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“indiferença” pela presença de outros praticantes no espaço, ou ainda mesmo pela interação virtual, sem a presença 

física no espaço.   

INTERAÇÃO é considerada sempre quando há algum tipo de contato e a troca entre 

praticantes – e dos mesmos com o espaço. A mesma pode ser induzida e promovida 

pelos tipos de atividades (consumo, ócio contemplativo, ócio recreativo, conversa) 

ou, ao contrário, geradora dos mesmos, numa relação dinâmica com tendência a 

gerar movimentos e tensões no espaço. 

COEXISTÊNCIA por sua vez é considerada como a presença física de grupos e 

praticantes sem que haja o contato e a troca, ou que os mesmos sejam evitados, 

mesmo que momentaneamente. A mesma geralmente ocorre numa relação de 

pacificidade/tolerância que tende à indiferença em relação ao espaço e a outros 

praticantes com tendência a promover a passividade e a pacificidade no espaço.  

Já a COPRESENÇA, observada em poucos momentos nos espaços urbanos/objetos 

empíricos em questão, é aquela em que há uma mediação virtual entre o praticante 

e “com quem” ou “com o que” o mesmo interage sem a presença física desse 

“outro”, podendo ser viabilizada por dispositivos como celulares, tablets, notebooks; 

em ligações telefônicas, videoconferências e outras maneiras de interação virtual.  

É importante destacar que as atividades por tipos e por natureza não ocorrem de modo segregado na maior 

parte das vezes, ou seja, em uma mesma situação podem comparecer e geralmente comparecem mais de um tipo 
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de atividade, assim como a natureza dessas atividades pode alterar-se ao longo de sua duração, ou comparece devido 

a presença de mais de um praticante no mesmo grupo. 

A justaposição e comparação das manchas de interação (natureza) e de consumo (tipo) no espaço são 

importantes, pois mostrarão em algumas situações como um induz o outro, coincidindo em algumas localidades e 

períodos; assim como ao contrário, ou seja, a não coincidência das mesmas a qual indica espaços em que um ocorre 

independente do outro. 

3. MOVIMENTOS NO ESPAÇO URBANO 

O conjunto de mapas temáticos de Movimentos no espaço urbano qualifica atividades em função de 

movimentos e deslocamentos no espaço e no tempo – enquanto duração, em períodos diurno e noturno. 

Percursos e trajetos repetitivos assim como eventuais e isolados caracterizam os espaços em termos de 

mobilidade e dinamismo, demonstrando características mais fugazes e momentâneas se comparado à permanência 

em determinados pontos do espaço, demonstrado pelos conjuntos de mapas anteriores. Os movimentos e 

deslocamentos, alteram e são alterados por permanências. De modo geral, organizam-se dois tipos mais definidos, 

por motivações: de trabalho e estudos; ou de lazer e ócio. 

Movimentos no espaço urbano indicará também a ligação dos recortes e objetos empíricos com pontos 

externos aos mesmos, ou seja, com outras regiões e espaços da cidade. 
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4. TENSÕES NO ESPAÇO URBANO 

O conjunto de mapas temáticos de Tensões no espaço urbano qualifica atividades em função da existência 

de tensões e conflitos visíveis no espaço, em termos de presença física – corpos no espaço-, seja pela disputa do 

espaço físico seja em função do uso, ou por ambos. Movimentos, além das permanências, geram tensões observadas 

no espaço. 

Para efeito de sistematização, foram identificados quatro tipos fundamentais de tensões nos espaços 

observados em função do motivo aparente de sua ocorrência com relevância diferentes para a análise. Os tipos 

levantados, em ordem decrescente de relevância – do “mais ao menos” relevante-, foram:  

a incompatibilidade pela justaposição e/ou sobreposição de atividades 

diferentes ou de grupos diferentes no espaço causando algum tipo de tensão;  

a presença de veículos motorizados ou não motorizados;  

a presença de consumo de drogas lícitas – bebidas alcóolicas e cigarro – e 

drogas ilícitas; 

a presença de animais domésticos, a qual em alguns casos teve relação direta 

com a existência de tensões.  

Sobre o quarto tipo apresentado, consideram-se duas tendências de incompatibilidade. A incompatibilidade 

por justaposição de usos/atividades ocorre quando há proximidade espacial, porém, em espaços diferentes – sendo 

a “delimitação” entre espaços expressiva por algum limite físico minimamente observável. A incompatibilidade por 
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sobreposição de usos/atividades ocorre quando há no mesmo espaço usos/atividades diferentes que interferem do 

modo conflituoso um no outro. 

É importante considerar que os quatro elementos geradores de tensões no espaço, em diversas situações: 

podem não causar tensões em diversas situações; podem reforçar certos usos em certos locais, territorializando e 

definindo áreas por sua presença. Entretanto, nesse caso, comparecem nos mapas quando foram geradores de 

tensões. 

Numa escala de 1 a 5, a intensidade dessas tensões foi classificada, sendo 1 o nível mais baixo e 5 o mais alto.  

NÍVEL 1 = MUITO BAIXO indica como improvável que haja alguma tensão, entretanto a simples 
presença de praticantes/grupos no espaço urbano é condição em potencial de geração de tensões.  

NÍVEL 2 = BAIXO não indica a existência de tensões no momento da observação, mas conta com 
potencial mais alto de que as mesmas ocorram, devido a: presença de animais domésticos; veículos 
motorizados ou não assim como pedestres em movimento; assim como abordagens aparentemente 
indesejadas, porém pacíficas entre grupos e praticantes; entre outros elementos.  

NÍVEL 3 = MÉDIO indica a existência de tensões visíveis no momento da observação, devido a: brigas 
eminentes, incômodos visíveis, animais domésticos causando desconforto ou oferecendo risco; 
abordagens invasivas e/ou violentas entre grupos e praticantes. 
 

NÍVEL 4 = ALTO indica a existência de tensões visíveis no momento da observação envolvendo um 
número maior de praticantes ou situações de maior risco à integridade física dos praticantes, devido 
a: presença de polícia ou de seguranças particulares; brigas com contato físico; risco de ferimentos; 
entre outros.  

NÍVEL 5 = MUITO ALTO indica o nível mais alto da escala proposta, assim como o anterior indica a 
existência de tensões visíveis no momento da observação envolvendo grande número de praticantes 
ou situações de extremo risco à integridade física dos praticantes, devido a: presença de polícia ou 
de seguranças particulares com emprego de armas ou de força física; risco de morte; entre outros. 
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3.2 CARTOGRAFIA SOCIOESPACIAL | ALAMEDA DE HÉRCULES – SEVILHA | 

ESPANHA 

APRESENTAÇÃO E PLANO DE SITUAÇÃO 

A Alameda de Hércules e o Mercado de Feria localizam-se no setor noroeste do Casco Histórico de Sevilla, 

onde atuou o projeto Urban San Luis-Alameda de Hércules (1994) e em decorrência a ele mais recentemente foi 

realizada remodelação da Alameda de Hercules assim como remodelação parcial em 2014 do Mercado de Feria, com 

a abertura do estabelecimento Lonja de Feria, conjunto de estabelecimentos gastronômicos. 

A região de relevo plano, apresenta morfologia típica de centros antigos, com tipologias variadas de lotes, 

em função das divisões e loteamentos feitos ao longo dos séculos, sobretudo a partir do século XVI quando é de fato 

construída a Alameda de Hércules. Do ponto de vista da mobilidade é acessível através de rede de transportes 

públicos, ônibus e de bicicletas (sistema municipal de aluguel de bicicletas - Sevici), contando com ciclo faixa, faixas 

exclusivas para circulação de pedestres, faixa exclusiva para ambulâncias, além de grande área pedestralizada, 

provida sobretudo pela ampla superfície da própria Alameda, além da praça do Mercado de Feria e entorno. 

A área da Alameda de Hércules é intensamente arborizada, dotada também de marquises para promover 

sombra - as quais são na realidade pouco utilizadas. Conta com rede de mobiliário urbano e de iluminação, além de 

fontes públicas de água, para consumo e para controle de umidade e temperatura, devido ao clima seco da região 

em grande parte do ano.  

Os usos comerciais e de serviços ligados ao entretenimento diurno e noturno são destacados contando com 

ampla rede de cafés, restaurantes bares e discotecas (quase todas nas imediações da Alameda). Grande parte desses 

estabelecimentos possuem áreas de terrazas de veladores, áreas contiguas aos estabelecimentos as quais podem 
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ser instalados veladores - conjunto de mesas cadeiras e coberturas móveis-, sob regulação municipal específica. 

Apesar de ser um bairro residencial, destaca-se a presença de estabelecimentos de hospedagem, como hotéis, 

hostels, apartamentos turísticos e outros imóveis disponíveis em plataformas como o airBnB. Alguns 

estabelecimentos de prostituição ainda são observados na região, especificamente em trecho da Calle Mata. 

A área conta com grande número de pontos de referência turísticos, como monumentos, incluindo a 

Alameda de Hércules (enquanto parque urbano), o Mercado de Feria, a Igreja Omnium Sanctorum, e ampla rede de 

equipamentos culturais, além de uma Delegacia de Polícia Nacional.  

Figura 65. Trecho central da Alameda de Hércules. Final de tarde de sábado. Fonte: Autoria própria. Ano: 2017. 
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CONCENTRAÇÃO DE PRATICANTES E DURAÇÃO DE ATIVIDADES NO ESPAÇO 

URBANO 

No recorte selecionado, entre Alameda de Hércules111 e Mercado de Feria passando pela Calle Peris 

Mencheta – considerados integrantes de mancha de lazer e do ócio, nos quais prevalecem atividades relacionadas 

aos mesmos -, observa-se que os locais “ativados” pelas permanências são variados, assim como as durações de 

atividades também variam indicando uma diversidade relevante de usos espaciais e temporais.  

Considerando dias durante a semana – segunda-feira a sexta-feira à tarde-, e durante o final de semana – 

sexta-feira à noite a domingo-, notam-se permanências de durações um pouco mais longas durante a noite em 

comparação com o dia. Entre semana e finais de semana, a tendência é de que durante os finais de semana as 

durações também sejam mais longas, indicando permanências mais duradouras no espaço. 

Em conjunto com as observações exploratórias, a princípio, pode-se relacionar que os tempos/durações 

diurnos e durante a semana são mais “fragmentados” e de durações mais curtas, além de estarem divididos entre: 

tempos impostos do trabalho e dos estudos; e os tempos do lazer e do ócio, que tendem a ser mais longos. Os 

tempos/durações noturnos, por sua vez, tendem a ser mais longos de modo geral, quando prevalecem os tempos 

                                                           
111 A Alameda de Hércules em sua totalidade pode ser considerada uma mancha de ócio e lazer, uma vez que possui todos os 

elementos para ser caracterizada como tal. Além dos estabelecimentos ligados ao consumo - como bares, cafés, restaurantes e 

discotecas-, e diversos equipamentos culturais e religiosos, uma ampla oferta de eventos culturais ocorre periodicamente, assim 

como a presença de artistas independentes, ambulantes e organizações não governamentais que também promovem atividades 

para a sociedade civil ao longo de todo o ano. 
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do lazer e do ócio, ainda que também compareçam em menor medida os tempos impostos, uma vez que ali 

comparecem trabalhadores ligados aos serviços de entretenimento noturno, especialmente. 

A concentração de praticantes se dá majoritariamente em áreas contíguas aos estabelecimentos de consumo 

como cafés, bares e restaurantes, onde localizam-se as terrazas de veladores. Na extensão do recorte, observa-se a 

concentração de praticantes: nas faixas laterais da Alameda de Hércules, em um trecho da Calle Peris Mencheta 

assim como na parte de trás do Mercado de Feria e da igreja Omnium Sanctorum, na praça Calderón de la Barca. 

Na Alameda de Hércules especificamente destaca-se o trecho central onde localizam-se: uma grande 

superfície livre delimitada pela massa arbórea mais antiga; uma dupla de Colunas Romanas, além de fontes, um 

parque infantil e conjunto de mobiliário público. Especificamente nesse trecho, além de concentrações de 

praticantes que ocorrem de modo repetitivo diariamente/semanalmente, ocorrem também as principais 

manifestações e atividades eventuais. Em geral, tais atividades tendem a ocorrer nos finais de semana e no período 

noturno – mas não somente-, quando os tempos/durações estão menos fragmentados entre trabalho/estudos e 

ócio/ lazer, quando prevalece o último.  

Destacaram-se em especial duas atividades/eventos nos quais revelam-se arranjos espaciais e temporais 

particulares, revelando outras qualidades espaço-temporais. A primeira atividade destacada é a Feira Agroecológica 

de ocorrência mensal – na qual reúnem-se postos de comercialização de produtos locais e orgânicos assim como 

uma sociabilidade específica em torno deste evento-; e o Festival Internacional de Títeres, evento anual do qual 

selecionaram-se algumas apresentações artísticas em períodos diferentes, ocupando de modos distintos – 

espacialmente e temporalmente -, o espaço central da Alameda e Hércules. 
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Figura 68. DIA. Tarde, final de semana. Concentração de Praticantes nas terrazas de veladores. Fonte: Autoria própria. Ano: 2017. 

 

Figura 67. DIA. Alameda de Hércules. Durante a semana. Concentração de Praticantes no trecho central. Fonte: Autoria própria. Ano: 2017. 
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Figura 70. NOITE. Madrugada, durante 
a semana. Concentração de 
Praticantes. Fonte: Autoria própria. 
Ano: 2017. 

Figura 69. NOITE. Alameda de Hércules. Final de semana. Concentração de Praticantes. Fotomontagem. Fonte: Autoria própria. Ano: 2017 
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Figura 71. EVENTUAL. Feira Agroecológica 
mensal, terceiro sábado do mês, pela manhã. 
Ocupação do trecho central da Alameda de 
Hércules. Fonte: Autoria própria. Ano: 2017. 
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Figura 72. EVENTUAL. Festival Internacional de 
Títeres. Evento anual. Ocupação do trecho central 
da Alameda de Hércules. (de cima para baixo) 
Apresentação teatral infantil, sábado pela 
manhã. Ocupação durante apresentação do 
festival, sábado à tarde. Apresentação teatral 
adulta, quinta-feira à noite.  Fonte: Autoria 
própria. Ano: 2017. 

   

  



PRÁTICAS SOCIOESPACIAIS NO ESPAÇO URBANO 

217 
 

Figura 73. DIA. Calle Peris Mencheta. 
Concentração de Praticantes. Fonte: Autoria 
Própria. Ano: 2017. 
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Figura 74. NOITE. Calle Peris Mencheta. 
Concentração de Praticantes. Fonte: Autoria 
Própria. Ano: 2017. 
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Figura 75. DIA. Mercado de Feria e entorno. 
Terrazas de veladores na praça Calderón de la 
Barca. (à esquerda, primeiro plano) Muro da 
igreja Omnium Sanctorum. (à esquerda, 
plano intermediário) Acesso à Lonja de Feria. 
(à direita) Muro do Palácio Marqueses de la 
Algaba. Concentração de Praticantes. Fonte: 
Autoria Própria. Ano: 2017. 
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Figura 76. DIA. Mercado de Feria e entorno. Terrazas de veladores na praça Calderón de la Barca. (à esquerdae à direita) Fachada principal 
do Palácio Marqueses de la Algaba. (à esquerda, plano intermediário) Mercado e acesso à Lonja de Feria. (centro). Igreja Omnium Sanctorum. 
(centro ao fundo). Fonte: Autoria própria. Ano: 2017. 
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Figura 77. DIA. Mercado de Feria e entorno. 
Concentração de Praticantes. Terrazas de 
veladores (de cima para baixo): na praça 
Calderón de la Barca; na lateral do Mercado de 
Feria; em espaço entre o Mercado e a igreja 
Omnium Sanctorum. Fonte: Autoria Própria. Ano: 
2017. 
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Figura 78. NOITE. Mercado de Feria e entorno. 
Concentração de Praticantes. (de cima para 
baixo) Praça Calderón de la Barca; na lateral do 
Mercado de Feria. Fonte: Autoria Própria. 
Ano:2017. 
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Figura 79. DIA. Alameda de Hércules. Concentração de Praticantes em anteparos urbanos na lateral da Alameda, ao fundo, Centro Cívico de 
las Sirenas.  Fonte: Autoria própria. Ano: 2017. 
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Figura 80. Extremidade norte da Alameda de Hércules. Trecho central. Uso nos finais de semana à tarde. Extensão da Alameda em sentido 
sul.  Fonte: Autoria própria. Ano: 2017. 
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ATIVIDADES NO ESPAÇO URBANO (POR TIPOS e NATUREZA)  

NATUREZA DAS ATIVIDADES | INTERAÇÃO, COEXISTÊNCIA e COPRESENÇA 

DURANTE DIAS DA SEMANA 

Durante a semana, em relação à natureza das atividades, a interação entre praticantes é a principal 

expressão das atividades nos espaços observados. No período diurno – manhã e tarde-, gira entorno de 60% dos 

pontos coletados, subindo ao extremo de 95% no período noturno, caindo para 85% durante a madrugada.  Os níveis 

de coexistência e copresença identificados são complementares à interação - sendo que a coexistência representa 

grande parte ou totalidade dos valores, dependendo do período observado. Destaca-se que no período diurno, 

durante a semana, os níveis de coexistência identificados são expressivos chegando a quase 40%, e correspondem a 

atividades “mais individualizadas”, sejam relacionadas à trabalho e estudos – quando se ocupa o espaço porém de 

modo mais introspectivo e reservado apesar da exposição ao espaço público-; seja pelo emprego de dispositivos 

eletrônicos como celulares, notebooks e tablets; seja por “presenças solitárias” observadas especialmente nos 

mobiliários e anteparos públicos, muitas vezes por pessoas aparentemente em situação de rua. 

DURANTE OS FINAIS DE SEMANA 

Já nos finais de semana, em relação à natureza das atividades, a interação segue manifestando-se como mais 

expressiva em todas as atividades observadas entre praticantes. No período diurno, gira entorno de 80% dos pontos 

coletados pela manhã, subindo a cerca de 90% durante a tarde e mantendo-se nesse nível durante todo o período 

noturno – noite e madrugada. Os níveis de coexistência e copresença identificados são complementares à interação 

- sendo que a coexistência representa grande parte ou totalidade dos valores, dependendo do período observado, e 

são menos expressivos durante os finais de semana. 
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Figura 82. DIA. Alameda de Hércules. Natureza das atividades no 
espaço urbano durante a semana e final de semana. Gráfico. Fonte: 
Autoria própria. Ano: 2018. 

Figura 83. NOITE. Alameda de Hércules. Natureza das atividades no 
espaço urbano durante a semana e final de semana. Gráfico. Fonte: 
Autoria própria. Ano: 2018. 
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TIPO DAS ATIVIDADES | CONSUMO, ÓCIO CONTEMPLATIVO, ÓCIO RECREATIVO E 

CONVERSA 

DURANTE DIAS DA SEMANA 

Durante a semana, em relação aos tipos de atividades, destaca-se a atividade da conversa a qual corresponde 

a grande parte dos momentos de interação em todos os períodos observados, do dia e da noite, com maior expressão 

no período noturno (cerca de 75%). Grande parte dos praticantes, em grupos maiores ou menores, ou mesmo 

sozinhos, em algum momento de suas atividades interagem por meio da conversa, ou a própria conversa se resume 

à finalidade da atividade, como em encontros marcados ou inesperados entre conhecidos e desconhecidos. Grande 

parte das sociabilidades desenvolve-se através da conversa entre praticantes no espaço. 

No período diurno, o segundo tipo de atividades mais observado são aquelas ligadas ao ócio contemplativo 

(cerca de 40%) como leitura e a escrita de praticantes geralmente sozinhos, seja em mesas de cafés/bares 

particulares ou em mobiliário público, quando menos individualizada – ou em grupos, geralmente refere-se à prática 

da observação – “ver o movimento” - seja de modo estático ou em deslocamento, através de passeios, por exemplo. 

Em seguida, observam-se atividades ligadas ao consumo (cerca de 30%) relacionadas a estabelecimentos como os 

cafés no período da manhã, e de restaurantes e bares a partir do período da tarde – grande parte abre às 12h, pois 

é o horário em que se pode iniciar a comercialização de bebidas alcoólicas. Ao longo do dia observa-se também a 

presença de vendedores ambulantes – comércio informal-, que comercializam produtos diversos. Por fim, as 

atividades ligadas ao ócio recreativo são expressivas especialmente em jogos e brincadeiras entre crianças e jovens, 

diariamente, geralmente no final da manhã ou início da tarde e nos finais de tarde, geralmente após os horários de 

trabalho/estudos das famílias que moram no entorno e frequentam esses espaços. 
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Figura 84. Alameda de Hércules. Tipo das atividades 
no espaço urbano durante a semana. Gráfico. Fonte: 
Autoria própria. Ano: 2018. 

No período noturno, o segundo tipo de atividades mais observado são aquelas ligadas ao consumo (mais de 

50%) as quais relacionam-se aos restaurantes e bares, os quais fecham as portas às 00h no entorno do Mercado de 

Feria, permanecendo em funcionamento na Calle Peris Mencheta e na Alameda de Hércules madrugada adentro, 

alguns até as 03h, mesmo durante a semana. Vendedores ambulantes são observados no período noturno assim 

como pedintes – esse dado aparecerá em destaque no conjunto de mapas de Movimentos no espaço urbano. O ócio 

contemplativo durante a noite (entre 45-49%) caracteriza-se principalmente pela prática da observação/reflexão 

geralmente individualizada, mesmo que por praticantes que integram grupos maiores. Por fim, as atividades ligadas 

ao ócio recreativo são notadas durante a noite quando ainda se observam grupos de crianças e jovens que praticam 

jogos e brincadeiras, seja na Alameda de Hércules assim seja na praça Calderón de la Barca na parte de trás do 

Mercado de Feria; durante a madrugada esse tipo de atividade é inexpressivo. 
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DURANTE OS FINAIS DE SEMANA 

No período diurno, o segundo tipo de atividades mais observado são aquelas ligadas ao ócio contemplativo 

(próximo aos 50%) como leitura e a escrita de praticantes geralmente sozinhos, seja em mobiliário particular móvel 

de cafés/bares ou em mobiliário público. Quando menos individualizada – ou em grupos-, geralmente o ócio 

contemplativo refere-se à prática da observação/reflexão – “ver o movimento” - seja de modo estático ou em 

deslocamento. Em seguida, observam-se atividades ligadas ao consumo (cerca de 40%) relacionadas a 

estabelecimentos como cafés no período da manhã, e de restaurantes e bares a partir do período da tarde – a partir 

das 12h. Ao longo do dia observa-se também a presença de vendedores ambulantes – comércio informal- e de 

pedintes, que comercializam produtos diversos. Por fim, as atividades ligadas ao ócio recreativo são muito 

expressivas especialmente em jogos e brincadeiras entre crianças e jovens, durante toda a manhã (25%) 

intensificando-se no período da tarde (37%) e entrando noite adentro, ocasiões em que famílias inteiras 

permanecem nos espaços da Alameda de Hércules, Mercado de Feria e entorno como local de ócio e lazer 

privilegiado. Diversos eventos periódicos e esporádicos como festivais artísticos e feiras temáticas costumam ocorrer 

no período diurno e finais de semana atraindo mais público, como moradores do entorno e outros frequentadores, 

como moradores de outras regiões da cidade assim como turistas.  

No período noturno, o segundo tipo de atividades mais observado são aquelas ligadas ao consumo (77% a 

noite reduzindo-se a 45% na madrugada) as quais relacionam-se aos restaurantes e bares, os quais fecham as portas 

às 00h no entorno do Mercado de Feria, permanecendo em funcionamento na Calle Peris Mencheta e na Alameda 

de Hércules madrugada adentro, alguns até as 03h. Vendedores ambulantes são observados no período noturno 

assim como pedintes. O ócio contemplativo durante a noite (66%) se reduz a metade na madrugada (33%), e se 
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Figura 85. Alameda de Hércules. Tipo das atividades 
no espaço urbano durante o final de semana. 
Gráfico. Fonte: Autoria própria. Ano: 2018. 

caracteriza principalmente pela prática da observação geralmente individualizada, mesmo que por indivíduos 

integrantes de grupos maiores. Por fim, as atividades ligadas ao ócio recreativo são expressivas durante a noite (23%) 

quando ainda se observam grupos de crianças e jovens que praticam jogos e brincadeiras, próximos a adultos, seja 

na Alameda de Hércules assim seja na praça Calderón de la Barca na parte de trás do Mercado de Feria; durante a 

madrugada esse tipo de atividade é inexpressivo. 
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Figura 87. DIA. Mercado de Feria, acesso pela 
calle Feria e praça de acesso à igreja Omniun 
Sanctorum. Grupos de praticantes interagindo 
(plano intermediário) Grupo de visitantes 
conversando.  (plano de fundo) Grupo de pessoas 
em situação de rua interagindo. Fonte: Autoria 
própria. Ano: 2017 

Figura 86. DIA. Mercado de Feria, praça Calderón 
de la Barca. Grupos de praticantes interagindo 
em mobiliário particular (acima) e em mobiliário 
público. Fonte: autoria próprio. Ano: 2017. 
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Figura 88. NOITE. Mercado de Feria, praça 
Calderón de la Barca. Grupos de praticantes 
interagindo em anteparo urbano, escada de 
acesso ao Palacio Marqueses de la Algaba (duas 
imagens acima) e grupo conversando em círculo 
(abaixo). Fonte: Autoria próprio. Ano: 2017. 
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Figura 89. DIA. Alameda de Hércules. Grupos de 
praticantes interagindo. (acima) Grupo de 
pessoas em situação de rua sociabilizando em 
mobiliário público urbano e no solo.  (centro) 
Grupo de pessoas em situação de rua 
sociabilizando em círculo no solo. (abaixo) Grupo 
de pessoas em situação de rua sociabilizando e 
consumindo bebidas alcoólicas em mobiliário 
público urbano. Fonte: Autoria próprio. Ano: 
2017. 
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Figura 90. Alameda de Hércules. (acima e centro)   
Grupos de jovens interagindo em torno de 
mobiliário público urbano (abaixo) Grupo de 
jovens interagindo em torno de estanco (banca) 
(plano de fundo) e adultos consumindo e 
interagindo em círculo. Fonte Autoria própria. 
Ano: 2017. 
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Figura 91. PRESENÇAS SOLITÁRIAS. DIA. (acima) 
Praticantes em mobiliário público urbano na 
Alameda de Hércules. (centro) Praticante em 
apoiodo em anteparo urbano, em parque infantil 
na Alameda de Hércules. (abaixo) Praticante em 
escadaria de acesso ao Palácio Marqueses de la 
Algaba na praça Calderón de la Barca, à direita. 
Praticante em mobiliário particular em terraza 
de veladores da Lonja de Feria , àesquerda. 
Fonte: Autoria própria. Ano: 2017. 
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Figura 92. PRESENÇAS SOLITÁRIAS. NOITE. 
(acima) Praticante sentado em anteparo urbano, 
soleira de edifício na calle Peris Mencheta, igreja 
Omnium Sanctorum ao fundo. (centro) Praticante 
apoiodo em anteparo urbano, em frente à 
Delegacia de Polícia nacional na Alameda de 
Hércules. (abaixo) Praticante apoiado em poste 
em terraza de veladores na Alameda de Hércules. 
Fonte: Autoria própria. Ano: 2017.  
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Figura 94. Ócio recreativo na Alameda de Hércules. DIA. Grupos de praticantes sentados no solo em atividades 
de ócio recreativo. (à esquerda) Grupos de crianças em atividade educativa. (à direita) Grupo de crianças 
acompanhados de adultos em atividade lúdica. Fonte: Autoria própria. Ano: 2017. 

Figura 93. Ócio recreativo na Alameda de Hércules. DIA. Grupo de praticantes brincando em parque infantil. 
Fonte: Autoria própria. Ano: 2017. 
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Figura 96. Ócio recreativo na Alameda de Hércules. DIA. Grupo de praticantes brincando no solo. Fonte: Autoria própria. Ano: 2017. 

Figura 955. Ócio recreativo na Alameda de Hércules. DIA. Grupo de praticantes com animais domésticos. Fonte: Autoria própria. Ano: 
2017. 
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Figura 977. Ócio recreativo no Mercado de Feria, lateral. DIA. Grupo de praticantes ciclistas em passeio. Fonte: Autoria própria. Ano: 2017. 
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Figura 98. Ócio recreativo na praça Calderón de la Barca, Mercado de Feria. DIA. Dupla de praticantes em atividade recreativa em totem de 
aluguel de bicicletas. Fonte: Autoria própria. Ano: 2017. 
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MOVIMENTOS NO ESPAÇO URBANO 

Entre o período diurno e noturno, os fluxos de veículos motorizados são mais intensos durante o dia e 

durante a semana, principalmente na Calle Feria, onde há maior volume de veículos e maior velocidade média, e na 

via lateral da Alameda de Hércules, na qual a velocidade média é mais baixa por se tratar de uma área pedestralizada. 

Nessas duas vias há a passagem de linhas de transporte público – ônibus-, que conectam a área com outras regiões 

da cidade A presença de veículos motorizados no espaço para abastecimento dos estabelecimentos da região, assim 

como de veículos de serviços municipais de manutenção do espaço urbano são comuns no período diurno e durante 

a semana, ocasião em que os mesmos frequentemente “invadem” e “cruzam” as áreas exclusivas para pedestres. É 

comum observar essa situação na praça Calderón de la Barca, atrás do Mercado de Feria, assim como no trecho 

central da Alameda de Hércules onde também se observam também motocicletas de civis e de policiais que “cortam 

caminho” pelo trecho pedestralizado. Além disso, por vezes causando tensões/conflitos quando há grupos de 

praticantes desenvolvendo outras atividades nos locais como famílias passeando e grupos de crianças brincando.  

A presença de ciclistas na área é constante em variados dias e horários, sendo que na ciclo faixa da Alameda 

observam-se fluxo de ciclistas em maior velocidade, em ambos os sentidos, enquanto que no restante da extensão 

da Alameda os mesmos circulam em todos os sentidos e direções geralmente em menor velocidade. As faixas etárias 

são variadas – crianças, jovens, adultos, idosos. Pela manhã, durante a semana, especificamente na parte de trás do 

Mercado, na praça Calderon de la Barca é comum o fluxo diário e intenso de ciclistas, pais e filhos, devido a presença 

de uma escola de ensino infantil nas proximidades. Esse fluxo ocorre por cerca de 30 minutos no qual observam-se 

pequenos grupos nos quais grande parte dos ciclistas são crianças pequenas acompanhados do pai ou da mãe.  
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Figura 100. Movimento de ciclistas pela 
manhã. Pais e filhos. Fonte: Autoria 
própria. Ano: 2017. 
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A presença de pedestres é também constante no recorte selecionado, circulando dia e noite, seja durante a 

semana seja nos finais de semana. A área residencial e central moradores deslocam-se por motivações de trabalho 

e estudos especialmente no período diurno e durante a semana, sendo comuns a presença de família com membros 

de faixas etárias variadas, com especial destaque a presença de crianças e bebês. O Mercado de Feria é diariamente 

frequentado majoritariamente por moradores da região, destacando-se população mais idosa, que o frequenta 

geralmente de modo individualizado. No período noturno e durante os finais de semana, destacam-se movimentos 

e percursos pela área pela motivação do ócio e do lazer - uma vez que a mesma se caracteriza como uma mancha 

nesse sentido. Seja por moradores da região que permanecem na área, seja por frequentadores, também de faixas 

etárias variadas, que vêm de outros pontos da cidade em momentos de ócio e lazer, geralmente em família ou em 

grupos de amigos. 

A presença de percursos de ambulantes é constante no recorte, em diversos períodos sendo mais intensa e 

mais variada nos finais de semana, no período diurno. De modo geral, os percursos de ambulantes realizam-se com 

“paradas” e pontos de abordagem acompanhando as concentrações de praticantes que frequentam 

estabelecimentos como bares, cafés e restaurantes da região, seja de dia ou a noite.  

Entre os praticantes considerados ambulantes identificam-se alguns perfis. Grande parte daqueles que se 

movimentam por todo o recorte são vendedores de produtos variados, como: produtos alimentícios - amêndoas 

torradas e doces caseiros-; artesanato e produtos manuais em geral – bijuteria e acessórios africanos, incensos e 

saboaria-; assim como produtos industrializados de origem chinesa – como óculos de sol, isqueiros. Além daqueles 

que permanecem constantemente em deslocamento, alguns são mais “fixos” pois apresentam pontos de 

permanência mais longa durante sua passagem pelo recorte como: alguns vendedores de brinquedos infantis que 

se instalam na área central da Alameda, eventualmente nas tardes de final de semana; e artistas de rua.   



PRÁTICAS SOCIOESPACIAIS NO ESPAÇO URBANO 

248 
 

Figura 101. AMBULANTES. DIA. Alameda de 
Hércules. (plano intermediário) Músico itinerante 
interagindo com criança. (logo atrás) Ambulante 
pedinte em circulação. Fonte: Autoria própria. 
Ano: 2017. 

Figura 103. AMBULANTES. NOITE. Alameda de 
Hércules. (plano intermediário, centro) 
Ambulante pedindo doações em terraza de 
veladores. Fonte: Autoria própria. Ano: 2017. 

Figura 102. AMBULANTES. DIA. Alameda de 
Hércules. (plano intermediário, centro) 
Vendedor ambulante de amêndoas torradas 
em terraza de veladores. Fonte: Autoria 
própria. Ano: 2017. 
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Figura 106 . AMBULANTES. DIA. Alameda de Hércules. (acima, 
esquerda) Artesã vendedora ambulante de fantoches de tecido. 
(acima, a direita) Vendedor ambulante de balões infantis. Fonte: 
Autoria própria. Ano: 2017. 

Figura 104. AMBULANTES. DIA. Alameda de Hércules. Vendedor 
ambulante de óculos escuros, realizando venda em terra de 
veladores. Fonte: Autoria própria. Ano: 2017. 

Figura 105. AMBULANTES. DIA. Calle Peris Mencheta. Vendedor 
ambulante de incensos, realizando venda na calçada. Fonte: 
Autoria própria. Ano: 2017. 
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Além desses, são frequentes as abordagens e a circulação de voluntários de ONGs em campanhas de 

arrecadação para ajuda humanitária por exemplo, oferecendo adesões a programas regulares de ajuda humanitária 

ou contribuições pontuais com rifas e produtos. Os artistas de rua, muito presentes no recorte, são geralmente 

músicos independentes com seu equipamento móvel – instrumentos musicais microfones e amplificadores -, que 

circulam diariamente realizando apresentações curtas em diversos pontos do recorte recebendo contribuições 

voluntárias do público. A eles somam-se pessoas aparentemente em situação de rua pedindo doações em dinheiro 

ou de outras formas, como cigarros ou cervejas, tanto de dia quanto de noite. 

De modo repetitivo, no período noturno, especialmente nos finais de semana, é notável o fenômeno de 

circulação de grupos de jovens em percursos diversos pela área como um todo, e sobretudo na área central da 

Alameda de Hércules.  

No início da noite, observa-se grande circulação e grupos de jovens, adultos e idosos entre os 

estabelecimentos da praça Calderón de la Barca e a Alameda de Hércules, passando pela calle Peris Mencheta. 

Conforme passam-se as horas, no início da madrugada, observa-se o deslocamento de concentrações do entorno do 

Mercado a outros pontos do recorte, calle Peris Mencheta e Alameda de Hércules em função do horário de 

fechamento dos estabelecimentos do entorno do Mercado as 00h, devido aos edifícios residenciais, enquanto que 

boa parte dos estabelecimentos nos outros pontos permanece em funcionamento madrugada adentro, até as 03h.  

O fenômeno noturno de ocupação e circulação intensa de grupos de jovens no interior do recorte se dá 

especialmente nas noites de sexta e sábado - ocorrendo movimento semelhante, porém menos intenso em alguns 

dias durante a semana, e é mais notável com o “avanço das horas” no início da madrugada. A natureza desses fluxos 

relaciona-se majoritariamente às atividades de ócio e lazer noturnos, de modo independente aos estabelecimentos 

voltados a este fim apesar da contiguidade.  



PRÁTICAS SOCIOESPACIAIS NO ESPAÇO URBANO 

251 
 

A prática conhecida como botellón é extremamente popular assim como marginalizada, uma vez que 

frequentemente “incomoda” outros grupos de praticantes assim como é alvo de controle pelo poder público uma 

vez que eventualmente possa “depredar espaços e instalações públicas”. A prática se dá através do deslocamento 

de grupos de praticantes jovens, ao longo de algumas horas de duração entre a noite e a madrugada, envolvendo o 

consumo de bebidas alcóolicas – comprados em mercados previamente-, e muitas vezes de drogas ilícitas, incluindo 

pontos de permanência e concentração, em espaços públicos e abertos, como mobiliário público urbano e no próprio 

solo. O botellón caracteriza-se como principal prática urbana noturna de sociabilização de jovens na cidade como um 

todo e nacionalmente. Apesar de suas particularidades, internacionalmente podem-se encontrar práticas de jovens 

semelhantes em diversas localidades do mundo.  

Por um lado, nota-se que os fluxos existentes apontam para locais externos ao recorte estabelecido. Além 

de pontos acessíveis pelas vias de pedestres no entorno do Mercado e a própria calle Feria, a qual também se 

caracteriza como centralidade noturna de ócio e lazer e de ligação com outros pontos da cidade, grande parte dos 

percursos apontam para a extensão do espaço central da Alameda de Hércules, onde forma-se um fluxo massivo de 

grupos de jovens. Este é o principal trecho de “saída e de acesso” ao recorte estabelecido. No espaço central da 

Alameda concentram-se diversos pontos de encontro e sociabilização desses grupos praticantes de botellón, 

especialmente entorno do mobiliário público existente, no espaço do parque infantil, e por toda extensão do solo. É 

comum observar grupos organizados em círculos e com a frequente presença de instrumentos musicais, e outros 

suportes. O principal ponto externo ao recorte, ainda na área central da Alameda é Centro Cívico Las sirenas, onde 

concentra-se a maior parte dos grupos de praticantes do botellón, de modo ainda mais evidente em relação ao trecho 

do recorte. Isso ocorre em período em que o equipamento está fechado para o público, havendo espaços disponíveis 

para concentração de pessoas, de modo apartado dos fluxos, no próprio solo, nas escadarias de acesso ao centro, 

nos muros e outros anteparos ao redor. 
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Figura 107. NOITE. Botellón na 
Alameda de Hércules. Grupos de 
praticantes em atividade de 
botellón ocupando mobiliário 
público urbano. Fonte: Autoria 
própria. Ano: 2017. 
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Figura 108. NOITE. Botellón na 
Alameda de Hércules. Grupos de 
praticantes em atividade de 
botellón, em pé e sentados em 
círculos, utilizando mobiliário 
público urbano e solo como 
suportes. Fonte: Autoria própria. 
Ano: 2017. 
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Figura 110. NOITE. Alameda de Hércules. (acima 
e centro, página atual e da direita) Grupos de 
praticantes sociabilizando ao redor e dentro do 
espaço do parque infantil. Fonte: Autoria própria. 
Ano: 2017. 

Figura 109. NOITE. Alameda de Hércules. (abaixo, 
página atual e da direita) Grupos de praticantes 
sociabilizando no solo, no trecho central da 
Alameda de Hércules. Fonte: Autoria própria. 
Ano: 2017. 
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Outras práticas que envolvem movimentos e deslocamentos são observadas de modo repetitivo assim como 

eventual na área. 

Diariamente, durante a semana, especialmente nos finais de tarde são observados grupos de crianças que 

realizam prática recreativa/esportiva com bolas especialmente em dois pontos do recorte. Na praça Calderón de la 

Barca é comum observar grupos de crianças sociabilizando com bolas e outras brincadeiras; assim como no espaço 

central da Alameda de Hércules, no qual a dupla de Colunas Romanas, monumento icônico do recorte, são usadas 

como “traves” de futebol, onde permanece um “goleiro” e por algumas horas se usa esse espaço para recreação. 

Outra prática recreativa e lúdica do público infantil realizada semanalmente também no trecho central da 

Alameda – não apenas no recorte selecionado, mas, também em outros pontos da faixa central da Alameda – é a 

prática com baldes, água, sabão e suportes que geram bolhas de sabão gigantes. Adultos coordenam a prática 

voltada ao público infantil, mas contando com a participação também de alguns adultos. Nesse trecho central da 

Alameda a prática se ancora no uso de fonte pública de água, onde somam-se grupos de crianças que brincam 

também com balões cheios de água, público que usa o parque infantil e ali permanece em conjunto com outros 

membros da família (pais e avós) que permanecem no mobiliário público ou nas terrazas de veladores dos 

estabelecimentos ao redor.  

Também semanalmente, no entorno do Mercado de Feria, ligada à Igreja Omnium Sanctorum, no contexto 

das missas de domingo – celebrações religiosas-, realiza-se um percurso e movimento entre dependências da própria 

igreja e casas paroquiais no entorno, por ali circulam e permanece grande grupo de praticantes de idades variadas, 

desde crianças a idosos, numa atividade familiar.112 

                                                           
112 É importante ressaltar que tal prática foi observada em período fora daqueles em que há as festas religiosas mais importantes, 
ou seja, desconsiderando o período da Semana Santa, por exemplo. 
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Figura 111. DIA. Alameda de Hércules. Prática 
recreativa esportiva nas colunas romanas. 
(acima e centro) Na ocasião da Feira 
Agroecológica mensal, ao fundo. (abaixo) 
Crianças brincando no trecho central da 
Alameda. Fonte: Autoria própria. Ano: 2017. 
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Figura 112. DIA. MOVIMENTOS NO ESPAÇO URBANO. Alameda de Hércules. Prática lúdica com bolhas de sabão no trecho central da Alameda. 
Praticantes em interação produzindo bolhas de sabão. Linha de mobiliário público urbano em plano intermediário. Parque infantil ao centro 
e ao fundo. Terrazas de veladores ao fundo.  Fonte: Autoria própria. Ano: 2017. 

Figura 113. DIA. MOVIMENTOS NO ESPAÇO URBANO. Alameda de Hércules. Prática lúdica com bolhas de sabão no trecho central da Alameda. 
Preparo dos baldes com água e sabão em fonte de água pública, à esquerda, e organização de praticantes à direita. Fonte: Autoria própria. 
Ano: 2017. 
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Figura 114. DIA. MOVIMENTOS NO ESPAÇO URBANO. 
Alameda de Hércules. Praticantes usando fonte pública de 
água e interagindo no trecho central da Alameda de 
Hércules.  Fonte: Autoria própria. Ano: 2017. 
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Figura 115. DIA. MOVIMENTOS NO ESPAÇO URBANO. 
Mercado de Feria e entorno. Prática de sociabilização após 
missa dominical na Igreja Omnium Sanctorum. Fonte: Autoria 
própria. Ano: 2017. 
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Figura 116. DIA. MOVIMENTOS NO 
ESPAÇO URBANO. Prática recreativa de 
“Despedida de solteira” realizada na 
Alameda de Hércules por grupo de 
praticantes caracterizadas com adereços. 
Fonte: Autoria própria. Ano: 2017. 

De modo eventual, outros percursos e movimentos foram notados, sendo apontados alguns. Frequentes são 

as “despedidas de solteiro/a” prática que ocorre em grupos de amigos/familiares adultos como ritual de 

comemoração prévia ao matrimônio. Nessa atividade, geralmente realizada em grupos exclusivamente de homens 

ou de mulheres, desenvolve-se um percurso com paradas em bares diversos, nos quais se consome e segue-se ao 

próximo ponto. Nesta prática, geralmente identificam-se os grupos pela vestimenta em comum, acessórios ou 

fantasias que unificam o grupo com diferenciação apenas para a noiva ou o noivo. No recorte, é comum a observação 

dessa prática, especialmente na Alameda de Hércules. 

Outro percurso eventual notado foi uma manifestação política por causas ecológicas, de um pequeno grupo 

– cerca de 15 pessoas, de faixas etárias variadas, que ocorreu em percurso de algumas horas em torno do espaço da 

feira Agroecológica - que ocorre mensamente aos sábados. O grupo identificou-se através de cartazes, megafones, 

e adereços corporais.  
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Figura 117. DIA. MOVIMENTOS NO ESPAÇO 
URBANO. Grupo de praticantes em protesto por 
causas ecológicas caracterizados com adereços e 
cartazes realizando percurso no trecho central da 
Alameda de Hércules ao redor da Feira 
Agroecológica. Fonte: Autoria própria. Ano: 2017. 
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Figura 118. DIA. MOVIMENTOS NO ESPAÇO URBANO. Apresentação teatral do Festival Internacional de Títeres realizada no trecho central 
da Alameda de Hércules. Início da apresentação. Chegada do ator em meio ao público. Fonte: Autoria própria. Ano: 2017. 

Por fim, destaca-se percurso eventual de longa duração, algumas horas, que mobilizou grande público em 

deslocamento pelo espaço central da Alameda de Hércules, no período da tarde de final de semana. Uma 

apresentação teatral, integrante do Festival Internacional de Títeres mobilizou grande público, composto 

essencialmente por crianças, em alguns pontos do espaço. De modo itinerante, o espaço de encenação concentrava-

se em um veículo motorizado – que simulava um caminhão de bombeiros, um ator – que assumia o papel de 

bombeiro, diversos suportes como bancos cadeiras, além de fumaça e ruídos assim como elementos distribuídos ao 

público infantil como bexigas coloridas, “armas de água” e capacetes. Três assistentes participaram com a função de 

organizar o desenrolar da encenação, dar suporte ao ator e evitar acidentes com o público essencialmente infantil, 

que acompanhava o veículo e o ator em uma “linha de frente” seguida de pais e avós responsáveis, dando suporte 

aos filhos e netos. O percurso desenrolou-se de modo extremamente conflituoso em relação ao espaço ocupado por 

outras atividades simultaneamente como as permanências nos bares, cafés e restaurantes assim como no parque 

infantil. Tal encenação deslocou-se no espaço com algumas paradas de 15-20 minutos cada, como atos teatrais, e 

chegou a mobilizar centenas de pessoas em torno do veículo usado de suporte, através de sua participação efetiva 

na encenação ou pela inevitável interferência física e sonora do acontecimento. 
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Figura 119. DIA. MOVIMENTOS NO ESPAÇO 
URBANO. Primeira parada, interação com o 
público e performance inicial no trecho central 
da Alameda de Hércules. Fonte: Autoria própria. 
Ano: 2017. 
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Figura 121. DIA. MOVIMENTOS NO ESPAÇO 
URBANO. Deslocamentos do ator na Alameda de 
Hércules como parte da performance entre a 
primeira e a segunda parada. Fonte: Autoria 
própria. Ano: 2017. 

Figura 120. DIA. MOVIMENTOS NO ESPAÇO 
URBANO. (acima) Deslocamento do ator na 
Alameda de Hércules como parte da 
performance entre a terceira e a quarta parada. 
Público acompanhando. Passagem entre o 
parque infantil e terrazas de veladores. 
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Figura 122. DIA. MOVIMENTOS NO ESPAÇO 
URBANO. Quarta e última parada da 
performance. Interação com o público infantil. 
Local de parada entre o parque infantil e a fonte 
pública de água.  Fonte: Autoria própria. Ano: 
2017. 
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TENSÕES NO ESPAÇO URBANO 

As tensões no espaço urbano, estão presentes em diversos pontos do recorte, seja pela proximidade aos 

estabelecimentos como bares cafés e restaurantes, relacionando-se ao público que os mesmos atraem seja pelos 

equipamentos e serviços urbanos como mobiliário público, parque infantil e fontes, além da extensão dos espaços 

públicos como a praça Calderón de la Barca e da própria Alameda. são espaços onde concentram-se tensões de tipos 

diversos, seja no período diurno, seja no período noturno. Permanências e fluxos no interior do recorte dinamizam 

a área ao mesmo tempo em que potencializam o surgimento de tensões e conflitos no espaço urbano.  

As tensões de níveis mais altos causadas pela presença de animais domésticos, distribuem-se pelo recorte 

seja em período diurno ou noturno, durante a semana ou nos finais de semana. As práticas de passeio com animais 

domésticos pelo recorte assim como a presença de animais domésticos em grande parte das atividades de 

permanência na área, geram frequentemente tensões entre grupos com animais domésticos assim como em relação 

aos praticantes que desenvolvem outras atividades como nas ocasiões de refeições – café da manhã, almoço, jantar 

– e de sociabilização em geral tanto nos espaços das terrazas de veladores quanto nos demais espaços. Do mesmo 

modo, a presença de praticantes com bicicletas é. generalizada entre localizações, períodos e perfis de faixas etárias 

diferentes. 

Já as tensões causadas por veículos motorizados, ocorro fundamentalmente durante o período diurno, 

durante a semana, oferecendo riscos a outros grupos de praticantes ocorre geralmente devido a presença desses 

veículos em áreas pedestralizada, nas ocasiões já apontadas de manutenção e serviços públicos, abastecimento de 

estabelecimentos assim como as “invasões” de motocicletas a essas áreas com a finalidade de usar atalhos à 

limitação das vias motorizadas no contexto do centro histórico com limitações viárias evidentes.  Além dessas, as 

tensões envolvendo pedestres e veículos motorizados. 
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Durante o dia, as tensões presença de consumo de drogas lícitas – bebidas alcóolicas e cigarro – e drogas 

ilícitas relacionam-se diretamente com as permanências nos estabelecimentos da região, e são quase nulas no 

período da manhã, aparecendo com mais intensidade no período da tarde, intensificando-se durante a noite e 

madrugada, quando somam-se outras situações de consumo por grupos de praticantes jovens também em maior 

quantidade, na ocasião do fenômeno noturno já comentado através da prática generalizada do botellón. As tardes, 

noites e madrugadas dos finais de semana, essas tensões manifestam-se de modo mais intenso.  

Já as demais tensões causadas por disputas por espaços, seja pela justaposição de grupos em atividades distintas 
seja por sua sobreposição é uma característica constante no recorte, uma vez que há a presença de grupos 
diversos entre si compartilhando os mesmos espaços, assim como a concentração massiva de praticantes em 
alguns trechos e períodos em permanência e em movimento. De modo geral, o destaque encontra-se no trecho 
central da Alameda de Hércules onde espacialmente e temporalmente ocorrem tensões de todos os tipos e de 
modo mais intenso, potencializadas não somente pelas permanências e fluxos repetitivos diariamente ou 
semanalmente, mas também pelos acontecimentos menos frequentes e eventuais, como já comentado, no caso 
de eventos organizados e manifestações não programadas.
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3.3 CARTOGRAFIA SOCIOESPACIAL | BAIXO AUGUSTA – SÃO PAULO| BRASIL 

APRESENTAÇÃO E PLANO DE SITUAÇÃO 

O Baixo Augusta localiza-se no quadrante sudoeste da cidade de São Paulo, entre a Avenida Paulista e o 

Centro Histórico da cidade, tendo como principal referência a rua Augusta, em sua vertente central em declive neste 

trecho - com cerca de 60 metros de desnível numa distância de 1800m.  

A região apresenta morfologia com tipologias variadas de lotes, em função de seu loteamento enquanto 

conjunto de chácaras quando é construída a rua Augusta, no final do século XIX. Do ponto de vista da mobilidade é 

acessível através de rede de transportes públicos, de ônibus urbano além de algumas estações de metropolitano, 

uma vez que se localiza em região privilegiada da cidade sob esse aspecto.  

Os usos comerciais e de serviços ligados ao entretenimento noturno são destacados contando com ampla 

rede de cafés, restaurantes e bares, especialmente ao longo de toda a rua Augusta – cena rua Frei Caneca também 

se configura como centralidade nesse sentido, onde há oferta de estabelecimentos deste tipo, assim como o público 

mais frequente identifica-se com a causa LGBT. Na rua Augusta, as discotecas e outras casa noturnas, além de 

estabelecimentos remanescentes de prostituição localizam-se em trecho mais próximo ao centro da cidade, entre 

as ruas Costa e Marquês de Paranaguá. A região apesar de residencial, também abriga estabelecimentos de 

hospedagem, como hotéis, hostels e grande quantidade de imóveis disponíveis em plataformas como o airBnB. 

A área conta com grande número de equipamentos culturais, como cinemas especialmente nas 

proximidades da Avenida Paulista, e teatros/companhias teatrais, sendo reconhecida pela grande oferta de 

atividades culturais, juntamente com áreas contíguas e centrais, na qual se destaca o entorno da Praça Roosevelt, 
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reconhecida como reduto artístico e teatral. Neste trecho, localizam-se também dois shoppings centers: Center 3 e 

Frei Caneca, enquanto contêineres de comércio, ócio e lazer. 

Em trecho mais próximo ao centro, a partir da Rua Fernando de Albuquerque, concentram a maior parte dos 

empreendimentos e lançamentos imobiliários recentes (desde 2009), sendo a grande maioria de empreendimentos 

residenciais. Também nesta área, encontra-se o terreno do Parque Augusta113, espaço icônico de disputa entre a 

comunidade civil, poder público e mercado imobiliário, em torno da apropriação do espaço, já há mais de 40 anos. 

Em área contígua, localiza-se o perímetro de atuação da OUC Centro, a qual promoveu em 2012 a reforma da Praça 

Roosevelt114. Nesta área, destaca-se também a rua Avanhandava teve um trecho remodelado em 2007, de modo a 

abrigar um conjunto de estabelecimentos do ramo da gastronomia. Na rua Paim, novamente manifesta-se de modo 

muito intenso a atividade imobiliária em contraposição ao Conjunto Habitacional Santos Dumont, enquanto 

manifestação de resistência em relação ao processo extremo de remodelação da rua em toda sua extensão pela 

atividade imobiliária. 

                                                           
113   O terreno do ‘Parque Augusta’ com cerca de 24.750 m² de área, é fruto de disputas entre o mercado imobiliário e a sociedade 
civil desde a década de 1970, é a partir dos anos 2000 que se intensificam movimentos de resistência e luta por tornar o terreno 

um parque público. Sobretudo a partir de 2013, quando é criado o Organismo Parque Augusta, o movimento se fortalece e se 

solidariza com outras lutas semelhantes no Brasil e no mundo. 
114 Construída no final da década de 1960, a Praça Franklin Roosevelt é uma praça pública e constituiu-se como um conjunto 

arquitetônico de concreto com cinco pavimentos, dos quais dois abrigam o cruzamento de importantes eixos viários da cidade 

a ligação Leste-Oeste da cidade, a praça tinha, em sua superfície, a forma de um pentágono. Desde sua construção, o projeto 

recebeu inúmeras críticas e a praça passou por períodos de uso e de total abandono. Ao longo de sua história foi marcada pela 

presença de muitas companhias de teatro instaladas em seu entorno, como Os Parlapatões e o Teatro dos Sátyros e pelo uso 

constante e massivo de sua área por skatistas, desde a década de 1980, quando se intensificou o processo de degradação do 

espaço. A praça sempre foi marcada pela presença de grupos que lutam por sua manutenção como área de lazer e cultura, 

sendo um espaço de referência do centro de São Paulo, mesmo em período de maior abandono. 
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Figura 125. Baixo Augusta. NOITE. Entretenimento noturno. (acima) Concentração em frente a discoteca. (abaixo) Estabelecimento de 
prostituição à esquerda e boteco a direita. Fonte: Autoria própria. Ano: 2016. 
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Figura 126. Baixo Augusta. Atuação do mercado imobiliário. Empreendimentos imobiliários novos na rua Augusta (esquerda), na rua 
Avaahandava (centro) e na rua Paim (direita). Fonte: Autoria própria. Ano: 2016. 
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Figura 127. Baixo Augusta. Rua Avanhandava. 
Caracterização do trecho remodelado da Rua 
Avanhandava. Fonte: Autoria própria. Ano: 
2016. 
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Figura 128. Baixo Augusta. Rua Paim. Caracterização do conjunto habitacional Santos Dumont. (a esquerda) Empreendimento residencial 
novo e edifício XIV Bis ao fundo a direita. Fonte: Autoria própria. Ano: 2016. 
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Figura 129. Baixo Augusta. Atividade imobiliária na Rua Paim, empreendimentos novos e terrenos à venda. Fonte: Autoria própria. Ano: 2016. 
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CONCENTRAÇÃO DE PRATICANTES E DURAÇÃO DE ATIVIDADES NO ESPAÇO 

URBANO 

No recorte selecionado, trecho da rua Augusta – considerado integrante de mancha de lazer e do ócio, nos 

quais prevalecem atividades relacionadas aos mesmos -, observam-se que os locais “ativados” pelas permanências 

são variados, assim como as durações de atividades também variam indicando uma diversidade relevante de usos 

espaciais e temporais.  

Considerando especificamente dias no final de semana – sexta-feira à noite a domingo-, nos quais os tempos 

– durações – são majoritariamente os tempos do ócio e do lazer, mas também comparecem os tempos impostos do 

trabalho e dos estudos. Ainda que sendo observados apenas períodos do final de semana, de modo geral, notam-se 

permanências de durações um pouco mais longas durante a noite em comparação com o dia.  

Em conjunto com as observações exploratórias – 2015 e 2016 -  e anteriores à coleta de dados sistematizada 

em forma de mapas, a princípio, pode-se relacionar que os tempos/durações diurnos e durante a semana são mais 

“fragmentados” e de durações mais curtas, além de estarem divididos entre: tempos impostos do trabalho e dos 

estudos; e os tempos do lazer e do ócio, que tendem a ser mais longos. Os tempos/durações noturnos, por sua vez, 

tendem a ser mais longos, quando prevalecem os tempos do lazer e do ócio, ainda que também compareçam em 

menor medida os tempos impostos de trabalho/estudos.  

A concentração de praticantes se dá majoritariamente nas esquinas e em áreas contíguas aos próxima aos 

estabelecimentos de consumo como bares e restaurantes entre as ruas Luís Coelho e Fernando de Albuquerque. 

Durante o período noturno, nota-se que há um incremento de permanências ao longo do quarteirão entre as ruas 

Dona Antônia de Queirós e Marquês de Paranaguá, em função das discotecas e de todo o fenômeno noturno de 

concentração de praticantes especialmente nesse trecho. Também no período noturno nota-se uma “ativação” de 

toda a extensão do recorte, não somente nas esquinas, mas, também em pontos variados ao longo dos quarteirões. 
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Figura 131. Baixo Augusta. Noite na Augusta. Fonte: Autoria própria. Ano: 2016. 
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Figura 133. DIA/NOITE. Baixo Augusta. Natureza das atividades 
no espaço urbano durante o final de semana. Gráfico. Fonte: 
Autoria própria. Ano: 2018. 

ATIVIDADES NO ESPAÇO URBANO (POR TIPOS e NATUREZA)  

Nos finais de semana, em relação à natureza das atividades, a interação entre praticantes é a principal 

expressão das atividades nos espaços observados. No período diurno, pela manhã gira entorno de 45% dos pontos 

coletados, subindo a 77% à tarde e atingindo maior expressão no período noturno sendo de 88% a noite, caindo para 

85% durante a madrugada.  Os níveis de coexistência e copresença identificados são complementares à interação - 

sendo que a coexistência representa grande parte ou totalidade dos valores, dependendo do período observado. 

Destaca-se que no período diurno pela manhã, os níveis de coexistência identificados são expressivos chegando a 

45%, e correspondem a atividades “mais individualizadas”, sejam relacionadas à trabalho e estudos – quando se 

ocupa o espaço porém de modo mais introspectivo e reservado apesar da exposição ao espaço público-; seja pelo 

emprego de dispositivos eletrônicos como celulares, notebooks e tablets; seja por “presenças solitárias” observadas 

especialmente nos anteparos públicos, soleiras das portas dos edifícios, e espaços cobertos, essencialmente por 

pessoas em situação de rua. 
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Figura 134. Baixo Augusta. Tipo das atividades no 
espaço urbano durante o final de semana. Gráfico. 
Fonte: Autoria própria. Ano: 2018. 

Em relação aos tipos de atividades, destaca-se a atividade da conversa a qual corresponde a grande parte 

dos momentos de interação, com exceção da manhã, nos períodos da tarde, noite e madrugada a conversa 

manifesta-se de modo ascendente com maior expressão no período noturno (74% a noite e 77% durante a 

madrugada). Grande parte dos praticantes, em grupos maiores ou menores, ou mesmo sozinhos, em algum 

momento de suas atividades interagem por meio da conversa, ou a própria conversa se resume à finalidade da 

atividade, como em encontros marcados ou inesperados entre conhecidos e desconhecidos. Grande parte das 

sociabilidades desenvolve-se através da conversa entre praticantes no espaço e manifesta-se sobretudo nas 

esquinas. 
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Figura 135. DIA. Baixo Augusta. Presenças 
solitárias no espaço urbano. (acima) Parada de 
ônibus.  (centro) Homem em situação de rua. 
(abaixo) Homem ao celular na esquina e idoso em 
leitura em mesa de boteco. Fonte: Autoria 
própria. Ano: 2018. 
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Figura 136. DIA. Baixo Augusta. Presenças solitárias no espaço urbano. Fonte: Autoria própria. Ano: 2018. 
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No período diurno, pela manhã, o tipo mais expressivo de atividades relaciona-se ao ócio contemplativo 

(44%) - que supera atividades que envolvam conversa (41%)-, como a permanência de praticantes geralmente 

sozinhos, em mesas de cafés/bares particulares geralmente nas esquinas, as vezes em atividade de leitura; ou refere-

se à prática da observação – “ver o movimento” –, geralmente de modo estático, não somente nas esquinas mas 

também em permanências solitárias em anteparos urbanos, como soleiras, muros e elementos de sinalização. No 

período da tarde, invertendo a tendência pela manhã, atividades que envolvam conversa (56%) são mais expressivas 

em relação àquelas que envolvem ócio contemplativo (43%). 

Em seguida, observam-se atividades ligadas ao consumo (cerca de 40%) relacionadas a estabelecimentos 

como os cafés, lanchonetes, bares e restaurantes em grande parte da extensão do recorte, e sobretudo nas esquinas. 

No período da manhã, além dos cafés/lanchonetes, observam-se pontos de consumo próximos a alguns 

estabelecimentos como bares, os quais comercializam bebidas alcoólicas em qualquer período do dia entre as ruas 

Costa e Marquês de Paranaguá, trecho no qual também se concentram discotecas e os prostíbulos remanescentes, 

conjunto que funciona parcialmente no período da manhã/início da tarde115 “gerando” certo público que consome 

nos bares das imediações nesses períodos. No período da tarde, o consumo ligado a esse conjunto de 

estabelecimentos se mantém, estendendo-se ao período noturno. A presença de vendedores ambulantes é notável 

no período diurno, especialmente durante a tarde. Em termos de localização, costumam-se observar pontos de 

comercialização de produtos diversos, como livros, dvds e produtos alimentícios no trecho entre as vias: avenida 

Paulista e rua Matias Aires. As atividades de ócio recreativo (em torno de 10%) pouco expressivas referem-se 

geralmente a práticas esportivas como caminhadas/corridas e passeios com animais domésticos pelas ruas da região, 

geralmente por adultos e jovens. 

                                                           
115 Esse movimento se deve aos eventos promovidos por discotecas os quais iniciam-se pela noite e estendem-se até o início da 
manhã, assim como outros eventos conhecidos como after party/after hours ou pós-festas os quais iniciam-se pela manhã e 
estendem-se até o início das tarde.  O conjunto de prostíbulos na região também funciona num regime de 24horas. 



PRÁTICAS SOCIOESPACIAIS NO ESPAÇO URBANO 

294 
 

Figura 137. DIA. Baixo 
Augusta. Interações no 
espaço urbano. (acima) 
Homem em situação de rua 
observando, ciclista em 
trânsito. Dupla de 
praticantes realizando foto 
própria (selfie). (abaixo) 
Grupo de praticantes 
sentados em anteparo 
urbano sociabilizando e 
descansando. Fonte: 
Autoria própria. Ano: 2018. 
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Figura 138. DIA. Baixo Augusta. Interações no espaço urbano. Praticantes interagindo e consumindo em botecos no período da manhã. Fonte: 
Autoria própria. Ano: 2018. 
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Figura 139. NOITE. Baixo Augusta. Interações no espaço urbano. Praticantes interagindo e consumindo em botecos no período da noite. 
Fonte: Autoria própria. Ano: 2018. 

  



PRÁTICAS SOCIOESPACIAIS NO ESPAÇO URBANO 

297 
 

No período noturno, como já apontado, as atividades que envolvem conversa são majoritárias. O segundo 

tipo de atividades mais observado são aquelas ligadas ao consumo (de 60% a noite a 50% durante a madrugada) as 

quais relacionam-se com os restaurantes e bares ao longo de todo o recorte. No trecho entre avenida Paulista e a 

rua Matias Aires há o movimento relacionado aos cinemas e a instituição de ensino superior no período da noite, 

quando boa parte dos vendedores ambulantes comercializam livros usados, dvds de filmes pirateados além de 

produtos alimentícios, bebidas alcoólicas e artesanato.  

Durante a madrugada, alguns bares e botecos permanecem abertos até as 03h-04h quando ainda há ainda 

movimento de vendedores ambulantes de bebidas alcoólicas. No trecho entre a rua Matias Aires e rua Costa, 

encontra-se a rua Peixoto Gomide, nessa esquina localiza-se um posto de gasolina, local de consumo e de interação 

expressivos a noite e especialmente durante a madrugada, quando se observa a concentração de praticantes jovens, 

geralmente em grupos, consumindo bebidas alcoólicas e sociabilizando. Esse ponto sinaliza uma ligação passagem 

com a rua Frei Caneca, outro local de concentração de praticantes jovens em torno do entretenimento noturno. 

Nesse trecho, é muito expressiva a presença de vendedores ambulantes de bebidas alcoólicas assim como de 

produtos alimentícios, durante todo o período noturno. 
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Figura 140. NOITE. Baixo Augusta. Interações 
no espaço urbano. Praticantes em encontros e 
sociabilização na esquina da rua Augusta com 
a rua Luis Coelho. Fonte: Autoria própria. Ano: 
2018. 
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Figura 141. NOITE. Baixo Augusta. Interações no 
espaço urbano. Praticantes em consumindo e 
sociabilizando (acima) na esquina da rua Augusta 
com a rua Luís Coelho, e grupo de ciclistas em pausa. 
(centro e abaixo na esquina da rua Augusta com a 
rua Antônio Carlos. Fonte: Autoria própria. Ano: 
2018. 
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142. NOITE. Baixo Augusta. Interações no 
espaço urbano. (acima e no centro) 
Praticantes em consumindo e sociabilizando 
em bares das esquinas da rua Augusta com a 
rua Fernando de Albuquerque. Ciclista em 
deslocamento. (abaixo) Permanência na 
calçada e no meio fio da rua Augusta. Fonte: 
Autoria própria. Ano: 2018. 
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143. NOITE. Baixo Augusta. Praticantes em fila de acesso de casa de espetáculos de humor. Permanência, interação e consumo na calçada. 
Fonte: Autoria própria. Ano: 2018 
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144. NOITE. Baixo Augusta. (acima) Grupos de praticantes interagindo em 
círculos em posto de gasolina, na esquina da rua Augusta com a rua Peixoto 
Gomide. (abaixo) Praticantes em fila de acesso a bar-discoteca na Rua Augusta. 
Fonte: Autoria própria. Ano: 2018. 
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145. NOITE. Baixo Augusta. Praticantes em fila de acesso a discoteca na Rua Augusta. Permanência e interação no espaço das calçadas e da 
rua. Vendedores ambulantes à esquerda. Fonte: Autoria própria. Ano: 2018 
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147. NOITE. Baixo Augusta. Permanência e interação no espaço das calçadas 
e da rua. (à esquerda e à direita) Grupos em frente à estabelecimentos de 
prostituição e botecos. (centro) Praticantes em fila de acesso à discoteca e 
boteco na Rua Augusta. Fonte: Autoria própria. Ano: 2018. 

146. NOITE. Baixo Augusta. Permanência e interação na esquina da rua 
Augusta com a rua Antônia de Queirós. Fonte: Autoria própria. Ano: 2018. 
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148. NOITE. Baixo Augusta. Praticantes em fila de acesso à 
discoteca na Rua Augusta. (à esquerda) Fila e vendedores 
ambulantes. Fonte: Autoria própria. Ano: 2018. 
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149. NOITE. Baixo Augusta. (acima e centro) Permanência e 
interação na nas calçadas da rua Augusta em frente às  
discotecas (abaixo) Grupo de praticantes na esquina com a rua 
Marquês de Paranaguá. Fonte: Autoria própria. Ano: 2018. 
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No último trecho, entre as ruas Peixoto Gomide e Marquês de Paranaguá, o movimento ligado às discotecas 

bares e prostíbulos é expressivo no período noturno e principalmente durante a madrugada. A presença de 

praticantes jovens em grupos é massiva em todo esse trecho. A presença de vendedores ambulantes em 

continuidade ao trecho anterior é existente durante a noite e muito expressiva durante a madrugada, até cerca das 

03h-04h horário em que boa parte do público já se encontra em ambiente interno – das discotecas – ou deslocou-

se a outras localidades fora da área. Além de vendedores ambulantes a presença de pedintes e pessoas em situação 

de rua é muito expressiva nesse trecho durante todo o período noturno. O conjunto de mapas de Movimentos assim 

como o de Tensões no espaço urbano apresentarão de modo mais completo o fenômeno noturno nesse trecho, já 

brevemente descrito. 

O ócio contemplativo durante a noite (entre 48-46%) caracteriza-se principalmente pela prática da 

observação/reflexão geralmente individualizada, mesmo que por praticantes que integram grupos maiores, ao longo 

de todo o recorte, seja em mobiliário particular móvel, seja em anteparos urbanos – como soleiras muros e placas 

de sinalização-, no espaço das calçadas. Por fim, as atividades ligadas ao ócio recreativo menos expressivas, são 

consideradas durante a noite não somente aquelas esportivas, da caminhada/corrida/passeio com animais 

domésticos, mas também aquelas em que o corpo e seu movimento são fundamentais para as atividades que 

envolvem interação. Especificamente neste caso, atividades e práticas corporais como dos skatistas e grupos em 

bicicletas, muito expressivos na área, em todos os períodos do dia e da noite, serão melhor explorados nos conjuntos 

de mapas de Movimentos assim como de Tensões no espaço urbano. 

 

 

  


