafórico quando o desenho 

expressa, por analogia, o sentimento ou o estado de ânimo do respondente 

(BOMFIM, 2010; BOMFIM et al., 2014). 

A imagem de pertencimento é atribuída pela associação do espaço com 

sentimentos, emoções ou palavras de amizade, amor, conhecimento, respeito, além 

da comparação do espaço com a própria casa. Tem-se a agradabilidade quando o 

espaço atende às necessidades humanas, quando está ligado a recordações e a 

termos como tranquilidade, beleza, cores, prazer, pertinência, ventilação e áreas 

verdes. Assim, o estigma positivo ou potencializador corresponde à atração do 

espaço, ou seja, quando se destacam percepções quanto à comodidade, 

proximidade, economia de tempo, presença de comércios e serviços, oportunidades 

de emprego, opções de lazer e cultura.  

Diferentemente, a imagem de insegurança caracteriza-se pela presença 

de medo, de instabilidade, violência e assaltos, além de aspectos físicos negativos 

que revelam uma forma de destruição do espaço, ou seja, de abandono, descaso, 

marginalização, perigo, pobreza, poluição. Logo, geram afetos como desprezo, falta 

de esperança, indignação, nojo, impotência.  



168 
 

Além disso, para ser caracterizado como uma imagem de contraste, 

devem ser atribuídos sentimentos, emoções ou palavras em forma de binômios, 

como bonito e feio, frieza e calor, alegre e triste. Relaciona-se ainda, com as 

imagens de “movimento” e “caixa de surpresas” quanto a percepções relacionadas a 

processos de transformação do espaço. Isto é, respectivamente, sentimentos, 

emoções ou palavras que expressam ambiguidade e estranheza; e curiosidade, 

isolamento, receio ou abertura ao novo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar da existência de estudos e procedimentos, movimentos, 

organizações ativistas brasileiras e boas práticas internacionais, persistem no Brasil, 

predominantemente, a ausência de participação cidadã na prática projetual, sendo 

essa desvinculada da promoção de vida pública. Assim, a pesquisa foi realizada 

inicialmente buscando como propiciar intervenções no espaço público compatíveis 

com a vivência das pessoas.  

No encaminhamento, chegou-se à constatação lógica que a noção de 

“atuação” corresponde ao resultado de uma “avaliação”, sendo a fase determinante 

em relação às outras, definição da área de estudo, levantamento de dados, 

diagnóstico, concepção de ideias, projeto, planejamento, implantação e gestão. 

Logo, esta dissertação teve como objetivo definir as variáveis para a avaliação da 

vida pública nos espaços públicos brasileiros que possa, futuramente, ser aplicada 

com participação cidadã resultando em diretrizes de atuação. 

Se o Capítulo 1 foi dedicado ao corpo conceitual que guiou o 

desenvolvimento da pesquisa, o Capítulo 2 conteve a amostra dos procedimentos de 

análise, usuais no Brasil, explorados pela analogia do itinerário de Certeau (1994). 

Assim, foram contabilizados 14 (quatorze) procedimentos, a partir do estudo de 68 

(sessenta e oito) obras teórico-metodológicas, que permitiu chegar à conclusão de 

12 (doze) caminhos de análise, sendo eles: contextual; etnográfico; morfológico; 

funcional; perceptivo; de análise visual; de sintaxe espacial; de sustentabilidade; 

afetivo; táticos; comportamental; de mobilidade e acessibilidade. 

Dessa explanação teórico-metodológica surgiu o Capítulo 3 no qual 

incorpora-se a noção de dispositivos, encontrada em Foucault (1977), Deleuze 

(1990) e Agamben, (2005), para formar os Dispositivos de vida pública. Tais 

elementos permitem avaliar os espaços públicos a partir de fases, categorias, 

critérios e técnicas de registro. 

A dissertação apresentou o seguinte problema: como definir as variáveis 

para avaliar a vida pública nos espaços públicos brasileiros? Quais são elas? 

Para essa questão considerou-se a hipótese de que tais variáveis podem 

ser definidas por meio da interação entre diferentes dimensões, ou caminhos, de 

análise do espaço público que permitem chegar a um conjunto de elementos 

heterogêneos agenciados, ou dispositivos, para a avaliação da vida pública. Essas 
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dimensões, por sua vez, podem ser identificadas a partir do estudo de 

procedimentos de análise de espaços públicos usuais no contexto brasileiro. Por fim, 

que o estudo da vida pública nos espaços públicos brasileiros requer a adoção de 

participação cidadã. 

A partir do explanado no Capítulo 1, pressupõe que a participação dos 

cidadãos em diversos âmbitos condiz com o significado de vida pública. Logo, se 

não há o primeiro, não se pode caracterizar o segundo. Já no Capítulo 2, ficou clara 

a análise da vida pública limitada dos procedimentos por não incluírem dimensões 

importantes apesar, da maioria, tentar relacionar mais de um caminho de análise. 

Tem-se então que: 

 

a) Os procedimentos denominados neste estudo de “Observação participante”, 

“Topocepção”, “Sustentabilidade”, “Sintaxe Espacial, “Afetos”, “Avaliação pós-

ocupação”, “Táticas”, “Doze critérios para um bom espaço público”, “Placemaking”, 

“Justiça Urbana”, “Caminhabilidade”, “Active Design” e “Desenvolvimento orientado 

ao transporte” focam, especialmente, em uma dimensão de análise com pontuais 

critérios advindos de algumas outras; 

b) O procedimento denominado “Desenho urbano” apresenta interação entre 

sete dimensões; 

c) Não foi identificado nenhum procedimento como representante específico da 

dimensão “contextual” sendo, normalmente, incluído em critério ou processo. 

 

Logo, constatou-se que nenhum deles tem a proposição desta 

dissertação de englobar o maior número possível de caminhos e que apresentam 

graus diferentes de participação cidadã em relação à prática projetual. Identificou-se, 

para tanto: 

 

a) Os procedimentos que não apresentam nenhuma forma de participação são o 

de “Sustentabilidade”, “Active Design”, “DOT” e o de “Caminhabilidade” com exceção 

do IDTP Brasil (2016) e Prefeitura de Jundiaí (2015) incluídos, respectivamente, nos 

tópicos “c” e “f”;  

b) Os que apresentam por meio das técnicas de mapas mentais, entrevistas e 

questionário – primeira parte de “Desenho urbano”, “Observação realmente 

participante”, “Sintaxe espacial” e “Avaliação pós-ocupação” e “Topocepção”; 



172 
 

c) Os que apresentam a participação em quase todo o processo, mas de forma 

limitada por incorporar uma população restrita e muito dependente de especialistas - 

“Critérios para um bom espaço público”, “Desenvolvimento orientado ao transporte” 

e “Justiça Urbana”; 

d) Aqueles desenvolvidos por organizações ou referentes à categorização das 

práticas de cidadãos - “Táticas”, “Placemaking” e “Active Design”;  

e) Aqueles nos quais os especialistas atuam como facilitadores, sendo os mais 

próximos aos “Dispositivos de vida pública” - “Afetos” e “Desenho urbano” (DEL RIO 

et al., 2001; DEL RIO, KEITH, 2004; DEL RIO et al., 2005a; DEL RIO et al., 2005b; 

DEL RIO et al., 2011; CAL POLY, 2011; DEL RIO et al., 2012). 

 

No Capítulo 3 articulam-se os achados do itinerário dos distintos 

procedimentos de análise em prol da avaliação da vida pública e da criação de 

condições para a participação cidadã. Surgem os Dispositivos de vida pública com 

uma série de elementos, agenciados num processo de montagem-desmontagem-

remontagem, que permitem diferentes atores em colaboração observar, registrar, 

analisar e intervir nos diferentes espaços públicos de cidades brasileiras. 

Fica, portanto a hipótese validada. 

Existem questionamentos sobre a viabilidade desses dispositivos. No 

entanto, a pesquisa não pode responder sem aplicação, essa seria a limitação do 

trabalho. Recorre-se aos estudos e práticas que já utilizaram esses dispositivos, não 

necessariamente nesses termos, e que verificaram a sua aplicabilidade no contexto 

brasileiro, apesar de alguns deles terem surgido de experimentações em cidades 

americanas e/ou europeias, com foco em áreas urbanas com pouca desigualdade e 

segregação. Isso pode ser visto em trabalhos práticos como o “Centro diálogo 

Aberto”, “A batata precisa de você” e “Conexão Cultural” no Museu de Imagem, São 

Paulo. Além de pesquisas acadêmicas como as de Vaz (2006), Tenório (2012), 

Gomes (2015) e Santana (2015). 

Dessa forma, para trabalhos futuros pretende-se verificar a aplicabilidade 

com estudos de caso, especialmente, em relação à dinâmica de participação dos 

cidadãos em todo o processo projetual que os trabalhos teóricos e procedimentos de 

análise não trazem. Por essa razão, posteriormente, será realizado:  

(1) Verificação pela especialista de todos os itens da matriz, item 3.3, 

considerando pelo menos as tipologias de espaço público principais, rua, praça e 
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parque; (2) Reavaliação da matriz com os devidos ajustes necessários e dos 

principais itens de verificação, item 3.5; (3) Aplicação teste com processo 

participativo; (4) Reavaliação do processo com os devidos ajustes necessários; (5) 

Aplicação com processo participativo e abrangendo demais espaços públicos; (6) 

Desenvolvimento de materiais, cursos e plataformas para a divulgação dos 

resultados e outras informações. 

 Diante do estudo pode-se concluir ainda que a noção de vida pública não 

se constitui apenas em usar o espaço público além da circulação, mas de reivindicar 

o caráter político, social, afetivo e cognitivo na relação pessoas/cidadão/sujeito - 

espaço vivido/ vivência. Também que as teorias sobre vida pública e espaço público 

são contrastantes com a realidade brasileira, mas isso poderia ser mudado por meio 

da participação cidadã.  

Segundo, aponta-se que todo projeto implica em desvios imprevisíveis, 

logo, os especialistas não conseguem ordenar e controlar a vivência em um espaço, 

mas que isso não se constitui negativamente se não como própria vida pública. 

Terceiro, que a participação cidadã se faz necessária para atender os anseios da 

população, especialmente das mais excluídas, além de implicar em exercício pleno 

de democracia. 

Por fim, só resta acrescentar a experiência da autora no estágio docência, 

quando foi apresentado um estudo inicial desta dissertação. Muitos alunos 

revelaram, se não certo desdém, alguma resistência pelo tema usando a justificativa 

da dificuldade em passar por um processo participativo. O que se pode perceber por 

trás desses discursos é à passividade ante a política, o desvio para enfrentar 

conflitos e a diferença. Enfim tudo o que revela ser vida pública. Diante disso, um 

trecho do texto de Careri (2013b, p. 242) finaliza esta dissertação:  

 

Na América do Sul, caminhar significa enfrentar muitos medos: medo da 

cidade, medo do espaço público, medo de infringir as regras, medo de 

apropriar-se do espaço, medo de ultrapassar barreiras muitas vezes 

inexistentes e medo dos outros cidadãos, quase sempre percebidos como 

inimigos potenciais. Simplesmente, o caminhar dá medo e, por isso, não se 

caminha mais; quem caminha é um sem-teto, um mendigo, um marginal [...] 

Percebi que, nas faculdades de arquitetura, os estudantes – ou seja, a 

futura classe dirigente – sabem tudo de teoria urbana e de filósofos 

franceses, acham-se especialistas em cidade e em espaço público, mas, na 
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verdade, nunca tiveram a experiência de jogar bola na rua, de encontrar-se 

com os amigos na praça [...] de atravessar uma favela, de parar para pedir 

uma informação a um transeunte. Que tipo de cidade poderão produzir 

essas pessoas que têm medo de caminhar? [...] Pode ser algo banal, mas o 

único modo para se ter uma cidade segura é que haja  gente  caminhando  

pela  rua.  Só este fato já possibilita que exista um controle recíproco, sem 

necessidade de muralhas e de câmeras de vídeo. E o único modo para se 

ter uma cidade viva e democrática  é  que  se  possa  caminhar  sem  

suprimir  os conflitos e as diferenças, que se possa caminhar para protestar 

e para reivindicar o próprio direito à cidade [...] um projeto “cívico” capaz de 

produzir espaço público e agir comum. 
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