


ANDRÉ EIJI SATO

Streetscapes para São Paulo: 
Caminhabilidade & Ergonomia

Versão corrigida da dissertação 

apresentada à Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade de São Paulo para 

obtenção do título de Mestre em 

Ciências

Área de concentração: 

Tecnologia da Arquitetura

Linha de pesquisa: 

Conforto Ambiental, Eficiência 
Energética e Ergonomia 

Orientadora: 

Profa. Dra. 
Roberta Consentino Kronka Mülfarth

SÃO PAULO
2021

EXEMPLAR REVISADO E ALTERADO EM RELAÇÃO À VERSÃO ORIGINAL, 

SOB RESPONSABILIDADE DO(A) AUTOR(A) E ANUÊNCIA DO(A) ORIENTADOR(A).

A versão original, em formato digital, ficará arquivada na Biblioteca da Faculdade. São Paulo, 26 de Julho de 2021.



AUTORIZO A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE TRABALHO, 

POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO, PARA FINS DE ESTUDO E 

PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE. 

E-MAIL DO AUTOR: andre.e.sato@gmail.com

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio
convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.

Catalogação na Publicação
Serviço Técnico de Biblioteca

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo

Elaborada eletronicamente através do formulário disponível em: <http://www.fau.usp.br/fichacatalografica/>

Sato, André Eiji
   Streetscapes para São Paulo: Caminhabilidade e Ergonomia
/ André Eiji Sato; orientadora Roberta Consentino Kronka
Mülfarth. - São Paulo, 2021.
   424 p.

   Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de São Paulo. Área de
concentração: Tecnologia da Arquitetura.

   1. Ergonomia. 2. Caminhabilidade. 3. Pedestres. 4.
Streetscapes. I. Kronka Mülfarth, Roberta Consentino,
orient. II. Título.



ERRATA

SATO, A.E. Streetscapes para São Paulo: Caminhabilidade & Ergonomia. 2021. Dissertação (Mestrado) 

- Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 

7      12  

FOLHA     LINHA             ONDE SE LÊ               LEIA-SE
“através de todo 
seu apoio técnico e 
financeiro”

“através de todo seu apoio 
técnico e financeiro, sob 
modalidade Bolsa no País 
de Mestrado (processo no. 
2017/24998-1).”



SATO, A.E. Streetscapes para São Paulo: Caminhabilidade & Ergonomia. Dissertação apresentada à 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo para obtenção do título de Mestre em 

Arquitetura e Urbanismo. 

APROVADO EM: 18 DE JUNHO DE 2021

BANCA EXAMINADORA:

Prof. Dra. Roberta C. Kronka Mülfarth

Prof. Dra. Elisabete França

Prof. Dra. Lucélia Taranto Rodrigues

Instituição: FAUUSP

Instituição: FAAP

Instituição: University of Nottingham

Julgamento: APROVADO

Julgamento: APROVADO

Julgamento: APROVADO

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Esta pesquisa de mestrado contou com o financiamento

da Fundação de Amparo à Pesquisa (FAPESP) na 

modalidade Bolsa no País de Mestrado, sob processo de 

no. 2017/24998-1.



onde quer que ela esteja,

que seu amor habita 

à minha mãe, 

tenho a certeza de 

em mim.



AGRADECIMENTOS

 Primeiramente, a Deus por me permitir viver e aproveitar cada momento da 

vida. 

 À minha mãe Sonia que simbolicamente me ajudou a entrar no Programa 

de Pós-Graduação ao pagar a minha taxa de inscrição, mas que, infelizmente, não 

pôde mais me acompanhar fisicamente nessa minha jornada. 

 A minha eterna gratidão à minha amada família, ao meu pai Helio e à minha 

irmã Mariana por todo apoio incondional, além de todo Amor dedicado a mim. 

 À querida orientadora Roberta C. Kronka Mülfarth por mais uma parceria 

belíssima repleta de aprendizados, lições e conquistas! Além da admiração pela 

sua dedicação e força, fica aqui minha gratidão. 

 À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo por permitir a 

realização desta pesquisa através de todo seu apoio técnico e financeiro.

 À querida parceira de pesquisa Paula Lelis Rabelo Albala por sempre me 

oferecer sua ajuda e me ensinar os melhores caminhos a se percorrer. 

 Às queridas professoras Alessandra Shimomura, Ranny Michalski e Joana 

Gonçalves a minha gratidão e admiração pelo trabalho belíssimo que desenvolvem. 

 Às queridas amigas pesquisadoras da FAUUSP Laís Coutinho e Cristiane Sato 

pelo apoio e carinho de sempre.

 Às queridas irmãs de FAU Bianca Lupo, Fernanda Hee Chang, Luciana Nakao, 

Mariana Fugihara, Paula Kagueyama e Vanessa de Moraes que mesmo depois de 

mais de dez anos não me deixam desistir e sempre me apoiam com muito amor e 

carinho. 

 A todos que me ajudaram de maneira direta ou indireta.

 



RESUMO

streetscapes para são paulo:
CAMINHABILIDADE & ERGONOMIA

As cidades se tornaram parte de nossas vidas. Negar esse fato nos dias de hoje, é como negar 

a nossa própria existência humana. Se cidades são feitas de pessoas e pessoas são feitas de 

cidades, nós podemos constatar, portanto, que há algo de errado em nós mesmos enquanto 

cidadãos e pedestres. Enfrentamos hoje uma pandemia mundial e agora mais do nunca é o 

momento de reagirmos com criatividade, audácia e rapidez frente à qualidade de vida urbana. 

Com isso posto, inferimos aqui a importância do caminhar não só para o nosso próprio bem-

estar, mas, sobretudo, para a nossa própria existência. É, portanto, que atrelamos a ele a 

Ergonomia como método de estudo e avaliação da Caminhabilidade. Expomos também 

as potencialidades que o conceito de Streetscape tem a contribuir como uma síntese das 

correlações entre as variáveis materiais, objetivas e mensuráveis do ambiente urbano com as 

variáveis imateriais, subjetivas e imensuráveis dos pedestres. Posto isso, a presente pesquisa 

objetiva uma sistematização que evidencie relações entre critérios de Caminhabilidade, fatores 

físicos e fatores socioculturais e comportamentais. Aqui fica claro a importância de se dedicar 

ao estudo qualitativo e fenomenológico como forma de buscar elementos-chave no ambiente 

urbano que possam nos trazer conforto e bem-estar. Além disso, busca-se aqui evidenciar que 

sim, o ambiente construído urbano pode vir a nos influenciar enquanto pedestres. 

PALAVRAS-CHAVE: Ergonomia, Streetscapes, Pedestres, Percepção Espacial e Ambiente 

Urbano



ABSTRACT

Cities have become part of our lives. Denying this fact today is the same as denying our own 

existence. If cities are made of people and people are made of cities, we can see, therefore, that 

there is something wrong with ourselves as citizens and pedestrians. Today we face a global 

pandemic and now is more than ever the time to react with creativity, audacity and speed to 

the quality of urban life. Thus, we infer here the importance of walking not only for our own 

well-being, but, above all, for our own existence. We attach Ergonomics to it as a method 

of studying and assessing Walkability. We also expose the potential that the Streetscapes’ 

concept has to contribute as a synthesis of the correlations between the material, objective 

and measurable variables of the urban environment with the immaterial, subjective and 

immeasurable variables of pedestrians. That said, this research aims at a systematization 

that shows relationships between criteria of Walkability, physical factors and socio-cultural 

and behavioral factors. Here it is clear the importance of dedicating to qualitative and 

phenomenological study as a way to search for key elements in the urban environment that 

can bring us comfort and well-being. In addition, we try to show that yes, the built urban 

environment can influence us as pedestrians.

KEYWORDS: Ergonomics, Streetscapes, Pedestrians, Environmental Perception and Urban 

Environment

streetscapes for são paulo:
WALKABILITY & ERGONOMICS
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 Considero esta dissertação de mestrado como uma inquietação própria que 

tenho desde o término da minha graduação em Arquitetura e Urbanismo na FAUUSP, 

há mais de quatro anos. Desde então, a questão de sermos pedestres em uma cidade 

como São Paulo era a que mais me intrigava. Em decorrência dos constantes maus-

tratos urbanos sofridos por nós enquanto pedestres, comecei a me indagar se um 

ambiente construído poderia condicionar o nosso próprio comportamento nas 

calçadas: esses comportamentos poderiam ser influenciados pela fisicalidade do 

ambiente, influenciando assim, o uso efetivo dos espaços públicos urbanos pelos 

pedestres?

 Foi a partir desse questionamento que resolvi dar início à presente pesquisa – 

ou melhor, a esta investigação. Atualmente, vivemos em um mundo onde é demandada 

uma abordagem mais humana dentro das áreas da Arquitetura e do Urbanismo, já que 

estamos constantemente sofrendo: 

 Caminhamos em calçadas esburacadas (aliás, quando existem), dividindo o 

mínimo espaço disponível com outras pessoas, obstáculos e poluição. Caminhamos 

sempre em alerta, afinal podemos ser atropelados ou roubados a qualquer momento. 

Caminhamos, assim, com uma sensação de perigo constante quando não de medo e/

ou de estresse.

 Na posição de arquiteto e urbanista, vi na presente dissertação de mestrado 

uma oportunidade de fomentar a discussão em prol da Caminhabilidade, inserindo 

novas ideias tanto em seu entendimento quanto em sua avaliação. 

 Ademais, temos ainda o fato de que estamos presenciando uma pandemia 

mundial causada pelo Coronavírus-2, que, por sua vez, já impactou severamente a 

vida de bilhões de pessoas. Já em 2020, diversos trabalhos surgiram mundialmente 

afirmando que essa situação totalmente atípica e inédita trará mudanças profundas em 

nossas cidades, principalmente no que concerne à Caminhabilidade. Assim, podemos 

afirmar desde já que pela demanda atual, essa temática ganhará cada vez mais destaque 

dentro da ciência e da pesquisa, bem como das políticas públicas. 

 No entanto, vejo ainda que há ainda muito a se percorrer, principalmente 

no quanto temos que chamar atenção da nossa própria sociedade para o fato de que 

todos nós, sem exceção, somos pedestres. Engana-se quem pensa que só por usar o 

automóvel ou até mesmo o transporte público não é pedestre. Não importa se é uma 

caminhada de nossas residências até o ponto de ônibus mais próximo ou de nossos 

trabalhos até o carro, todos nós temos que nos locomover diariamente através de 

nossos pés. 
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O nosso caminhar se tornou algo tão automático e mecânico que, primeiramente, 

nós nem temos consciência que somos pedestres todos os dias. Dessa maneira, cabe-

nos atentar ainda mais para esse papel diário e cotidiano dentro das nossas cidades. 

Acredito que mais do que pedestres, precisamos hoje ter mais consciência de nossos 

papéis como cidadãos. 

 Vejo a minha formação como arquiteto e urbanista como um (re)começo de 

ser pedestre. Saí da FAUUSP utilizando ainda mais o transporte público e deixando 

de usar o carro com mais frequência. Não bastando isso, aproveitei uma oportunidade 

de me mudar de residência para morar mais próximo de uma estação de trem – a uma 

distância de aproximadamente três minutos a pé. 

 Diante desse exercício diário de ser mais pedestre, coloquei-me na prática de 

observar o comportamento das pessoas caminhando nas ruas. Curiosamente, acabei 

percebendo que embora cada indivíduo tenha um mundo interno de um jeito – ou seja, 

pense e perceba o mundo de maneiras especificamente pessoais, todos acabavam se 

comportando igualmente nas calçadas. Comecei a perceber que existe um caminho 

que a maioria das pessoas segue e que preferem sombra durante dias quentes e 

iluminação durante a noite. A questão que adentrava na minha cabeça era: por que 

apesar de cada um ter sua própria visão de mundo e o seu ritmo de vida, a maioria das 

pessoas acaba utilizando certos caminhos e deixando de usar outros?

 É por tal razão que a presente investigação de mestrado surgiu – como uma 

forma de explorar no âmbito da ciência percursos novos, através de associações antes 

nunca feitas ou pouco investigadas, dentro das relações entre ambiente construído 

urbano e comportamento dos pedestres. Prosseguindo dessa forma, seria, portanto, 

admissível afirmar que partir de análises dos elementos que levam as pessoas a 

se comportarem de um determinado jeito, poderíamos então encontrar meios de 

condicionar um ambiente urbano a se apresentar de uma forma mais instigante e 

atrativa aos pedestres? Reformulando essa indagação, seria então possível afirmar 

que apesar de não podermos prever o comportamento de todas as pessoas, é possível 

condicioná-las a apresentarem certo tipo de comportamento através de um projeto de 

desenho urbano?

 Diante do que foi exposto aqui, vi no campo da Ergonomia uma grande 

potencialidade para compreender um pouco melhor sobre esse possível fenômeno 

e, por isso, cheguei no desejo de explorar as novas possibilidades que o campo da 

Ergonomia pode trazer para a área da Caminhabilidade. 

 Apesar de a Ergonomia ser hoje totalmente subestimada por muitos e restrita 

ainda à temática do trabalho, ela pode assumir um importante papel ao contribuir para 

novas investigações se a interpretarmos sob outros prismas. Prismas estes que não se 

restringem a meras medidas e distâncias específicas para que qualquer corpo humano 

faça as suas atividades sem fadiga ou exaustão. E sim, uma verdadeira ciência que pode 

se embasar no ramo da Psicologia Ambiental e no conceito de Streetscapes, trazendo 

questões mais humanas em termos de percepção, imagem e comportamento ambientais. 

 Desde esse início, não tenho a pretensão de encontrar respostas e conclusões 

definitivas para algo que até hoje não foi explorado. Espero que atrelando a Ergonomia 

à Caminhabilidade haja um novo meio de reflexão e de discussão para obtermos 

cidades mais caminháveis e humanas. Que seja um novo caminho para outros 

profissionais, sejam eles pesquisadores e/ou arquitetos e urbanistas. Hoje, o mundo 

demanda mais empatia para com o próximo. De ego elevado e individualista já temos 

muitos profissionais dentro da área da Arquitetura e do Urbanismo no Brasil. O que 

precisamos é focar nos seres humanos e em suas necessidades reais e diárias. Para 

isso, basta começarmos a entender e a nos colocar mais no lugar do outro. Se temos 

a condição de fazermos isso, por que não buscamos novas soluções desde já? Afinal, 

esse deveria ser o papel primordial de todos arquitetos e urbanistas.
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O declínio da (qualidade de) vida humana nas cidades

 Quando pensamos que vivemos em cidades, é comum vir aquela sensação de 

tensão, estresse e medo. Podemos dizer que essas sensações se intensificam quando 

estamos a pé na cidade. É fato que sempre temos que ficar em alerta para algum perigo 

iminente de acontecer, sejam eles físicos, sejam eles não-físicos:

 Às vezes caminhamos e caímos por causa de algum buraco ou de algum 

material escorregadio que nós não vimos. Às vezes caminhamos e somos empurrados 

por outros ou esbarramos em outros. Às vezes caminhamos e somos furtados ou 

roubados. Às vezes caminhamos e somos xingados por motoristas de veículos. Às vezes 

caminhamos e somos atropelados.

 São Paulo é uma das maiores e principais cidades do Brasil. Portanto, é um lugar 

em que é comum acontecer esses tipos de coisas, infelizmente. Pessoas reclamam do 

trânsito, das enchentes, do estresse e dos perigos paulistanos o tempo inteiro. Como 

vários outros centros urbanos, São Paulo enfrenta a herança dos moldes antigos de se 

fazer cidades, onde houve a negligência humana em prol de certos elementos. O que 

vivenciamos hoje são frutos históricos que colhemos por determinadas decisões (ou a 

sua falta) dentro do planejamento urbano brasileiro. Não é à toa que o carro seja ainda 

considerado um refúgio que concede proteção às pessoas dessas ameaças urbanas. 

Não é à toa também que muitas pessoas ainda não se considerem pedestres. Enfim, 

não é à toa que São Paulo não tenha ainda uma boa qualidade de vida urbana. 

 Abre-se esta dissertação com esse problema tão comum enfrentado 

diariamente não só pelos paulistanos, mas também pelos cidadãos de vários centros 

urbanos. Estamos em um momento em que discussões sobre qualidade de vida urbana, 

caminhabilidade e reocupação humana dos espaços públicos se tornam cada vez mais 

emergentes dentro das áreas da Arquitetura, do Urbanismo e do Planejamento Urbano. 

No entanto, por que isso está acontecendo? Investiga-se aqui os acontecimentos que 

nos levaram a essa problematização como forma de contextualizar tanto historicamente 

quanto urbanisticamente. 

 É fato que hoje são discutidos meios para se obter uma qualidade de vida urbana 

melhor já que a maior parte da população mundial vive em cidades e irá continuar a 

morar de forma ainda mais intensa (ONU, 2018). A partir disso, podemos afirmar que 

cidades são feitas de pessoas e hoje, pessoas são feitas de cidades (em sua maioria). 

Concomitantemente a isso, vemos muitas cidades caminhando para situações de pouca 

qualidade de vida urbana. Baseado nisso, diversos autores da literatura (ARENDT, 

1991; CALLIARI, 2016, 2019; D’OTTAVIANO, 2001; GEHL, 2014; JACOBS, 2009; 
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MALATESTA, 2007; PAIVA, 2017; ROGERS, 2001; SOUTHWORTH, 2005; SPECK, 2016) 

apontam certo senso comum no que concerne ao colapso da qualidade de vida urbana 

atrelada à vida pública, coletiva e humana durante o século XX. E por isso, voltam-

se a discorrer sobre o Movimento Moderno. O desuso e a decorrente degradação de 

importantes estruturas urbanas foram tidas como consequências desse período, ao 

mesmo tempo em que questões de escala e experiência humana nas cidades foram 

ignoradas.

 Entre a transição dos séculos XIX e XX, dados conflitos de explosão populacional 

no mundo inteiro, as cidades foram transformadas e reguladas por novos paradigmas 

econômicos (o capitalismo industrial) e políticos (o liberalismo). Assim, questões de 

circulação de pessoas e mercadorias em um menor intervalo de tempo acabaram se 

tornando essenciais e prioritários para esse novo cenário da época. Dessa maneira, 

a racionalização promovida a partir desse pensamento levou a um modelo de cidade 

em que a separação funcional foi aplicada a todos os aspectos socioeconômicos, 

separando praticamente todos os usos de uma cidade bem como de um ser humano, 

tratando tudo e todos como máquinas. Foi a partir desse contexto que o Movimento 

Moderno se manifestou no século XX (D’OTTAVIANO, 2001).

 O arquiteto franco-suíço conhecido como Le Corbusier é tido como símbolo e 

expoente do auge do Movimento Modernista. Para Le Corbusier, a vida dos cidadãos 

poderia ser dividida em funções – morar, trabalhar, recrear e circular, sendo que esta 

última teria como objetivo ser um elo de ligação entre as demais. Para ele, os vários 

setores funcionais de uma cidade deveriam se comunicar de forma eficiente e rápida 

(D’OTTAVIANO, 2001).  Dessa maneira, o traçado viário de geometria retilínea foi 

estimulado para promover a eficiência da velocidade (dos automóveis), tendo como 

foco a circulação desimpedida de obstáculos, como por exemplo – os pedestres. Le 

Corbusier admitia que por terem escalas diferentes de velocidades, a circulação 

motorizada deveria ser exclusivamente separada da circulação de pedestres, uma vez 

que o desempenho e a eficiência da cidade como uma máquina seria comprometida 

caso o foco fosse as pessoas a pé (MALATESTA, 2007).

 Gehl e Svarre (2018) afirmam que o Modernismo surgiu como uma reação 

das cidades antigas densas e insalubres já que tinha como foco viabilizar um rápido 

crescimento urbano de modo “saudável”, seguro e efetivo. Em 1923, Le Corbusier 

publicou “Por uma Arquitetura”, onde cidades modernas, funcionais e racionais 

deveriam ser de linhas retas, edifícios altos, vias expressas e extensas áreas verdes. 

No entanto, apesar de se utilizar dos argumentos de “visão humana para a vida das 

cidades e (d)o lema sobre a forma seguir a função, havia bem mais forma do que vida 

na maioria dos projetos modernistas.” (GEHL E SVARRE, 2019, p.42)

 Para Fajardo (2017), as cidades sempre funcionaram como espaço territorial da 

técnica e que, portanto, sempre mantiveram relação direta com a tecnologia da época “– 

da domesticação de animais e do domínio da agricultura à eletrificação e ao advento do 

veículo motorizado” (FAJARDO, 2017, p.103). Gehl e Svarre (2018) também concordam 

que as cidades são construídas a partir da técnica do momento. Afirmam que antes 

da industrialização, as cidades foram construídas por técnicas tradicionais pautadas 

na experiência intuitiva, já que ajustes dentro do espaço urbano eram realizados de 

acordo com a necessidade local da sociedade. Quando vem o século XX, a tendência 

modernista para inovação industrial implicou uma ruptura com essas formas então 

tradicionais de espaço público, fazendo com que a especialização e a racionalização 

diminuíssem a preocupação com a vida na cidade. Esses dois elementos requisitados 

pelo Movimento Moderno resultaram num espraiamento urbano, onde habitações 

eram estimuladas a serem construídas em subúrbios e periferias, longe dos grandes 

centros urbanos da época – que remetiam aos aglomerados densos medievais. 

 A espacialização desse processo atrelada ao crescimento econômico 

decorrente de todo esse movimento incentivou a conquista das cidades pelos carros, 

principalmente depois de 1950 (GEHL E SVARRE, 2018). 

 Speck (2016) afirma que o automóvel é um dos principais elementos que 

distorceu as nossas cidades e assim, as nossas vidas. Diante da demanda cada vez maior 

de espaço, velocidade e tempo, o autor diz que o carro condicionou as paisagens dos 

espaços urbanos bem como os estilos de vida em torno de suas próprias necessidades 

como máquina. Assim, em suas palavras, “é um instrumento de liberdade que nos 

escravizou.” (SPECK, 2016, p.79).

 

 

 

 

   

 

 

  Como afirmam Andrade e Linke (2017), diante dessa antiga tendência de 

cidades sendo exponencialmente expandidas prioritariamente para a escala das 

máquinas motorizadas em detrimento da escala das pessoas, houve reflexos críticos 

para os habitantes das cidades contemporâneas já que resultou em cidades mais 

espraiadas e segregadas, de longas jornadas casa-trabalho gerando cansaço, depressão 

e desperdício de energia, além de cidades com níveis alarmantes de emissão de 

poluentes locais e globais, com impactos diretos na saúde pública e no clima global. 

“A cidade do automóvel ganhou projeção absoluta sobre o território, ampliando 
radicalmente seus limites, tornando-os imprecisos e fundindo-os com outras 
cidades. Assim, a escala da cidade se tornou similar à paisagem e à geografia. A 
ideia de lugar e de espaço caminhável é substituída pela ideia de velocidade e de 
sua capacidade de projeção sobre o território. A fluidez e o deslocamento passaram 
a ser compreendidos como modelo de desenvolvimento.” (FAJARDO, 2017, p.104).
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 Gehl e Svarre (2018) evidenciam ainda mais o espraiamento urbano como 

uma das maiores causas da perda da qualidade de vida urbana. Os autores afirmam 

que durante essa época, a densidade urbana diminuiu pelo fato de cada pessoa ter a 

seu dispor uma área construída maior ao mesmo tempo em que havia menos pessoas 

por unidade habitacional. Assim, com uma quantidade cada vez menor de pessoas 

morando em lugares cada vez maiores e mais afastados dos centros urbanos, gerou-se 

uma quantidade significativa de espaços residuais urbanos nesses mesmos centros. 

 Esse modelo de urbanização pautado na escala racional, rápida e eficiente 

foi de fato adotado por vários países, e no Brasil não foi diferente. Fajardo (2017) 

afirma que a partir da primeira metade do século XX, para se libertar do passado 

oligárquico, escravocrata e injusto, o Brasil acabou se apoiando no ideário modernista 

como base para novas possibilidades de desenvolvimento urbanístico. A assimilação 

nacional do Movimento Moderno foi tão grande que além de um fundamento para o 

desenvolvimento das cidades brasileiras, consolidou-se também como uma vanguarda 

estética. O exemplo máximo é a capital, Brasília, tida como monumento desse novo 

Brasil: veloz, automotivo, de espaços amplos e infinitos (FAJARDO, 2017). 

 Glaeser (2016) afirma que desde os anos 1990, o Brasil é mais urbanizado 

que os Estados Unidos. O autor destaca que nos anos 1960, o fato de a urbanização 

brasileira ter andado muito mais rápido do que a sua própria industrialização e o seu 

próprio crescimento econômico, fez com que enfrentássemos desde então os “efeitos 

colaterais da aglomeração num período em que o país era tão pobre quanto mal 

governado.” (Ibidem, p.V). 

 Para Malatesta (2017), o que se tem hoje nas várias cidades brasileiras é o 

reflexo da influência desses padrões mundiais de urbanismo rodoviarista que ainda 

se manifestam pelo seu desenho urbano, tornando-as espaços hostis à escala humana. 

Com o esgotamento consequente das oportunidades de utilização do espaço público 

– e assim, desestimulando oportunidades para a vida humana, podemos afirmar que 

houve uma queda significativa da qualidade de vida urbana. 

 Santana e Ragazzi (2019) relacionam o declínio da dimensão e das práticas 

sociais que antes ocorriam espontaneamente nesses mesmos espaços públicos 

urbanos com a queda da qualidade de vida das cidades. Hoje, o que se observa no 

Brasil é um movimento de enclausuramento em condomínios fechados e shopping 

centers pautado no argumento da segurança e do conforto, criando um movimento 

(praticamente consequente e natural) de que “quanto maiores as possibilidades de vida 

coletiva e recreativa em âmbito privado, maiores as possibilidades de desvalorização 

dos espaços públicos.” (Ibidem, p.2). 

 Caldeira (2000 apud SANTANA E RAGAZZI, 2019) afirma que todo esse 

processo de “encales fortificados” modificam a paisagem das cidades, suas normas de 

segregação espacial, a natureza de seus espaços públicos e a interação entre diversas 

esferas sociais. Santana e Ragazzi (2019) também citam Gomes (2002) e Gehl (2006) 

onde ambos discorrem sobre o fato de a busca incessante da segurança pessoal 

fazer com que “vivenciemos mudanças na utilização dos espaços livres públicos, 

acarretando o declínio no seu uso enquanto local de permanência, lazer, recreação e 

sociabilidade.” (Ibidem, p.2).

 Chegamos então a 2020 com cidades que constantemente nos dão medo, 

desconfiança, estresse e ansiedade, além de outro detalhe: o despreparo político e 

urbano frente a uma pandemia mundial grave e severa. O elevado risco de transmissão 

do vírus SARS-CoV-2, ou mais comumente denominado de “COVID-19” (ONU, 

2020) fez com que estratégias de saúde pública fossem adotadas universalmente. 

Assim, a associação entre ações de quarentena (isolamento social) e ações públicas 

(distanciamento social, ocupação máxima e suspensão de atividades presenciais não-

essenciais) acarretou na redução mais acentuada de novos casos (Nussbaumer-Streit et 

al., 2020). Com todas essas medidas, os primeiros seis meses de 2020 foram marcados 

em sua maior parte por cidades vazias, sem pedestres e até mesmo com menos carros 

circulando. 

 Assim, essa privação de um direito tão básico e primordial, que é usufruir 

do ambiente urbano, demonstrou-se logo de início como uma estratégia altamente 

prudente e razoável diante do enfrentamento da pandemia. Assim, com a sua rápida 

evolução, a COVID-19 fez com que estudos científicos começassem a explorar temas 

como a segurança de utilização dos ambientes urbanos abertos, a necessidade e a 

possibilidade de se conviver socialmente novamente.

 Retomando a problemática apresentada, a questão do declínio da qualidade 

de vida urbana das nossas cidades se torna ainda mais pertinente de ser abordada 

aqui, visto que as profundas mudanças causadas pela pandemia da COVID-19 abrem 

“As pessoas com mais posses se trancam ou mudam de cidade e, nestes 
espaços fechados e privatizados, os pobres são proibidos de entrar, já que há 
guardas em todos os portões de acesso. Aqueles que não têm dinheiro podem 
ser comparados aos ‘sem passaporte’, uma classe a ser banida. Desaparece a 
cidadania – a noção da responsabilidade compartilhada por um ambiente – e a 
vida na cidade torna-se dividida, com os ricos situados em territórios protegidos 
e os pobres fechados em guetos ou favelas. As cidades foram originalmente 
criadas para celebrar o que temos em comum. Agora, são projetadas para 
manter-nos afastados uns dos outros” (ROGERS, 2001, p.11).
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em si uma oportunidade para outras ideias e ações a serem colocadas em prática. 

Devemos ter em mente que a qualidade de vida urbana lida com questões de polaridade 

socioeconômica, já que esta nutre as diferenças entre as esferas urbanas públicas e 

privadas. Além disso, há muito de questões psicológicas já que por conta de sensações 

desagradáveis a emoções negativas, passamos a evitar os espaços urbanos por prazer 

e só os utilizamos quando não há alternativa. 

Essa redução das oportunidades de utilização – que acaba por estimular somente a 

rápida transição das pessoas e não a sua permanência e fruição – faz com que menos 

pessoas estejam de fato nas ruas e calçadas. Consequentemente, com menos pessoas, 

mais perigoso e menos prazeroso se torna o caminhar. Isso faz com que muitos espaços 

públicos urbanos sejam deixados de lado e acabam por se deteriorar, contribuindo, 

portanto, para o declínio da qualidade de vida urbana. 

Assim, quais soluções e atitudes são necessárias?

 Vimos que chegamos a um ponto deplorável de desenvolvimento urbano 

herdado, em sua grande maioria, dos preceitos e moldes modernistas de se fazer 

cidades. Disputamos o nosso próprio espaço com a insegurança e o medo, ao mesmo 

tempo em que automóveis e edifícios grandiosos – egocêntricos de mais e humanos 

de menos – dominam o meio urbano. Podemos ver que ainda alimentamos uma cultura 

muito individualista nos refugiando em casas de muros altos, shoppings centers, 

condomínios e centro empresariais fechados. Para melhorar ainda mais essa situação, 

contamos atualmente com os desafios impostos pela pandemia mundial causada 

pelo Corona-vírus 2. Com tudo isso em mente, o que necessitamos hoje em dia para 

melhorarmos a qualidade de vida de nossas cidades?

assim, quais soluções 
e atitudesa são 

necessárias?

“São necessários novos conceitos de planejamento urbano para 
integrar as responsabilidades sociais. As cidades cresceram e 
transformaram-se em estruturas tão complexas e difíceis de 

administrar,  que quase não nos lembramos que elas existiam em 
primeiro lugar, e acima de tudo, para satisfazer as necessidades 

humanas e sociais das comunidades” (ROGERS, 2001, p.8)

“Por décadas, a dimensão humana tem sido um 
tópico subvalorizado do planejamento urbano, 
muitas vezes abordado de maneira negligente. 
Uma característica comum a praticamente todas 
as cidades é que as pessoas que utilizam o espaço 
urbano público, em larga escala, têm sido cada 
vez mais maltratadas. Espaços públicos limitados, 
obstáculos, barulho excessivo, poluição, risco de 
acidentes e condições degradantes fazem parte 
do dia a dia dos residentes urbanos na maioria das 
cidades do mundo – independentemente da sua 
localização global, viabilidade econômica e estágio 
de desenvolvimento.” (GEHL E SVARRE, 2018, p.13-14)

“Diversas cidades no mundo estudam novas 
abordagens para o desenvolvimento de lugares 
melhores para pedestres como alternativa para 
melhorar a qualidade de vida da população. Isso 
exigirá novos estudos sobre um novo urbanismo, 
voltado à mobilidade a pé e à criação de métodos 
de avaliação da Caminhabilidade, envolvendo a 
infraestrutura para pedestres, que muitas vezes 
é bastante diversificada, já que cada rua, bairro 
e cidade foram criados sob uma demanda muito 

diferente da atual.” 

“As cidades não foram desenhadas para os pedestres, 
e esse problema interfere na qualidade de vida de 

todos.” (PAIVA, 2017, p. 41)

”
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As cidades hoje se tornaram parte de nós. Apesar de pensarmos que o mundo 

é urbano desde muito tempo atrás, ele se tornou assim apenas em 2007, quando a 

população mundial urbana excedia a rural (ONU, 2018). Hoje, conta-se com mais de 

55% do mundo vivendo em cidades e de acordo com as projeções da Organização das 

Nações Unidas (ONU), é prevista que essa porcentagem chegue a 68% no ano de 2050 

(ONU, 2018). Ou seja, até lá podemos afirmar que mais de dois terços das pessoas que 

morarão no mundo, morarão em cidades. 

 No Brasil, a população nacional urbana excedeu a rural muito antes, no ano 

de 1964 (IBGE, 2010) e hoje já se conta com mais de 85% dos brasileiros morando 

em cidades (ONU, 2018). São Paulo e Rio de Janeiro são as duas únicas megacidades 

brasileiras, que por definição são aglomerações urbanas com mais de dez milhões 

de habitantes com acelerado processo de urbanização (ONU, 2018). A Região 

Metropolitana de São Paulo é considerada a 11ª maior megacidade do mundo (ONU, 

2014) e a 4ª mais populosa, com aproximadamente 21.650.000 pessoas (ONU, 2018). 

Só no município de São Paulo há 12,18 milhões de habitantes, sendo que 99,1% destes 

vivem em áreas urbanas (IBGE, 2018). 

 A partir desses fatos podemos afirmar que realmente as cidades fazem parte de 

nossas vidas e ainda o farão pela nossa existência futura. Se um dia criamos as cidades, 

hoje necessitamos delas para vivermos. Apesar de muitos não pararem para refletir, é 

interessante perceber que “sociedade” e “cidade” formam uma simbiose na qual uma 

dá vida à outra. Podemos então afirmar que se nós criamos as cidades, elas também 

têm a capacidade de nos moldar de volta como sociedade, influenciando assim não 

só em nossa própria funcionalidade, mas também no nosso próprio comportamento 

como cidadãos (GEHL, 2014). 

 No entanto, como exposto anteriormente, muitas aglomerações urbanas estão 

com suas qualidades de vida comprometidas. Dessa forma, as cidades necessitam de 

nossa atenção. O que não se percebe é que estamos destruindo o próprio meio em 

que vivemos: “É uma ironia que as cidades, o habitat da humanidade, caracterizem-se 

como o maior agente destruidor do ecossistema e a maior ameaça para a sobrevivência 

da humanidade no planeta.” (ROGERS, 2001, p.4)

 Retomando aquilo que discutimos na seção anterior, Rogers (2001) afirma 

que as cidades se tornaram hoje um lugar de oportunidades de emprego e de riqueza 

e são encaradas como arenas para o consumo. Cresceram de forma vertiginosa e se 

transformaram em estruturas tão complexas e de difícil administração que a uma 

primeira instância, não se percebe conscientemente que elas existam e muito menos 

de que deveriam satisfazer as necessidades humanas e sociais das comunidades. Dados 

interesses políticos e comerciais, a ênfase do desenvolvimento urbano se deslocou 
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para atender as necessidades dos indivíduos. Para tanto, o espaço público coletivo 

foi negligenciado e a vida pública foi dissecada em componentes individuais. Isso 

contribui ainda mais para os cidadãos se enclausurarem dentro de tantos territórios 

particulares protegidos. Com esse processo, a segregação social e econômica é cada 

vez mais agravada e polarizada, gerando enorme desigualdade socioeconômica. 

Consequentemente, o resultado de toda essa tendência é o declínio da vitalidade dos 

espaços urbanos. 

 Diante dessa problemática urbana, composta em sua grande parte por 

reverberações provindas do Movimento Moderno, diversos trabalhos e pesquisas 

começaram a surgir no mundo a partir da década de 1960 como uma reação em busca 

de cidades mais humanas e habitáveis. Jane Jacobs (2009), Kevin Lynch (1997, 2007), 

Jan Gehl (2014, 2018), William Whyte (1980), Gordon Cullen (1983), Richard Rogers 

(2001), entre outros autores se dedicaram a explorar temas dentro de questões de 

qualidade de vida humana em cidades. 

 Jacobs (2009) associa qualidade de vida urbana à diversidade social, visto que 

a qualidade está atrelada às interações e atividades desenvolvidas por vários tipos de 

pessoas. Lynch (2007) relaciona o bem-estar humano com a capacidade de geração 

de atividades exercidas a partir das qualidades físicas do ambiente urbano. Gehl 

(2014) diz que a chave do uso dos espaços urbanos pelas pessoas é uma experiência 

qualitativa da cidade e não quantitativa: “O que importa não são números, multidões 

ou o tamanho da cidade, e sim a sensação de que o espaço da cidade é convidativo e 

popular; isso cria um espaço com significado” (Ibidem, p.63). 

 Ou seja, para que uma cidade tenha uma maior qualidade de vida, elas 

devem explorar qualidades dos usos e das atividades dos espaços urbanos através 

de oportunidades de permanência, experiência, conforto e bem-estar social. A partir 

dessa ressignificação espacial, as pessoas se inspirariam mais e seriam cada vez 

mais atraídas a usar a cidade, principalmente através da simples presença de outras 

pessoas.

 

 Em vista dessa retomada da dimensão humana nos modelos atuais de cidades, 

podemos afirmar que o “ser” pedestre (re)assume significativa importância em pleno 

século XXI. Gehl (2014) afirma que a figura do pedestre representa a relação de contato 

mais direto de pessoas com cidades. Fajardo (2017) afirma que o caminhar pela cidade 

está associado a aspectos fundamentais e ancestrais das organizações urbanas. Para 

além disso, o autor afirma que o caminhar é o ato que dá existência à humanidade, já que 

foi a partir dos atos de ficar e se deslocar a pé que os seres humanos se desenvolveram. 

Malatesta (2007) ressalta que o caminhar é uma atitude espontânea para todos os que 

têm condição física de praticá-lo e é tão intrínseco ao ser humano que os princípios 

básicos que regem o caminhar não são sequer percebidos e conscientizados. Enrique 

Peñalosa, ex-prefeito de Bogotá, Colômbia, vai um pouco mais a frente ao afirmar que 

se Deus fez os seres humanos como animais que caminham, eles necessitam desse 

mesmo ato não apenas para sobreviver, mas sim para serem felizes (SPECK, 2016).

 Diante dessa temática emergente, a Caminhabilidade (termo traduzido 

livremente do inglês Walkability) vem ganhando forças e destaques na área científica 

e profissional. Nota-se o esforço de vários autores e pesquisadores do mundo inteiro 

através da publicação de suas ideias, valores e visões contidos em trabalhos e índices de 

Caminhabilidade. É um campo relativamente novo e que por isso, ainda há diferentes 

definições, abordagens e utilizações. No entanto, o trabalho de Chris Bradshaw 

(1993) é tido como o primeiro trabalho reconhecido pela comunidade científica que 

apresenta e mede a Caminhabilidade (ITDP BRASIL, 2016). Bradshaw (1993) define o 

termo como o indicador da qualidade urbana sob a ótica do pedestre e possui quatro 

características básicas: a primeira diz respeito à fisicalidade do microambiente criado 

pelo homem que seja “amigável ao pé”; a segunda recai sobre a importância de se ter 

destinos ativos e úteis numa distância a pé; a terceira, sobre os aspectos ambientais e 

climáticos naturais; e a quarta, sobre a diversidade sociocultural do bairro. 

 Southworth (2005) define a Caminhabilidade como uma medida sobre como o 

ambiente construído incentiva o caminhar a pé, proporcionando conforto e segurança 

“Depois de quase cinquenta anos de negligência com a dimensão 
humana, agora, no início do século XXI, temos necessidade urgente 
e vontade crescente de, mais uma vez, criar cidades para pessoas” 
(GEHL, 2014, p.29).

“Novos   paradigmas  ditam uma inflexão nos padrões   de  
desenvolvimento urbano, reduzindo o espaço para os veículos 
motorizados e apoiando a renascença dos espaços para os pedestres. É a 
emergência de uma visão antropocêntrica de cidade, focada nas pessoas. 
Copenhague, Nova York, São Paulo, Bogotá, Madri e Buenos Aires são 
exemplos de cidades que estão em plena transformação, buscando 
soluções para a melhoria da qualidade de vida de seus habitantes, 
sobretudo pedestres” (ANDRADE e LINKE, 2017, p.7).

introduçãointrodução



4140

ao pedestre, conectando pessoas com diversos destinos dentro de uma quantia 

razoável de tempo e esforço e oferecendo interesse visual nos deslocamentos. Para 

Speck (2016), Caminhabilidade é, simultaneamente, um meio e um fim, bem como 

uma medida para a qualidade de vida urbana. Ela compreende a experiência urbana 

através dos deslocamentos a pé pela cidade a partir de critérios de acessibilidade, 

mobilidade, possibilidades e estímulos. Se para Gehl (2014), o caminhar é o meio mais 

direto em que pessoas e cidades se relacionam, gerando experiências de vida, para 

Speck (2016), o estar na rua a pé promove forças maiores para estimular a qualidade 

de vida urbana.

“Assim, enquanto eu me esforçava para explicar 
que a maneira como nos movimentamos é mais 
importante do que a maneira como vivemos, 
acontece que a forma como nos movimentamos é 
que determina, em grande parte, como vivemos” 
(SPECK, 2016, p.58). 

 Concomitantemente aos diversos trabalhos científicos acerca da 

Caminhabilidade, surgiram inúmeras formas de se avaliá-la. Dessa maneira, diversos 

índices de Caminhabilidade foram criados no mundo inteiro, cada qual sendo adaptado 

de acordo com a sua realidade. No Brasil, vários pesquisadores se dedicam a propor 

seus métodos de avaliação bem como várias organizações se voltam a aplica-las. Nessa 

imensidão e complexidade da Caminhabilidade, há muito a se avaliar já que existem 

muitos elementos a se quantificar e qualificar. Assim, entre critérios imateriais (como 

por exemplo, segurança, mobilidade, atratividade, acessibilidade, proteção, ambiente, 

conectividade, sustentabilidade, escala humana do pedestre, etc.) e elementos 

materiais (dimensões da calçada, obstáculos, árvores, iluminação pública, mobiliário 

urbano, fachadas e alturas dos edifícios, etc), há uma infinidade de abordagens de 

estudos e avaliações. 

 No entanto, se a Caminhabilidade se configura como uma medida e um 

indicador de qualidade do lugar em prol do pedestre – tendo em mente a qualidade de 

vida urbana – é possível afirmar que ela aborda questões voltadas tanto ao ambiente 

construído quanto à experiência humana. Dentre essa infinidade de possibilidades, 

muitos dos trabalhos nacionais não se voltam a explorar as correlações de como a 

infraestrutura física do ambiente urbano influencia diretamente na percepção e no 

comportamento ambiental dos pedestres – aspecto que reflete no uso efetivo dos 

espaços urbanos pelas pessoas. Grande parte dos estudos propostos se voltam a 

apenas quantificar e/ou a qualificar inúmeras variáveis de Caminhabilidade, sendo 

elas inerentes aos indivíduos e/ou ao meio construído. Outros se propõem a fazer 

“A Caminhabilidade é a qualidade do ambiente caminhável
 percebida pelos pedestres que possibilita e incentiva o seu próprio caminhar, 

compreendendo assim as experiências urbanas a pé a partir de 
fatores físicos, ambientais, sócioculturais e comportamentais”

“Ou seja, é a qualidade de ser caminhável.” 
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questionários e saber um pouco mais sobre a opinião dos pedestres, mas poucos se 

dedicam a explorar o porquê de os pedestres se comportarem e agirem de determinas 

maneiras a partir de certas configurações físicas do ambiente. 

 Diante disso, assume-se de imediato a Caminhabilidade como o estado ou a 

qualidade de ser caminhável. Indo mais a fundo, podemos defini-la como a qualidade 

do ambiente caminhável que é percebida pelos pedestres e que possibilita e incentiva 

o seu próprio caminhar, compreendendo assim as experiências urbanas a pé a 

partir de fatores físicos, ambientais, sócioculturais e comportamentais. Em suma, a 

Caminhabilidade se acha entre o caráter urbano das cidades e o caráter humano dos 

pedestres – aspecto que reflete diretamente sobre a qualidade de vida urbana. Face ao 

exposto, se dentro dela há todas essas relações, por que não inserir a Ergonomia como 

método de estudo e aferição da Caminhabilidade?

 De raiz grega Ergon (trabalho) + Nomos (ação), a Ergonomia pode ser definida 

como o estudo das ações e influências mútuas entre o ser humano e o espaço através 

de interfaces recíprocas e tem como objeto de estudo o indivíduo no meio. A presente 

pesquisa é embasada no trabalho que Kronka Mülfarth (2017) vem desenvolvendo 

dentro da área. A autora interpreta a raiz Ergon como “ação” e Nomos como “princípio” 

e entende pela primeira como modo de proceder, trazendo questões de atitudes e 

comportamentos e pela segunda, como o início dessas ações, ou seja, as diretrizes às 

quais todo desenvolvimento posterior deve ser subordinado. 

 Já de acordo com a Associação Internacional de Ergonomia (International 

Ergonomics Association – IEA), a Ergonomia pode ser definida como uma ciência que 

se propõe a explorar as relações intrínsecas e complexas entre Indivíduo X Espaço. 

Cabe pontuar que se trata de uma ciência interdisciplinar que extrapola o âmbito da 

Arquitetura e do Urbanismo, chegando a envolver a Psicologia, Engenharia, Medicina 

e Antropometria (KRONKA MÜLFARTH, 2017). É por tal razão que o estudo entre ser 

humano e espaço pode receber várias terminologias. 

 Quando reinterpretada através da ótica da “Psicologia Ambiental”, a Ergonomia 

assume um caráter pertinente a ser adotado por esta pesquisa: o ser humano se 

encontra em constante interação com ambiente de forma ativa, dinâmica e sistêmica, 

sempre trocando informações com o espaço, seja através dos aspectos físicos, seja 

através das relações sociais presentes. Dessa maneira, “não se trata do indivíduo e o 

meio, mas sim, o indivíduo no meio” (RAPOPORT apud KRONKA MÜLFARTH, 2017, 

p.17).
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o ser humano e o ambiente através de 

interfaces recíprocas e tem como 
objeto de estudo o indivíduo NO ambiente.” 

meio físico

ELEMENTOS 
MATERIAIS, 
OBJETIVOS, 
MENSURÁVEIS

QUALIDADE DO
AMBIENTE
URBANO 
CONSTRUÍDO

PEDESTRES

ERGONOMIA

como método
de estudo

como método
de avaliação

indivíduos

PERCEPÇÃO
 ESPACIAL  E

COMPORTAMENTO
AMBIENTAL

ELEMENTOS 
IMATERIAIS, 
SUBJETIVOS, 
IMENSURÁVEIS

introdução
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 Portanto, se a relação pessoa 

no ambiente é objeto de estudo 

da Ergonomia, por que ela não 

ainda não foi inserida em estudos 

e avaliações de Caminhabilidade? 

Quando pisamos na cidade através 

de seus inúmeros espaços públicos 

urbanos, estamos vivenciando 

diversos aspectos provindos da Ergonomia. Assim, seja a partir dos elementos que 

a estruturam - físico, psicológico, ambiental e sociocultural (KRONKA MULFARTH, 

2017), seja a partir da relação Pessoa no Ambiente - provinda da Psicologia Ambiental 

(MOSER, 1998; GUNTHER, 2009; CAVALCANTE E ELALI, 2011), a Ergonomia funciona 

como um elo estruturador entre o ambiente construído da cidade, o usuário urbano e 

a sua percepção espacial. 

 Se o ser humano está constantemente interagindo com o espaço no qual se 

insere e assim, trocando informações incessantemente, a compreensão de como 

as pessoas percebem, assimilam e agem a partir das informações que captam do 

ambiente ao seu redor, torna-se essencial para o desenvolvimento da presente 

dissertação. É com base na compreensão desses processos que as atividades exercidas 

em um determinado ambiente podem ser melhoradas, principalmente em relação ao 

conforto, à segurança e à experiência do usuário (KRONKA MÜLFARTH, 2017). 

 Dessa maneira, a presente pesquisa estrutura a Ergonomia como método 

de estudo e de avaliação de Caminhabilidade. Como primeiro, parte-se da sua 

reinterpretação através da área da Psicologia Ambiental, que pode ser definida como 

o campo de conhecimento voltado para o estudo das relações recíprocas entre pessoa 

e ambiente no sentido de como construímos significados e nos comportamos diante 

de um espaço e como este mesmo espaço é modificado pela nossa subjetividade 

(CAVALCANTE E ELALI, 2011). 

 Já como segundo, parte-se para a utilização do conceito de Streetscapes como 

ferramenta na Avaliação Ergonômica do Ambiente Urbano (KRONKA MÜLFARTH, 

2017). De origem inglesa, o termo se refere às imagens visuais das ruas formadas por 

nós, enquanto pedestres, a partir da nossa própria percepção ambiental das qualidades 

físicas urbanas. Aqui, os streetscapes funcionam também como uma condicionante e 

um ponto de partida para as avaliações ergonômicas pois lidam com a forma com 

que os elementos físicos urbanos se combinam e geram imagem visuais (positivas ou 

negativas) nas pessoas, que por sua vez, impactam no seu próprio comportamento.

 Dessa maneira, essa pesquisa está embasada a partir dessa estruturação, pois o 

“Os elementos móveis de uma cidade 
e, em especial, as pessoas e suas atividades, 
são tão importantes quanto as partes 
físicas estacionárias. Não somos meros 
observadores desse espetáculo, mas parte dele; 
compartilhamos o mesmo palco com os outros 
participantes” (LYNCH, 1997, p.2).

introdução caminhabilidade

ERGONOMIA

psicologia
ambiental

método
de estudo

método
de avaliação

street_
_scapes

4 fatores de avaliação:

- físicos
- ambientais

- sócioculturais
- psicocomportamentais

“imagem visual de uma rua formada pelo pedestre 
a partir da percepção ambiental 

do meio urbano construído.” 

“estudo das relações recíprocas entre pessoa e ambiente, 
analisando como o indivíduo percebe e avalia o ambiente 
no qual está inserido e, ao mesmo tempo, como ele 
é in�uenciado por esse mesmo ambiente.” 
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estudo e a avaliação de como os pedestres (indivíduos) se comportam espontaneamente 

nas calçadas (meio), pode dizer muito sobre a qualidade física e a ambiental dos 

espaços urbanos. Assim, levanta-se aqui a importância de também medir e avaliar 

o “imensurável”, ou seja, de tentar chegar mais perto do intangível e do subjetivo, 

que se tornam um pouco mais palpáveis através da observação comportamental dos 

pedestres nas ruas. Há coisas que vão muito além do mero espaço físico e que são 

imprescindíveis para deixar as cidades mais caminháveis. 

 Dito isso, dentro das potencialidades da Ergonomia como método de estudo 

e aferição da Caminhabilidade, o objeto de estudo dessa presente pesquisa é a 

correlação entre as variáveis materiais, objetivas e mensuráveis do ambiente urbano 

com as variáveis imateriais, subjetivas e imensuráveis dos pedestres. 

 A fim de se chegar a uma compreensão maior sobre o uso efetivo de espaços 

urbanos a partir do grau de associação entre a qualidade do ambiente urbano construído 

e do comportamento humano, delineia-se aqui como objetivo geral a proposição de uma 

sistematização conceitual e prática entre os critérios de Caminhabilidade, os fatores 

físicos do ambiente construído urbano e os fatores socioculturais e comportamentais 

dos pedestres.

 Isso posto, emergem-se como objetivos específicos: 

 - Contribuir para o entendimento das variáveis atreladas à Caminhabilidade;

 - Atentar para as oportunidades e potencialidades da Ergonomia como 

conceituação, ciência, método e ferramenta de avaliação da Caminhabilidade; 

 - Evidenciar que a Ergonomia pode ser extrapolada em seu âmbito limitador 

restrito ao trabalho e, assim, contribuir para a área do Urbanismo. 

 - Reforçar o entendimento e a importância da caracterização dos elementos-

chave de uma rua ou calçada que podem vir a estimular fatores sociocomportamentais 

mais positivos e assim, tornarem-se espaços de maior convivência urbana;

 - Reforçar o entendimento e a importância do caminhar como modal prioritário 

na tomada de decisões dentro de projetos de desenho urbano e de políticas públicas de 

mobilidade urbana;

 Face ao exposto, apresenta-se aqui a estruturação dessa presente dissertação 

de mestrado que está dividida em três grandes partes. 

 A primeira parte, intitulada “Parte I: Relacionar a partir da teoria – uma 

aproximação teórica” tem o objetivo de expor a revisão bibliográfica realizada pela 

pesquisa em quatro capítulos. O primeiro capítulo discorre sobre a Caminhabilidade 

enquanto que o segundo, sobre a Ergonomia (incluindo a sua relação com a Psicologia 

Ambiental e os Streetscapes). Já o terceiro aborda questões referentes aos elementos 

materiais, objetivos e mensuráveis do ambiente construído urbano enquanto que o 

quarto aborda os elementos imateriais, subjetivos e imensuráveis da percepção e do 

comportamento ambiental. 

 A segunda parte da dissertação sob o título de “Parte II: Verificar a partir da 

realidade – uma aplicação prática” apresenta o método e as técnicas utilizadas pela 

pesquisa. Aqui, objetiva-se confrontar as teorias levantadas através de sua verificação 

e validação na realidade urbana de uma área do município de São Paulo. Isso se dará 

a partir da aplicação da Avaliação Ergonômica do Ambiente Urbano de autoria de 

Kronka Mülfarth (2017), que por sua vez, objetiva analisar e expor elementos chave 

de melhoria do ambiente construído das cidades em prol dos pedestres. Como área de 

estudo, a presente pesquisa de mestrado elegeu duas Zonas Origem e Destino (METRO, 

2018): Barra Funda e Francisco Matarazzo. A justificativa de escolha dessas áreas e 

o seu processo se encontram descritos nessa seção. Além disso, relata-se também a 

revisão do método de Kronka Mülfarth (2017) e o percurso feito diante dos imprevistos 

impostos pela pandemia mundial do Coronavírus-2. 

 A terceira e última parte intitulada “Parte III: Verificar a partir da pesquisa – 

uma proposição instigante” apresenta a sistematização objetivada pela pesquisa bem 

como o seu processo de construção através das análises comparativas entre a Parte 

I – Teórica e a Parte II – Prática. 

 

 Face ao exposto, a presente pesquisa de mestrado está estruturada na seguinte 

introduçãointrodução

lógica representada pelos diagramas a seguir: 
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introduçãointrodução

1RELACIONAR 
A PARTIR DA TEORIA
uma aproximação prática

revisão bibliográ�ca
conceitos, contextualizações,
critérios, variáveis, índices.

sistematização preliminar
critérios de caminhabilidade,
variáveis físicas e ambientais, 
variáveis socioculturais e comportamentais
da psicologia ambiental.

CAMINHABILIDADE STREETSCAPES PSICOLOGIA AMBIENTAL

ERGONOMIA
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2VERIFICAR 
A PARTIR DA REALIDADE
uma aplicação prática

aplicação da Avaliação 
Ergonômica do Ambiente 
Urbano (KRONKA MÜLFARTH, 2017)

seleção de streetscapes, cenários
de caminhabilidade, levantamentos 
empíricos de fatores físicos e ambientais
e de fatores socioculturais e comportamentais.

variáveis da 
qualidade do 
ambiente construído

+
variáveis do
dos per�s dos
pedestres

avaliações
ergonômicas  do
ambiente urbano

fatores físicos

e ambientais

fatores sócioculturais

comportamentais

formulação da sistematização
objetivada
junção dos resultados obtidos nas 
Partes I e II da pesquisa. Relação dos 
critérios de Caminhabilidade com fatores 
físicos e socioculturais e comportamentais

sistematização proposta
proposição da sistematização com 
intuito de veri�car a  correlação:

qualidade
do ambiente urb.
construído

percepção
esp. e comporta_
_mento ambiental!

3REVELAR
A PARTIR DA PESQUISA
uma proposição instigante
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2PROBLE_MATIZARinício

teoria

resultados

prática

SENTIR1

3JUSTIFICAR
5EMBASAR

6INVESTIGAR

7DESCOBRIR

9VERIFICAR
10OBSERVAR

11ANALISAR

12CONSTATAR

13REVIS(IT)AR

14PROPOR

4DEFINIR

8IDEALIZAR

15CONCLUIR 16DISSEMINAR

3
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 A teoria em qualquer tipo 
de pesquisa científica é parte 
fundamental  para  a sua 
concretização. É fato que nenhuma 
motivação ou justificativa de 
qualquer pesquisa vem do nada, 
sendo necessário o seu embasamento 
a partir de trabalhos científicos e 
obras de autores internacionais e 
nacionais. 

 Esta  parte  evidencia todo o caminho teórico 

percorrido pela presente pesquisa, abordando os 

conceitos de Caminhabilidade (Capítulo 1), Ergonomia 

(Capítulo 2), Ambiente Construído (Capítulo 3) e 

Comportamento Ambiental (Capítulo 4). Cada um 

deles se configura como um capítulo a parte, mas que, 

no entanto, eles vão se somando através dos construtos 

realizados entre eles próprios. Destaca-se, em especial, 

o capítulo sobre a Ergonomia visto que este apresenta 

um construto ainda inédito a partir de sua relação com 

a Psicologia Ambiental e os Streetscapes. Os capítulos 

3 e 4 visam abordar, respectivamente, os elementos 

materiais, objetivos e mensuráveis do ambiente 

construído urbano e os elementos imateriais, subjetivos 

e imensuráveis da percepção e do comportamento 

ambiental.
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capítulo 1:

caminhabilidade 

 “Caminhar é a primeira coisa que um bebê deseja fazer 
e a última coisa que uma pessoa deseja renunciar a. 
Caminhar é um exercício que não necessita um ginásio. 
É uma medicação sem remédio, o controle de peso 
sem dieta e o cosmético que não se pode encontrar nas 
farmácias. É um tranquilizante sem drágeas, a terapia 
sem psicanalista e o lazer que não nos custa um centavo. 
De mais a mais, não contamina, consome poucos 
recursos naturais e é altamente eficiente. Caminhar é 
conveniente, não necessita equipamento especial, é 
autorregulável e intrinsecamente seguro. Caminhar é 
tão natural como respirar.” (BUTCHER, 1999 in: GHIDINI, 
2011).

“Deus nos fez animais que 
caminham – pedestres. 
Como um peixe precisa 
nadar, um pássaro voar, 

um cervo correr, nós 
precisamos caminhar; 

não para sobreviver, mas 
para sermos felizes.” 

(PEÑALOSA in: SPECK, 
2016, p.51).

INTRODUÇÃO
 O caminhar é essencial ao cotidiano das pessoas. É um hábito que se repete 

há milhares de anos e que diariamente, bilhões de pessoas no mundo realizam essa 

ação sem nem perceber e/ou ter consciência (TSAY, 2017). Fajardo (2017) afirma 

que diante dessa ação simples e inerente ao ser humano, o caminhar na cidade está 

relacionado diretamente com os fundamentos ancestrais das organizações urbanas. 

Além de relacionar o ato de caminhar à existência das cidades, o autor também o liga à 

existência da humanidade ao dizer que os atos de ficar em pé e caminhar fazem parte do 

inventário biológico humano. Malatesta (2007) ressalta que o caminhar é uma atitude 

espontânea para todos os que têm condição física de praticá-lo e é tão intrínseco ao ser 

humano que os princípios básicos que regem o caminhar não são sequer percebidos e 

conscientizados. Solnit (2000 apud TSAY, 2017) conclui que os deslocamentos a pé são 

um “ato universal ao qual investimos significados muito pessoais e que, assim, confere 

sentido único para cada um de nós.” (Ibidem, p.31). 

 Indo um pouco além, Andrade e Linke (2017) abordam o caminhar como a 

forma mais democrática de se locomover nas cidades, já que pedestres são:

 

 Se o caminhar é democrático, é também libertador já que quando caminhamos, 

temos a liberdade de movimento. Semelhante à poética de Jacobs (2009) quando 

discorre sobre o “balé da calçada”, Andrade e Linke (2017) afirmam que os pedestres 

executam uma coreografia diária e cotidiana com fluidez de movimento que a liberdade 

os traz, fazendo com os espaços urbanos sejam preenchidos por vitalidade. Sadik-

Khan (2017) ressalta que em decorrência desse “balé”, o caminhar é uma linguagem 

complicada, já que ao contrário dos veículos que têm regras e vias específicas, o 

pedestre faz caminhos em todas as direções possíveis e em linhas irregulares. 

 No entanto, ser pedestre hoje no Brasil ainda não é algo inteiramente positivo. 

Como Peñalosa (SPECK, 2016) colocou, se Deus nos fez animais que caminham e 

que precisam caminhar não para a sobrevivência da espécie, mas para a felicidade, 

podemos dizer que estamos caminhando dentro do Brasil rumo à infelicidade. O 

pedestre brasileiro acaba se tornando muitas vezes uma figura de resistência e 

resiliência urbana em decorrência das precárias condições da infraestrutura urbana 

“crianças, adultos, idosos; são mulheres e homens. Pedestres 
podem ter limitações de locomoção permanentes – 

limitações físicas (motoras e/ou de visão); ou temporárias, 
como transporte de carrinhos de bebês, crianças de colo ou 

cadeiras de rodas.” (Ibidem, p.6). 
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básica para o caminhar. Curiosamente, os deslocamentos a pé são a forma mais 

utilizada pelos brasileiros para circular nas cidades (VASCONCELLOS, 2017).  

 Para Fajardo (2017), a figura do pedestre no Brasil é também ligada à condição 

socioeconômica por associar a ideia de que quem caminha pela cidade não tem meios 

para empreender outros deslocamentos. Dessa maneira, a condição atual de pedestre 

brasileiro se associa muito mais à figura de um pária urbano do pós-guerra automotivo 

do que de um flâneur francês do Século XIX (FAJARDO, 2017). Diante desse contexto, 

o autor afirma que é urgente identificar novas práticas e evidências para que cidades 

brasileiras resgatem o ato de caminhar como uma ação que promova um rol de valores 

para a vitalidade urbana.

 A Caminhabilidade surge diante desse contexto, trazendo novos valores que 

retomam qualidades hoje esquecidas enquanto somos pedestres.

CAMINHABILIDADE: UMA PRIMEIRA 
APROXIMAÇÃO

 Face ao exposto, coloca-se então o caminhar como um dos meios fundamentais 

para uma melhor qualidade de vida urbana. Portanto, um dos conceitos pertinentes de 

se trabalhar aqui é com o de “Caminhabilidade” (termo do inglês Walkability). Assume-

se que a Caminhabilidade esteja entre o caráter urbano das cidades e o caráter humano 

das pessoas. 

Em um primeiro momento, a Caminhabilidade pode ser analisada através de sua 

própria etimologia:

caminhabilidade

caminha

-(i)dade

qualidade
ou estado

(-vel)

caminhável

 Antes de prosseguirmos com uma investigação mais 
profunda dentro dessa temática, cabem aqui algumas 
ressalvas. 

 Primeiramente, ressalta-se que o conceito desse termo 
ainda não é consensual por ser de certa forma recente e ainda 
em exploração nos meios acadêmicos e científicos. Diversos 
autores reforçam a ideia de que sua definição ainda se 
encontra em construção e irá depender do foco da pesquisa 
(KRAMBECK, 2006; PARK, 2008; HARUN E NASHAR, 2015). 

 Além desse fator, é um conceito que traz uma 
complexidade significativa visto que lida com elementos e 
relações provenientes tanto do ambiente urbano quanto do 
pedestre (KRAMBECK, 2006; PARK, 2008; PAIVA, 2017). Dessa 
maneira, não há uma única forma específica de avaliação. 

 Por fim, possui um caráter altamente multidisciplinar 
envolvendo não apenas as áreas do Urbanismo e do 
Planejamento Urbano, mas também as áreas de Saúde e Bem-
Estar Público, Engenharia de Trânsito e Políticas Públicas 
(NANYA, 2016; PIRES E MAGAGNIN, 2018; ITDP BRASIL, 2018).

 Com isso posto, esta presente dissertação se utiliza de 
uma definição de Caminhabilidade que foi tida a partir de 
um breve percurso dentro do contexto histórico da origem e 
evolução do termo. Apresenta-se a seguir esse caminho.

caminhabilidade: 
uma primeira 
aproximação

ressalvas

RESSALVAS SOBRE A CAMINHABILIDADE
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ORIGEM E EVOLUÇÃO DA CAMINHABILIDADE
 A primeira vez que o termo “Caminhabilidade” surgiu foi há mais de 28 anos, 

em 1993, através do trabalho desenvolvido por Chris Bradshaw em Ottawa, Canadá. 

É considerado no meio científico como o primeiro trabalho oficial a apresentar, 

conceituar e medir a Caminhabilidade (MALATESTA, 2007; GHIDINI, 2011; ITDP 

BRASIL, 2018). Bradshaw (1993) afirma que Caminhabilidade é um indicador da 

qualidade do lugar sob a ótica do pedestre e possui quatro características básicas: 

a primeira diz respeito à fisicalidade do microambiente criado pelo homem que seja 

“amigável ao pé”; a segunda recai sobre a importância de se ter destinos ativos e úteis 

numa distância a pé; a terceira, sobre os aspectos ambientais e climáticos naturais; e a 

quarta, sobre a diversidade sociocultural do bairro. Seu trabalho teve por objetivo em 

propor um índice de Caminhabilidade através de 10 categorias para mensurá-la. São 

elas: 

1. Densidade de pessoas nas calçadas

2. Estacionamento de veículos permitidos

3. Disponibilidade e quantidade de bancos (mobiliário urbano) por habitantes do 

bairro

4. Como são as oportunidades de relação social (conhecer, conversar, etc.)

5. Idade que se pode deixar as crianças caminharem sozinhas pela rua

6. Como as mulheres vêm a segurança do bairro

7. A sensibilidade do serviço de trânsito local

8. A quantidade de locais importantes do bairro que os vizinhos possam enumerar

9. Estacionamentos. Estão próximos ou distantes? E que capacidade têm?

10. As calçadas. Como são e como estão?

 De visão pioneira, Bradshaw (1993) iniciou um movimento em prol da 

qualidade de vida urbana através da caminhada, que desde então só ganhou forças e 

evoluiu.  

 Para Southworth (2005), Caminhabilidade é uma medida sobre como o ambiente 

construído incentiva o caminhar, proporcionando conforto e segurança ao pedestre, 

conectando pessoas com diversos destinos dentro de uma quantia razoável de tempo e 

esforço e oferecendo interesse visual nos deslocamentos. O autor também explicita os 

valores e benefícios qualitativos da Caminhabilidade para a cidade, dizendo que ela é 

o embasamento da cidade sustentável já que sem a sua ajuda, a conservação dos mais 

variados recursos não seria possível; que ela é o modo de transporte mais socialmente 

igualitário, pois está disponível para a maioria da população seja de diferentes idades, 

condições econômicas ou físicas; que ela assim, pode estimular a sociabilização; e que 

ela proveja saúde mental e física aos cidadãos.

 Southworth (2005) estabelece seis categorias de grande relevância para a 

criação de uma rede caminhável:

1. Conexões e conectividade da rede (em escala global e local)

2. Conexão entre modais diferentes de transporte público

3. Diversidade no uso do solo

4. Questões de segurança viária e contra criminalidade

5. Qualidade do percurso (materialidade, sinalização, iluminação e áreas verdes)

6. Contexto do percurso a pé (desenho urbano, atratividade e permeabilidade 

visuais, paisagismo e fruição)

 Já para Jeff Speck (2016), Caminhabilidade é, simultaneamente, um meio e 

um fim, bem como uma medida para a qualidade de vida urbana. Ela compreende a 

experiência urbana através dos deslocamentos a pé pela cidade a partir de critérios de 

acessibilidade, mobilidade, possibilidades e estímulos. O autor explicita dizendo que 

para que uma caminhada seja adequada, ela necessita compreender quatro condições 

principais: ser proveitosa, segura, confortável e interessante:

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Speck (2016) cria o que ele chamou de “Teoria Geral da Caminhabilidade” que 

engloba essas quatro condições citadas acima e as desenvolve transformando-as em 

“Os Dez Passos da Caminhabilidade”, que são: 

A caminhada proveitosa

1. Pôr o automóvel em seu lugar

“Proveitosa significa que a maior parte dos aspectos da vida cotidiana está 
por perto e são organizados de tal modo que uma caminhada atenda às 
necessidades do morador. Segura significa que a rua foi projetada para dar 
aos pedestres uma chance contra acidentes com automóveis: os pedestres 
não têm apenas que estar seguros; precisam se sentir seguros, condição 
ainda mais difícil de atender. Confortável significa que edifícios e paisagem 
conformam as ruas como “salas de estar ao ar livre”, em contraste com os 
imensos espaços abertos que, geralmente, não conseguem atrair pedestres. 
Interessante significa que as calçadas são ladeadas por edifícios singulares 
agradáveis e com fartura de sinais de humanidade.” (Ibidem p. 20-21)

origem e evolução 
da caminhabilidade

origem e evolução 
da caminhabilidade
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2. Mesclar os usos do solo

3. Adequar o estacionamento

4. Deixar fluir o sistema de transporte público

A caminhada segura

5. Proteger o pedestre (segurança viária e contra criminalidade)

6. Acolher e investir nas bicicletas

A caminhada confortável

7. Criar bons espaços

8. Plantar árvores

A caminhada interessante

9. Criar faces de ruas agradáveis e singulares

10.  Eleger suas prioridades

 Park (2008) define Caminhabilidade como a qualidade do ambiente caminhável 

percebida pelos pedestres medida por atributos do desenho urbano em microescala. 

Harun e Nashar (2015) a conceituam como uma medida que compreende qualidades 

que tornam a caminhada uma experiência positiva. Como experiência “positiva” as 

autoras entendem quando as ruas oferecem qualidades de conforto, acessibilidade, 

segurança e conectividade para facilitar a mobilidade dos pedestres. Já Abley et. al 

(2011) simplificam a sua definição: é o quão amigável o ambiente construído urbano 

é para os deslocamentos a pé. Krambeck (2006) também a simplifica dizendo que 

a Caminhabilidade é a segurança, a seguridade, a economia e a conveniência dos 

deslocamentos a pé pelas cidades. 

 Indo para o âmbito nacional, Ghidini (2011) define Caminhabilidade do ponto 

de vista conceitual como “uma qualidade do lugar; o caminho que permite ao pedestre 

uma boa acessibilidade às diferentes partes da cidade, garantido às crianças, aos 

idosos, às pessoas com dificuldades de locomoção e a todos.” (Ibidem, p. 22). O autor 

ainda realça que a Caminhabilidade tem que proporcionar uma reestruturação tanto 

da infraestrutura física (passeios/calçadas adequadas e atrativas aos pedestres) quanto 

da infraestrutura social (estabelecendo maiores relações interdependentes com 

bairros e ruas). Ghidini (2011) finaliza dizendo que uma vez estabelecidos os critérios 

que possam ser adaptados a cada região e a cada realidade, a Caminhabilidade vem 

a se configurar como um verdadeiro indicador da qualidade de vida urbana e pode 

representar muito na melhoria futura da sustentabilidade e da ecologia urbana.

  Para Malatesta (2007), Caminhabilidade é um conceito que reflete tanto o 

conjunto das condições de viagens a pé em determinada área quanto o desempenho 

desse próprio conjunto. As condições citadas pela autora são: as facilidades existentes 

para os pedestres, as condições da via enquanto tráfego, a tipologia de uso e ocupação 

do solo, manutenção, zeladoria pela comunidade, o ambiente urbano imediato, 

segurança e conforto ao caminhar. 

 Calliari (2019) se refere à Caminhabilidade como o conjunto de elementos e 

fatores que influenciam no ato de andar a pé nas áreas urbanas. 

 O ITDP Brasil (2018) define como a medida em que as características do 

ambiente urbano favorecem a sua utilização para deslocamentos a pé e tem como foco 

as condições urbanas observadas pela ótica do pedestre. 

 Para Falson (2016 apud TOZZO et al., 2018) o conceito de Caminhabilidade 

está associado à caminhada como principal meio de locomoção e analisa a facilidade 

ou a dificuldade que os pedestres possuem para se deslocar nas cidades, de modo que 

se configure como um modal de mobilidade urbana sustentável. 

 Pires e Magagnin (2018) dizem que o conceito de Caminhabilidade é 

bem utilizado por pesquisadores da área de transporte para indicar a qualidade da 

infraestrutura de pedestres ao mesmo tempo em que está associado à qualidade 

do ambiente de caminhada que é percebida pela população. É a qualidade da 

Caminhabilidade que vai determinar o grau de acessibilidade do espaço urbano.

 Cerqueira (2017) relaciona Caminhabilidade com as facilidades (ou 

dificuldades) encontradas pelos pedestres nas cidades. Assim, está relacionada 

com a capacidade que os espaços urbanos têm em oferecer boas condições para os 

deslocamentos a pé das pessoas, independentemente das suas condições físicas ou 

motivações. A autora ainda afirma que a Caminhabilidade resulta na acepção de se 

observar a influência que o ambiente desempenha sobre o caminhar.  

 Paiva (2017) atrela a ideia de Caminhabilidade ao porquê de algumas pessoas 

utilizarem mais algumas ruas do que outras. O autor então ressalta o quão complexo é 

o seu estudo já que há diversas variáveis para realizar essa investigação. Assim, o autor 

a define como uma metodologia que se usa de recursos quantitativos e qualitativos, 

além de recursos objetivos e subjetivos para avaliar como uma rua ou bairro pode 

se tornar mais convidativo, promovendo ambientes mais agradáveis e seguros para 

facilitar a mobilidade a pé.  

 Dessa maneira, é possível observar a variedade de definições disponíveis 

no mundo acadêmico e científico. É dessa variedade que surge a complexidade que 

envolve o campo da Caminhabilidade. Muitos pesquisadores se desdobram sobre 

uma pesquisa bibliográfica extensa e exaustiva antes de chegarem às suas próprias 
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definições. O que se apresentou aqui foi parte desse esforço e podemos concluir que 

de uma forma mais objetiva, Caminhabilidade significa a qualidade de ser caminhável. 

Qualidade essa que vai depender do foco de cada trabalho proposto. Aqui, vamos em 

direção ao trabalho de Southworth (2005) e Park (2008) e definimos o termo como:

 “A Caminhabilidade é a qualidade do ambiente caminhável percebida pelos 

pedestres que possibilita e incentiva o seu próprio caminhar, compreendendo assim 

as experiências urbanas a pé a partir de fatores físicos, ambientais, sócioculturais e 

comportamentais”

 Subentende-se nessa definição de que a Caminhabilidade envolve a noção de 

como os ambientes físicos urbanos apoiam o nosso próprio caminhar em termos da 

experiência desse ato. Essa experiência, por sua vez, é moldada pela qualidade física 

do ambiente construído e traduzida pelos fatores socioculturais e  comportamentais 

dos próprios pedestres. Através desse processo, é possível verificar a forma como a 

caminhada está se concretizando, podendo analisa-la sob diversos critérios, como por 

exemplo, segurança viária, qualidade da calçada, atratividade e fruição, etc.

 CAMINHABILIDADE E AS SUAS ESCALAS
 Apesar de a definição de Caminhabilidade não ser ainda um processo 

consensual, diversos trabalhos na área ressaltam a importância de se definir a escala 

de trabalho. Muitos autores afirmam que as escalas se configuram como verdadeiros 

fatores determinantes nas variáveis a serem levantadas dentro da Avaliação de 

Caminhabilidade (VASCONCELLOS, 2001; MALATESTA, 2007; PARK, 2008; LITMAN, 

2009; CAMBRA, 2012; PAIVA, 2017; PIRES E MAGAGNIN, 2018; ITDP, 2018b; RIBAS, 

2018; CALLIARI, 2019). 

 Apesar de não discorrer diretamente sobre a Caminhabilidade, Vasconcellos 

(2001 apud Pires e Magagnin, 2018) se refere aos deslocamentos a pé através de duas 

escalas de acessibilidade: macroacessibilidade e microacessibilidade. A primeira 

diz respeito ao quão fácil é circular pela cidade e alcançar o destino pretendido pelo 

modo a pé, por bicicleta, transporte público ou privado. Já a segunda diz respeito ao 

deslocamento a pé propriamente dito, ou seja, quando se chega a pé no destino final 

depois de ter saído do transporte público e/ou do automóvel. Além da facilidade de se 

atingir o lugar, a microacessbilidade também lida com o conforto desse deslocamento. 

 Park (2008) destaca também as mesmas duas escalas de abordagem (macro e 

micro), mas relacionando-as com a Caminhabilidade. O autor se refere à macroescala 

através de questões da “forma urbana” no geral, como densidade habitacional, 

uso misto do solo e redes de vias públicas. Já referente à microescala, o mesmo se 

refere à escala da rua e da calçada, analisando elementos físicos mais imediatos. No 

entanto, Park (2008) pauta a sua dissertação inteiramente sobre a microescala por 

defender a ideia de que a escala dos pedestres, muito embora seja influenciada por 

questões da macroescala, é melhor analisada no âmbito das ruas e calçadas. Outro 

fator determinante é que quando a Caminhabilidade é inteiramente analisada pela 

macroescala, fatores como o comportamento de pedestres e a qualidade do ambiente 

das calçadas não são analisados de forma satisfatória. Além disso, o autor afirma que 

quando abordada nessa escala maior, subentende-se que haverá um confronto maior 

com a esfera política através de leis de zoneamento, uso e ocupação do solo e do plano 

diretor. 

 Malatesta (2007) propõe três escalas de avaliação: a escala local, a da via/

vizinhança e a da comunidade. Em relação à primeira, objetiva-se a avaliação 

de elementos mais imediatos que facilitem a caminhada, como por exemplo, a 

materialidade e a qualidade do revestimento do piso e os acessos aos edifícios. A segunda 

escala abrange as condições mais gerais dos deslocamentos a pé como a existência 

(ou não) da calçada propriamente dita, as condições de tráfego (largura, velocidade, 

volume das pistas). E por fim, sob influência da terceira escala, a Caminhabilidade é 

afetada por características de uso e ocupação do solo e por qualidades em termos de 

conectividade (de lugares e de transportes) e de acessibilidade (facilidade do ir e vir de 

e para diferentes lugares). 

 Muito similar à classificação de Malatesta (2007), o ITDP Global (ITDP, 2018b) 

classifica a Caminhabilidade em três escalas: a metropolitana, a de bairro e a de 

rua. No entanto, a ferramenta detalha e direciona cada escala de acordo com o seu 

propósito, o público-alvo a ser atingido e o tipo de intervenção possível. Assim, a escala 

metropolitana é voltada para tomadas de decisão no âmbito do poder e de políticas 

públicas e trata basicamente de questões de zoneamento urbano, uso e ocupação do 

solo e densidade populacional e como influenciam na caminhabilidade. Já a escala do 

bairro, ao focar num público mais específico (algo como as subprefeituras aqui em São 

Paulo), consegue lidar tanto com questões de uso e ocupação do solo como também de 

projeto e desenho urbano. Por fim, a escala da rua destaca os potenciais construtivos 

no desenho urbano em prol do pedestre.  

 Já Cambra (2012) aborda quatro escalas diferentes de avaliação da 

Caminhabilidade: a escala global, a macroescala, a mesoescala e a microescala. A 

escala global a avalia num nível da metrópole ou da cidade como um todo, ao focar 

em questões de uso e ocupação do solo, densidade habitacional e conceitos como 

os de conectividade, densidade e diversidade. A macroescala lida com questões de 

subdistrito e bairros ao se preocupar com a quantidade/proporção entre atividades 
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essenciais que caracterizam a área e elementos de trânsito como ruas, calçadas e 

transporte público.  A mesoescala funciona como uma transição da macroescala para 

a micro em termos de acessibilidade. É a escala que foca nas facilidades e amenidades 

durante o trajeto da caminhada e que, portanto, quantifica o tempo que se gasta e 

quanto de espaço é necessário a ser percorrido. Por fim, a microescala se refere à 

escala da rua/calçada e as suas variáveis são de cunho qualitativas, aferindo-se a 

dimensão da calçada, a presença de elementos significantes para uma caminhada de 

melhor qualidade (iluminação, árvores, proteção contra clima, fachadas permeáveis, 

mobiliário urbano, etc.) e os possíveis conflitos com outros modais de mobilidade. 

 Com várias fontes colocadas referentes à escala de avaliação da 

Caminhabilidade, devemos ter em mente que assim como Malatesta (2007) colocou, a 

escala deve se tornar um fator determinante para definir melhor quais os indicadores 

devem ser levados em cada caso. Outro fato a se ter em mente, que o ITDP Global 

(2018b) colocou é para quem esses levantamentos serão feitos e para que servirão. 

Constata-se assim, a complexidade da Caminhabilidade em sua abordagem avaliativa 

e no quanto é necessário o seu planejamento.

 Em concordância com Park (2008), essa dissertação se utilizará 

majoritariamente da MICROESCALA para as Avaliações de Caminhabilidade. 

Acredita-se que essa escala seja a mais adequada dentro do objetivo delineado aqui, 

visto que a pesquisa foca nas correlações entre a qualidade física do ambiente urbano 

com a qualidade subjetiva dos pedestres. Dessa maneira, a quantidade e a qualidade 

de informações que possam ser extraídas a partir de uma abordagem na microescala 

sejam mais pertinentes a esse trabalho. No entanto, subentende-se que se deve ter 

em mente as relações da Caminhabilidade na macroescala e na mesoescala, não 

descartando-as das análises.

 

OS INDICADORES E ÍNDICES DE 
CAMINHABILIDADE

 Muitos pesquisadores brasileiros e estrangeiros têm realizado suas pesquisas 

pautadas numa metodologia que envolve a mensuração de elementos da macroescala e 

da microescala através de indicadores de desempenho do espaço urbano (MAGAGNIN 

E PIRES, 2018). Indicadores são variáveis selecionadas por certos critérios que 

atribuem (juntas e separadas) algum tipo de valor a um determinado objeto de interesse 

(COSTA, 2008 apud MAGAGNIN E PIRES, 2018). O uso de indicadores em qualquer 

tipo de avaliação possibilita a mensuração de progressos e metas em direção a um 

determinado objetivo (LITMAN, 2005). Assim, os indicadores são instrumentos de 

avaliação e de medição de ordem quantitativa e/ou qualitativa, dotada de significado 

particular e utilizada como recurso metodológico que informa empiricamente sobre a 

evolução do aspecto observado (RIBAS, 2018). 

 Dessa maneira, os indicadores visam também reduzir a complexidade no 

gerenciamento e na análise de algum sistema maior. Os indicadores podem funcionar 

como uma justificativa para a distribuição de recursos e também para a formação 

de diretrizes de políticas públicas, ou seja, podem ser considerados uma ferramenta 

de apoio à tomada de decisão, seja ela qual for. (NICOLAS; POCHET; POIMBOEUF, 

2003 apud MAGAGNIN E PIRES, 2018). Indo a essa lógica, Ribas (2018) afirma que 

os indicadores tornam “mensurável aspectos da realidade social ou construída, 

possibilitando a análise de determinadas tendências e contextos para contribuir no 

processo de tomada de decisão” (Ibidem, p.78).

 No entanto, apenas um indicador geralmente não é suficiente para mensurar 

um determinado tema ou uma determinada questão. Assim, é necessário um 

conjunto de indicadores que podem ser chamados de “índices”. Na forma de índice, 

os indicadores conseguem abranger vários objetivos e várias metas, pois conseguem 

expressar diversidade e compreensão, além de permitirem uma fácil comparabilidade 

entre os dados coletados. Assim, a coleta em si acaba se tornando mais fácil e coesa 

após toda essa sistematização de dados na forma de indicadores e índices (MAGAGNIN 

E PIRES, 2018). Para Ribas (2018), um índice corresponde a uma aglutinação de 

indicadores correspondentes à análise de uma mesma ou diferente dimensão social. 

Ressalta-se ainda que para determinado índice não existe apenas um conjunto restrito 

de indicadores, já que há diferentes combinações possíveis além de diferentes objetivos 

de avaliação. 

 Índices, porém, devem ser compostos por indicadores escolhidos 

cuidadosamente, já que um índice que envolva uma grande quantidade de indicadores 

a serem mensurados pode, além de ter uma coleta mais difícil, uma aplicabilidade 

ainda mais restrita. Seguindo em sentido oposto, um conjunto pequeno de indicadores 

pode prejudicar a análise como um todo, pois há a possibilidade da falta de dados. 

Portanto, é importante observar o número total de indicadores (LITMAN, 2005) e 

também o que irão medir e avaliar. 

 Dessa maneira, é a partir dessas conceituações que podemos ter uma compreensão 

melhor do que os índices de caminhabilidade representam. Vários índices são propostos 

hoje para diversas localidades como forma de se avaliar a Caminhabilidade. A maioria 

toma cuidado em definir a escala de tempo e espaço, além de terem todos os objetivos 

bem claros. Os índices de Caminhabilidade podem também contar com a aplicação de 

diferentes pesos em detrimento de certos critérios como forma de avaliação final. 
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 Assim, diante dessa imensidão de métodos seja a partir da teoria de trabalhos 

científicos, seja a partir da prática de índices de Caminhabilidade, destacam-se 

alguns que serão descritos brevemente abaixo. Para tanto, selecionaram-se dezesseis 

trabalhos, sendo oito de origem estrangeira e oito de origem brasileira. Todos 

esses trabalhos transitam no seu caráter teórico, prático ou teórico-prático e foram 

selecionados a partir de um referencial científico composto por artigos, dissertações 

e teses. O apanhado geral de todos esses trabalhos selecionados é mostrado a partir 

da tabela síntese abaixo. Ressalta-se que o detalhamento completo de cada um deles 

se encontra nos anexos dessa dissertação. Ademais, esses referidos trabalhos foram 

utilizados como base para a criação de uma pré-sistematização entre os critérios de 

Caminhabilidade e as variáveis físicas do ambiente construído urbano – processo esse 

que será detalhado ao final dessa primeira parte da presente dissertação. 

 A CAMINHABILIDADE EM TEMPOS DE 
PANDEMIA: DESAFIOS PRESENTES E FUTUROS

 Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou 

estado de pandemia mundial causada pelo vírus SARS-CoV-2, o Coronavírus-2, ou 

mais comumente denominado de “COVID-19”. Desde então já são mais de 140 milhões 

de casos confirmados e mais de 3 milhões de mortes mundialmente segundo dados da 

OMS (2021). O Brasil é considerado um dos três epicentros dessa pandemia, contando 

com mais de 14 milhões de casos e 378 mil mortes (OMS, 2021). 

 Frente a esses dados, é inegável reconhecer a rápida disseminação do vírus 

pelo mundo, acarretando consigo um severo impacto principalmente na área da 

saúde pública. De acordo com Megahed e Ghoneim (2020), esse impacto reverberou 

diretamente em fatores socioeconômicos, ambientais e até mesmo políticos, fazendo 

com que países de baixa e média renda fossem grandemente afetados, como é o caso 

do Brasil.

 Como medida imediata para frear a disseminação do vírus, vários países 

recorreram a medidas de quarentena (isolamento social) e medidas de saúde pública 

(distanciamento social, proibição de aglomerações humanas e fechamento de serviços 

não-essenciais). Nussbaumer-Streit et al. (2020) afirma que todas essas medidas 

promoveram uma redução mais acentuada no número de casos novos e na transmissão 

do vírus. 

 Aqui no Brasil, entre os inúmeros e incansáveis conflitos internos políticos 

de várias esferas públicas, o isolamento social se tornou a prática mais aplicada. O 

Governo Estadual de São Paulo criou o “Plano São Paulo”, uma estratégia política de 

barrar a evolução dos casos de COVID-19 apoiada em cinco fases que vão desde a 

restrição mais severa de acesso aos serviços essenciais até a liberação dos serviços 

não-essenciais. 

 Frente a essas restrições, todos nós fomos privados de utilizar qualquer tipo 

de ambiente construído que causasse aglomerações. Não podemos mais exercer o 

nosso papel de pedestre como antes e a exemplo da situação atual brasileira, isso 

poderá a demorar a acontecer novamente. Tudo isso nos prova o quanto ser pedestre 

é fundamental não só para a saúde física, mas principalmente para a saúde mental das 

pessoas. Ser privado desse direito universal de exercício da cidadania fez com que as 

pessoas começassem a prestar mais atenção no papel do pedestre. 

 De acordo com a Pesquisa IBOPE Inteligência “Viver em São Paulo: Especial 

Pandemia (Parte III)”, 41% dos entrevistados afirmam que pretendem utilizar mais 

dos deslocamentos a pé em suas viagens diárias depois da pandemia. Além disso, 
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28% responderam que aquilo que mais sentem falta de antes do isolamento social é 

utilizar os espaços públicos da cidade. Essa pesquisa é de autoria da Rede Nossa São 

Paulo e foi realizada entre os meses de Abril a Julho de 2020 com uma amostra de 800 

pessoas que residem no município de São Paulo. Apesar da amostra ser reduzida em 

comparação com o tamanho de São Paulo, essa pesquisa se tornou uma importante 

ferramenta de verificação de vários aspectos que a pandemia da COVID-19 trouxe à 

população do maior epicentro do Brasil. Além disso, é inegável reconhecer que esse 

contexto de isolamento social severo trouxe importantes impactos na mobilidade 

urbana. 

 Estudos de Jiang e Luo (2020) afirmam que a transmissão do Coronavírus-2 

está também relacionada fortemente com a mobilidade urbana. O espaço limitado 

dentro dos transportes públicos faz com as pessoas tenham dificuldade de manter 

um distanciamento adequado para evitar o contágio pelo vírus. Isso vai a favor com 

a afirmação de Bonaccorsi et al. (2020), que mostra que as restrições dentro da 

mobilidade urbana se tornaram efetivas como meio de contenção da transmissão do 

vírus, principalmente em cidades que levem a sério condições de fiscalização. Isso 

fica claro que não se aplica tanto à Cidade de São Paulo como um todo, visto que 

enfrentamos aqui desafios enormes perante à fiscalização. 

 Face ao exposto, a Pesquisa IBOPE (2020) trouxe o dado de que 25% dos 

entrevistados afirmam que estão se utilizando mais do transporte individual como 

medida de proteção durante o contexto de pandemia. No entanto, indo no sentido 

contrário, 32% dos entrevistados afirmam que estão se deslocando mais a pé como 

medida de proteção. Somando a isso, 19% passaram a caminhar mais nas ruas de 

seu bairro.  Dessa forma, com tudo o que foi exposto aqui, podemos afirmar que a 

mobilidade urbana se torna uma importante temática a ser discutida dentro desse 

nosso contexto de pandemia mundial. 

 Como Megahed e Ghoneim (2020) afirmam, a estratégia mais imediata a ser 

adotada pelas cidades que mais tem impacto nos ambientes urbanos é o distanciamento 

físico e social. Ambos afirmam que apesar de essa estratégia se apresentar como 

um enorme desafio aos urbanistas, ela deve ser encarada como uma importante 

oportunidade de remodelação dos nossos vários ambientes construídos urbanos, 

tornando-os mais saudáveis e humanos.

EXEMPLOS DE REMODELAÇÃO DOS AMBIENTES 
CONSTRUÍDOS URBANOS COMO RESPOSTA À 
COVID-19

 Face ao exposto, vários centros urbanos tiveram experiências práticas 

pautadas em sua maioria em estratégias de Urbanismo Tático, um termo que aparece 

em meados dos anos 2010 como uma oportunidade de repensar e remodelar os espaços 

públicos a partir de intervenções fáceis e rápidas de serem exercidas (ITDP BRASIL, 

2020). Dentro do contexto de uma pandemia mundial que impactou a circulação livre 

de pedestres pelas cidades, determinando regras de distanciamento social, as cidades 

tiveram que ser repensadas e alteradas rapidamente. 

  Em Berlim, a prefeitura da cidade se utilizou de fitas e tintas para remodelar o 

espaço disponível para a mobilidade ativa como meio de facilitar que o distanciamento 

social entre as pessoas pudesse ser feito. Assim, ela alargou ciclofaixas e calçadas 

retirando espaço dos leitos carroçáveis (WRI BRASIL, 2020)

 Durante a pandemia, o Governo da Nova Zelândia financiou projetos de 

urbanismo tático como forma de remodelar os espaços públicos para se ter além da 

segurança do distanciamento social, espaços ainda mais agradáveis e acessíveis a 

todos (ITDP BRASIL, 2020; SUMMIT MOBILIDADE URBANA, 2020). 

 Na  Argentina, o Governo Municipal de Buenos Aires (2020) também propôs um 

plano de intervenções rápidas que priorizassem exclusivamente o fluxo de pedestre 

com a intenção de fornecer rotas mais seguras quanto ao distanciamento social. 

Segundo o site, mais de 100 ruas foram convertidas em vias exclusivas de passagem 

de pedestres e mais de 100 mil m² de espaço público transformados. As intervenções 

foram feitas através de pintura com tinta conforme a imagem abaixo. Além disso, as 

vias tiveram a sua velocidade máxima reduzida por 10 km/h.  

 O Brasil, dado os conflitos políticos durante a pandemia, não possuiu nenhuma 

intervenção física de Urbanismo Tático oficialmente colocada em prática pelos órgãos 

governamentais. A matéria da Folha de São Paulo (2020) do dia 22 de Setembro de 

2020, mostra o quanto a cidade de São Paulo está relutante em aplicar intervenções de 

Urbanismo Tático como forma de aumentar o espaço disponível para os pedestres. A 

matéria cita que o projeto mais avançado desse tipo é o “Ocupa Rua”, uma medida para 

usar parte das calçadas como área de atendimento de restaurantes. 

 No entanto, a cidade de São Paulo recebeu uma intervenção artística e 

urbanística pontual de mobiliário urbano como a concretização de uma proposta 

vencedora no concurso Coronavirus Design Competition. De autoria do arquiteto 

e urbanista Leonardo Fernandes Dias, o projeto ganhador previu a instalação de 

a caminhabilidade 
em tempos de 

pandemia: desafios 
presentes e futuros

a caminhabilidade 
em tempos de 
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Figura 2:  Iniciativa em Berlim. Fonte: WRI 
BRASIL, 2020 autoria da foto: BA-FK

Figura 3:  Iniciativa na Nova Zelândia. Fonte: 
SUMMIT MOBILIDADE URBANA, 2020 autoria 

da foto: BeyondDC/Reprodução
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vinte totens com pias como forma de homenagear as vítimas da COVID-19, informar 

os pedestres que passam pelo local, além de oferece um lugar para os mesmos 

higienizarem as próprias mãos. O projeto foi colocado em prática pela Prefeitura 

Municipal de São Paulo no período entre 16 de Agosto a 16 de Novembro de 2020 

(ARCHDAILY, 2020). 

Figura 4:  Iniciativa em Buenos Aires. Fonte: GOVERNO DE BUENOS AIRES, 2020

Figura 5:  Iniciativa em São Paulo. Fonte: ARCHDAILY, 2020. Autoria da foto: Gabriel Kiss.

CONSIDERAÇÕES SOBRE OS DESAFIOS 
IMPOSTOS PELA PANDEMIA 

 Enquanto tentamos caminhar por uma melhora nas condições socioeconômicas 

impostas por essa pandemia através da vacinação da população e da retomada gradual 

das atividades não-essenciais, é inegável reconhecer que os deslocamentos humanos 

pela cidade aumentarão em várias modalidades urbanas. Dessa maneira, ainda sem 

uma vacinação da maior parte da população brasileira contra a COVID-19, muitas 

cidades nacionais expõem seus problemas e desafios a serem enfrentados. Aqui, 

diante da temática da Caminhabilidade, podemos então afirmar que essas mesmas 

cidades dentro desses desafios terão que criar oportunidades de ação para aliar a 

segurança da saúde pública da sociedade com aspectos de atratividade (fruição, 

estética, acessibilidade) dos seus ambientes construídos.

 Assim como Megahed e Ghoneim (2020) afirmam, devemos encarar esses 

desafios pandêmicos como uma oportunidade. Oportunidade essa que deve se pautar 

inteiramente em passos ousados, criativos e rápidos. Assim, a Ergonomia é uma 

ciência que demonstra ter várias potencialidades de contribuir para o enfrentamento 

desses novos desafios impostos. Portanto, aqui, indaga-se: 

 

exemplos de 
remodelaão dos 
ambientes como 
resposta à covid

exemplos de 
remodelaão dos 

ambientes como 
resposta à covid

“(...) não seria esse o momento de atrelarmos a Ergonomia do 
Ambiente Construído ao contexto urbano? Cabe aqui, discutirmos 
certas indagações referentes às potencialidades da Ergonomia do 
Ambiente Construído como ferramenta de avaliação da qualidade 
urbana, evidenciando assim, elementos chaves de melhorias do 
ambiente construído urbano.” (SATO E KRONKA MÜLFARTH, 2020, p.2)
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INTRODUÇÃO
 Apesar de muitos não terem essa consciência, a Ergonomia se acha presente 

em muitos aspectos de nossas vidas – se não todos. Basta olharmos para nós mesmos 

e encontraremos os seus primeiros indícios. Quando estendemos o nosso olhar 

e percebemos que o nosso próprio corpo habita um espaço, a ergonomia então 

se manifesta. Essa inter-relação (corpo X espaço) vai se tornando cada vez mais 

complexa, através de nossos sentidos e sentimentos, até chegarmos ao ponto onde 

nos encontremos vivenciando o ambiente que nos circunda de forma espontânea e 

natural. Espontânea e natural no sentido de que essas vivências ambientais não são 

sequer percebidas conscientemente, já que o ato de perceber o mundo que nos rodeia 

é inerente a nós, seres humanos. 

 Portanto, se a Ergonomia se acha presente em todos os aspectos de nossas vidas, 

não seria inusitado admitirmos também que ela se acha presente na nossa vida urbana, 

certo? Quando caminhamos pela cidade através de seus inúmeros espaços urbanos, 

estamos vivenciando todos esses aspectos provindos da ergonomia. Assim, seja a partir 

dos elementos que a estruturam - físico, ambiental, sociocultural  e comportamental 

(KRONKA MULFARTH, 2017), seja a partir da relação Pessoa no Ambiente – provinda da 

Psicologia Ambiental (MOSER, 1998; GUNTHER, 2009; CAVALCANTE E ELALI, 2011), 

a Ergonomia também pode funcionar como um elo estruturador entre o ambiente 

construído da cidade, o usuário urbano e a sua percepção espacial. Funcionando dessa 

maneira, ela pode nos trazer diversas informações sobre uso e comportamento dos 

pedestres a partir das qualidades físicas do ambiente construído, e, assim, pode (e 

deve) embasar estratégias e decisões de desenho urbano.

Figura 6: Nova proposição conceitual para a relação da Ergonomia com as cidades. Fonte: autoria 
própria.

capítulo 2:
ergonomia

“Os elementos móveis de uma cidade e, em especial, 
as pessoas e suas atividades, são tão importantes 
quanto as partes físicas estacionárias. Não somos 
meros observadores desse espetáculo, mas parte 
dele; compartilhamos o mesmo palco com os outros 
participantes” 

(LYNCH, 1997, p.2).

“Every aspect of human 
existence occurs in one 

environment or another, and 
the transactions with and 

within them have important 
consequences both for 

people and their natural and 
built worlds. Environmental 

psychology matters.” 

(GIFFORD, 2014, p.541)
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 A Ergonomia traz consigo diversos métodos de aferição de suas variáveis (a 

depender do objetivo do levantamento) e no caso dessa presente pesquisa, utilizar-se-á 

da metodologia denominada “Avaliação Ergonômica de Ambiente Urbano”, de autoria 

de Kronka Mülfarth (2017). Diante desse enfoque, a Ergonomia pode ser um meio para 

revelar as qualidades de um ambiente urbano sob a ótica dos pedestres. Perante a esse 

processo, é imprescindível compreendermos alguns conceitos e relações que estão 

por trás, principalmente no que diz respeito à Pessoa/Indivíduo no Ambiente/Meio. É 

necessário assim, a compreensão separada e conjunta de um movimento de ida e volta 

que envolve o indivíduo e o ambiente no qual está inserido. 

 Quando tratamos da Ergonomia dentro de estudos urbanos é possível 

identificar significativas potencialidades e contribuições seja como método de estudo, 

seja como método de avaliação. No entanto, apesar disso, nenhuma outra pesquisa 

aborda diretamente a Caminhabilidade sob as lentes da Ergonomia, visto que esta 

ainda sofre interpretações equivocadas, associando-a exclusivamente ao âmbito do 

trabalho (questões de eficiência na produção) e ao âmbito antropocêntrico (questões 

de esforço e fadiga). Assim, essa dissertação clama por uma nova interpretação da 

Ergonomia bem como a sua reinserção no meio acadêmico, científico e profissional 

através de um estudo ainda inédito, sob o enfoque da Caminhabilidade. 

BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DA 
ERGONOMIA: SUA ORIGEM

 Como primeira aproximação ao tema da Ergonomia, descreve-se brevemente 

a sua contextualização histórica em busca de compreensões ainda maiores no que 

concerne a sua própria definição. No entanto, dentro da área, há discordâncias sobre 

o seu próprio surgimento e a sua primeira utilização. Apesar disso, é um consenso 

tratar-se de um campo de estudo relativamente novo e também multidisciplinar, 

envolvendo a Engenharia, Medicina, Antropometria, Arquitetura e Psicologia (KRONKA 

MULFARTH, 2017). 

 A maior parte dos estudiosos (como COSTA, CAMPOS E VILLAROUCO, 

2012; KRONKA MÜLFARTH, 2017; SARRA, 2018) entendem que a Ergonomia surgiu 

na Europa, em meados do século XX durante o pós-guerra, em um momento onde 

o objetivo principal era a eficiência da produção existente nas fábricas sem levar os 

funcionários a exaustão. Ou seja, a origem da área da Ergonomia se deu inteiramente 

associada ao trabalho e à questão produtiva do mesmo. Segundo Wisner (apud SARRA, 

2018), o termo Ergonomia foi utilizado oficialmente pela primeira vez na Inglaterra em 

1947, pelo engenheiro Murrel, com a colaboração do fisiologista Floyd e do psicólogo 

Welford. Uma outra vertente diz que o termo foi criado pelo engenheiro inglês Kenneth 

Frank Hyevel Muffel em 1949, também na Inglaterra, quando pesquisadores fundaram 

a primeira associação nacional de ergonomia, a “Ergonomic Research Society” 

(Sociedade de Pesquisa de Ergonomia), com o objetivo de estudar os seres humanos 

e os ambientes de trabalho (MORAES E MONT’ALVÃO apud KRONKA MÜLFARTH, 

2017). 

 Apesar dessa questão, é consenso que a Inglaterra em muito contribuiu para 

fundamentar os estudos de Ergonomia já que a International Ergonomics Association 

- IEA (Associação Internacional de Ergonomia) existe desde 1959 em Oxford, Londres. 

É tida por muitos como a primeira associação oficial de Ergonomia na Europa e foi 

criada em um momento em que os países europeus já utilizavam o termo. Segundo 

a própria organização, 

a Ergonomia pode ser 

definida como:

 Poucos anos 

antes, em 1957, 

a Human Factors 

Society (Sociedade 

de Fatores Humanos) 

foi fundada nos 

Estados Unidos onde 

juntou profissionais 

americanos atrelados à área de Ergonomia. Em 1992, o nome foi alterado para Human 

Factors and Ergonomics Sociey (Sociedade de Fatores Humanos e Ergonomia). Em 

1960, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) definiu Ergonomia como a 

“aplicação das ciências biológicas conjuntamente com as ciências da engenharia para 

lograr o ótimo ajustamento do homem ao seu trabalho, e assegurar, simultaneamente, 

eficiência e bem-estar” (MIRANDA,1980 apud SARRA, 2018).

 Segundo Sarra (2018), desde o início, a Ergonomia teve duas linhas de 

pensamento principais: a da Escola Americana e a da Escola Europeia. De forma 

muito resumida, a primeira lida “principalmente, com os aspectos físicos do homem 

(anatômicos, antropométricos, fisiológicos e sensoriais), objetivando dimensionar 

a estação de trabalho, facilitar a discriminação de informações dos mostradores e 

a manipulação dos controles.” (SARRA, 2018, p. 72); já a segunda traz “a análise da 

atividade de trabalho no centro da intervenção ergonômica. Nesta análise, é importante 

salientar que o trabalho envolve tarefa e atividade, sendo a tarefa o que é prescrito para 

ser feito, e a atividade o que é efetivamente realizado pelo trabalhador ao executar a 

 “Uma ciência e uma disciplina científica relacionada ao 
entendimento das interações entre os seres humanos e outros 
elementos ou sistemas e à aplicação de teorias, princípios, dados 
e métodos a projetos a fim de otimizar o bem-estar humano e o 
desempenho global do sistema. Os ergonomistas contribuem 
para o planejamento, projeto e a avaliação de tarefas, postos de 
trabalho, produtos, ambientes e sistemas de modo a torná-los 
compatíveis com as necessidades, habilidades e limitações das 
pessoas” (IEA, 2000)

breve 
contextualização 
histórica da 
ergonomia: sua introdução
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primeira.” (SARRA, 2018, p.72). Dessa maneira, depreende-se que a Escola Europeia 

se preocupa mais com a análise da atividade propriamente dita enquanto que a Escola 

Americana foca na relação dos aspectos físicos humanos com o trabalho. 

 No Brasil, a Ergonomia chega em meados da década de 1970 ligada 

principalmente à Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (POLI-USP) na 

figura do Professor Itiro Iida (SARRA, 2018). O marco se deu através de sua tese de 

doutorado intitulada “A Ergonomia do Manejo” e desde então publicou diversos livros. 

O Professor define Ergonomia como o estudo de adaptação do homem ao trabalho. 

Por trabalho, o autor entende não só por aquele executado através de máquinas e 

equipamentos, mas, sobretudo, por toda a situação em que ocorre a relação indivíduo 

X atividade produtiva (IIDA, 2016).

 Em Agosto de 1983 foi criada a Associação Brasileira de Ergonomia – ABERGO, 

que traz a definição de Ergonomia como:

POR UMA REINTERPRETAÇÃO DA 
ERGONOMIA

 Desde então já se passaram mais de 60 anos e a Ergonomia ainda continua a 

se desenvolver. No entanto, hoje, a disciplina sofre por interpretações equivocadas em 

decorrência do estigma que carregou durante essas décadas: “reduzindo-a, no caso 

específico do projeto de arquitetura (e urbanismo) a questões meramente dimensionais, 

reforçando os aspectos antropométricos e, mais recentemente, relacionados com a 

acessibilidade.” (KRONKA MULFARTH, 2017, p.25). 

 Wisner (2004) também afirma que devemos interpretar a Ergonomia para 

além de uma medida na escala do homem. Ou seja, devemos entender como o homem 

se comporta a partir de sua história, seus desejos, motivos, experiências e anseios 

individuais. O autor ressalta ainda a importância que os aspectos sociais e culturais 

desempenham dentro do processo de adaptação do homem à atividade, e que devem 

ser levados em conta em qualquer avaliação ergonômica. 

 Podemos então afirmar que a Ergonomia vem evoluindo há mais de 60 

anos para um lócus ainda problemático e mal interpretado por muitos profissionais 

ligados às áreas da Arquitetura e do Urbanismo. É comum associa-la e restringi-la a 

medidas e escalas, evitando assim o desconforto e a insegurança dentro das atividades 

relacionadas ao trabalho e, no máximo, à habitação. 

 É a partir dessa situação que essa presente dissertação se propõe a fortalecer 

uma nova interpretação da Ergonomia. Por que não a trazer também para o ambiente 

urbano? Nessa reinterpretação, aproveita-se para atrelá-la à Psicologia Ambiental 

visto que as duas áreas têm grande potencial de conexão. Quando assumimos essas 

duas vertentes, podemos afirmar que a Ergonomia se encontra não apenas no nosso 

dia a dia do trabalho, mas, sobretudo, no nosso “dia a dia cotidiano”. Ou seja, ela se 

dá dentro das diárias e complexas inter-relações entre “pessoa X ambiente” e que, 

portanto, acompanha-nos a todo lugar que vamos ou estamos. É em decorrência disso 

que podemos afirmar que a Ergonomia lida também com questões de percepção e 

comportamento humano-ambiental, que, por sua vez, acabam sendo decisivas na 

utilização de qualquer ambiente arquitetônico/urbano.

 Face ao exposto, prosseguimos para a conceituação do termo Ergonomia que 

será utilizada por essa presente dissertação. De início, podemos fazer uma análise 

rápida através da sua etimologia, que vem do grego:

Ergon (trabalho) + Nomos (princípios)

 Diante dos equívocos tidos perante a Ergonomia, utiliza-se uma outra 

interpretação também possível a partir da sua etimologia, proposta pela orientadora 

dessa pesquisa (KRONKA MULFARTH, 2017):  

Ergon (ação) + Nomos (princípios)

 Entende-se aqui por “ação” como o modo de proceder, trazendo questões de 

comportamento e atitudes. Já por “princípios”, entende-se como o início dessas ações, 

ou seja, aquelas proposições iniciais e diretoras às quais todo o desenvolvimento 

posterior deve ser subordinado.

 Partindo desse pressuposto, podemos então definir Ergonomia como:

“O estudo das ações e influências mútuas entre o ser humano e o espaço através de 

interfaces recíprocas e tem como objeto de estudo a pessoa no espaço”

 Subentende-se aqui que essa definição não lida separadamente com a relação 

“Pessoa” e “Espaço”, mas sim, na relação “Pessoa NO Espaço”. Essa lógica veio da área 

da Psicologia Ambiental e reinterpretando-a assim, a Ergonomia assume um caráter 

“uma disciplina orientada para uma abordagem sistêmica 
de todos os aspectos da atividade humana. Para darem 
conta da amplitude dessa dimensão e poderem intervir 
nas atividades do trabalho é preciso que os ergonomistas 
tenham uma abordagem holística de todo o campo de ação 
da disciplina, tanto em seus aspectos físicos e cognitivos, 
como sociais, organizacionais, ambientais, etc.” (ABERGO, 
2019).
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ainda mais pertinente de ser adotado por essa pesquisa: o indivíduo se encontra em 

constante interação com ambiente de forma ativa, dinâmica e sistêmica, sempre 

trocando informações com o ambiente, seja através dos aspectos físicos, seja através 

das relações sociais presentes. 

 Assim sendo, a principal contribuição da Ergonomia para a área da Arquitetura 

e do Urbanismo é: 

  

 Da Psicologia Ambiental, extrai-se que é importante o foco nas inter-relações 

entre pessoa no ambiente visto que a análise de como o indivíduo percebe e se comporta 

no ambiente tem relações diretas com as qualidades desse mesmo lugar. Assim 

como Moser (1998) afirma, é possível que sob determinadas condições os ambientes 

possam tornar viáveis certas condutas humanas enquanto inviabilizam outras. Isso 

é tido a partir de processos psicossociais (percepção, cognição, representações e 

simbolizações) atrelados a comportamentos socioespaciais humanos (de privacidade, 

aproximação, aglomeração, etc.) (CAVALCANTE E ELALI, 2011).

 Dessa maneira, a relação pessoa-ambiente sob uma abordagem bidirecional 

(de ida e volta, de ação e reação) é essencial para qualquer tipo de trabalho envolvendo 

a ergonomia reinterpretada. Ademais, se as pessoas estão constantemente interagindo 

com o ambiente no qual se inserem – e assim, trocando informações incessantemente – 

a compreensão de como elas percebem, assimilam e agem é a chave do estudo. A razão 

disso é justamente o entendimento de que o comportamento delas é moldado pelo 

ambiente construído e este, por sua vez, é moldado pelas pessoas. Portanto, com base 

nas ideias de Kronka Mülfarth (2017), é com base na compreensão desses processos 

que as atividades exercidas em um determinado ambiente podem ser melhoradas, 

principalmente em termos de conforto, segurança e experiência do usuário.  

 Para que essas atividades possam se tornar viáveis, é necessário assumir a 

ergonomia como método de avaliação também. Funcionando dessa maneira, ela se 

torna um instrumento de aferição quanti e qualitativa sobre o ambiente a partir de 

critérios que visem o bem-estar do usuário. 

 Aqui, trazemos a Ergonomia para o âmbito da Caminhabilidade, ou seja, para a 

realidade dos pedestres e das calçadas. Portanto, utilizando a ergonomia como método 

de avaliação da caminhabilidade, é possível nos atentarmos para qualidades físicas do 

ambiente construído urbano que sejam percebidas e influenciem o comportamento 

dos pedestres. Isso irá condicionar o uso e a ocupação dos seres humanos nas ruas e 

calçadas. 

 Por fim, com isso posto, essa presente dissertação está estruturada em uma 

abordagem de trazer a Ergonomia tanto como método de estudo quanto como método 

de avaliação da Caminhabilidade. Acredita-se que a partir dessa base, o estudo e a 

avaliação de como os pedestres se comportam espontaneamente nas calçadas diz muito 

sobre a qualidade dos espaços urbanos sob a ótica da caminhabilidade. O que essa 

pesquisa traz de novo são novas aplicações teóricas e práticas dentro dessa abordagem 

até então inédita. Diante disso, traz-se aqui a Psicologia Ambiental fundamentando o 

método de estudo e os Streetscapes, o método de avaliação. 

A ERGONOMIA COMO MÉTODO DE ESTUDO 
DA CAMINHABILIDADE: A PSICOLOGIA 

AMBIENTAL
 Dada a necessidade de uma reinterpretação da Ergonomia dentro das escolas 

de Arquitetura e Urbanismo e das produções científicas no Brasil, é necessário nos 

utilizarmos então de seu âmbito interdisciplinar. Para tanto, a disciplina da Psicologia 

Ambiental demonstra ter um grande potencial para tanto:

“Os elementos móveis de uma cidade e, em especial, as pessoas e suas 
atividades, são tão importantes quanto as partes físicas estacionárias. 
Não somos meros observadores desse espetáculo, mas parte dele; 
compartilhamos o mesmo palco com os outros participantes” (LYNCH, 
1997, p.2).

por uma 
reinterpretação da 
ergonomia

por uma 
reinterpretação da 

ergonomia

“E, desta forma, a principal contribuição da ergonomia na arquitetura e 
no urbanismo é reforçada em propor relações e condições de ação e 
mobilidade, definir proporções e estabelecer dimensões em condições 
especificas em ambientes naturais e construídos, tendo como base o 
conforto ambiental, que pressupõe a percepção individual de qualidades, 
influenciada por valores de conveniência, adequação, expressividade, 
comodidade e prazer” (KRONKA MÜLFARTH, 2017, p.22).

“Every aspect of human existence occurs in one environment 
or another, and the transactions with and within them have 
important consequences both for people and their natural and 
built worlds. Environmental psychology matters.” (GIFFORD, 
2014, p.541)
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CONTEXTO HISTÓRICO DO SURGIMENTO DA 
PSICOLOGIA AMBIENTAL

 A inserção de um conceito dentro de um contexto histórico é capaz de trazer 

uma compreensão ainda melhor sobre o tema. Pensando nisso, antes de partimos para 

a conceituação de Psicologia Ambiental, partiremos para uma abordagem histórica 

através de sua origem e evolução. 

 Retomando o século XX através da consolidação do movimento moderno, que 

trouxe questões de funcionalismo e racionalismo, certos questionamentos começaram 

a surgir: “Seria possível prever a resposta do usuário diante de um espaço ainda não 

construído? Afinal, se a arquitetura abriga as atividades humanas, não se deveria 

projetar os espaços pensando nos usos previstos e no conforto de seus usuários?”. 

Como resposta a essas indagações, iniciou-se um movimento de se atentar às 

considerações de apropriação espacial pelos indivíduos a partir da função do edifício 

e do perfil do usuário (KRONKA MÜLFARTH, 2017).

 Com isso em mente, muitos profissionais de várias ciências como arquitetos, 

psicólogos, sociólogos, urbanistas, antropólogos e geógrafos se uniram formalmente 

para explorar esse campo durante as décadas de 1950-1960. Um dos primeiros marcos 

do estudo pessoa-ambiente foi a Conferência sobre Psicologia e Psiquiatria Arquitetural 

em Salt Lake City (EUA), no ano de 1961. As conferências então se espalharam mundo 

afora, principalmente na Europa e levaram à criação do Environmental Design Research 

Association – EDRA (Associação de Pesquisa de Desenho Ambiental) nos Estados 

Unidos. Essa organização interdisciplinar unia seus diversos profissionais através de 

um único objetivo: a análise entre o ambiente e o comportamento dos usuários (LEE 

1976; GIFFORD 1997 apud KRONKA MÜLFARTH, 2017). 

 Dentro desse contexto, o campo da Psicologia Ambiental floresceu nos 

Estados Unidos e na Europa e trouxe para a área da Psicologia a inserção e a ênfase do 

espaço físico (até então inéditas) nos estudos e pesquisas. A Psicologia Ambiental era 

denominada Psicologia Arquitetural (conforme as primeiras conferências ocorridas) 

porque a maior parte dos trabalhos desenvolvidos na época focava na influência dos 

espaços construídos sobre o comportamento das pessoas. A partir dos anos 1980, 

a noção de ambiente foi sendo expandida para o ambiente natural e a ênfase foi 

mudando para a relação do ambiente e a preocupação com as mudanças climáticas 

(CAVALCANTE E ELALI, 2011).

 No Brasil, a área teve início durante a década 1970 a partir da tradução e 

publicação de alguns livros seminais editados no exterior, mas foi somente a partir 

da década de 1990 que os primeiros estudos começaram de fato a ocorrer em diversas 

universidades brasileiras, geralmente assumindo a forma de grupos de estudo ou 

laboratórios. Em Outubro de 1999 aconteceu o 1º Encontro Brasileiro de Psicologia 

Ambiental em São Paulo reunindo professores e pesquisadores de diversas áreas. 

Atualmente como disciplina, a Psicologia Ambiental faz parte da grade curricular de 

vários cursos brasileiros de graduação e pós-graduação em psicologia, arquitetura e 

urbanismo, geografia, engenharia ambiental, dentre outros. (CAVALVANTE E ELALI, 

2011).

AFINAL, O QUE É A PSICOLOGIA AMBIENTAL?
 Para Cavalcante e Elali (2011),

 Em suma, Cavalcante e Elali (2011) afirmam que a Psicologia Ambiental se 

volta ao estudo de como as pessoas se inserem e interagem dentro do seu próprio 

meio, principalmente através de questões psicológicas de leitura, percepção e 

comportamento espaciais. Gifford (2014) define a disciplina como o estudo das 

transações entre indivíduos e os ambientes naturais e construídos no qual se inserem. 

Dentro dessas transações, investiga-se como os indivíduos constroem o ambiente, 

e, como o comportamento e a experiência desses mesmos indivíduos é modificada 

de acordo com esse mesmo ambiente. Assim, abordam-se questões de identidade e 

afetividade espaciais, lidando com emoções e sensações de pessoas. 

 Gieseking (2014) define a Psicologia Ambiental como uma ciência social 

interdisciplinar que estuda como as pessoas definem o seu próprio senso de espaço 

e lugar, ao mesmo tempo em que se estuda como esses mesmos espaços e lugares 

definem essas pessoas. Assim, o autor conclui que objetivo da disciplina é examinar a 

interação, as inter-relações e transações entre humanos e o seu entorno físico, sendo 

este o ambiente natural e/ou construído.

 Para Rusevych (2019), a Psicologia Ambiental enfatiza a interação entre 

“A Psicologia Ambiental é uma área ou um campo de conhecimento voltado 
para o estudo das relações recíprocas entre a pessoa e o ambiente, e cuja meta 
é compreender a construção de significados e os comportamentos relativos 
aos diversos espaços de vida, bem como as modificações e influências 
suscitadas por nossa subjetividade nestes ambientes. [...] a Psicologia 
Ambiental enfoca as relações entre os comportamentos socioespaciais 
humanos (de territorialidade, privacidade, aproximação, aglomeração, etc.) 
e os diversos processos psicossociais (percepção, cognição, representações e 
simbolizações) nos quais se baseiam nosso comportamento.” (CAVALCANTE 
E ELALI, 2011, p.14). 
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indivíduos e o seu entorno, abordando questões de cognição espacial, bem-estar, 

experiência de espaços e lugares. Também se acha relacionada com questões de 

sustentabilidade e mudanças climáticas. No entanto, a autora contesta (indiretamente) 

o que Gifford (2014) e Gieseking (2014) colocaram e diz que a disciplina vai além dos 

ambientes naturais e construídos. Graças às pesquisas em andamento pelo mundo 

afora e pela mudança tecnológica intensa, hoje, pode-se afirmar que a Psicologia 

Ambiental também estuda as interações de pessoas com ambientes sociais, virtuais 

e online.

A PSICOLOGIA AMBIENTAL COMO UMA 
INTER-RELAÇÃO PESSOA-AMBIENTE

 Dessas conceituações aqui expostas, ressalta-se uma das características 

fundamentais para a definição da Psicologia Ambiental: as inter-relações. Moser 

(1998), ao fixar a disciplina como o estudo da pessoa em seu contexto, destaca que 

isso se dá através das inter-relações – e não somente de meras relações – entre pessoa 

e meio ambiente físico e social. É notável a concordância entre a maioria dos autores 

a respeito da caracterização “inter” dentro das transações pessoa-ambiente. Essas 

transações são dinâmicas, visto que ao mesmo tempo em que os indivíduos agem 

sobre o ambiente (por exemplo, construindo-o), este, por sua vez, modifica as condutas 

humanas (influenciando-os). “Logo, não estamos estudando nem o indivíduo per se, 

nem o ambiente per se.” (MOSER, 1998, p.122)

 Em concordância com Moser (1998), Carvalho et. al (2011) argumentam que 

essa capacidade de influência mútua entre pessoa-ambiente é contínua e incessante. 

Apesar de Gunther (2009) interpretar “inter-relação” como “relação recíproca”, o 

autor concorda com a bi direcionalidade e a interdependência entre não só pessoa e 

ambiente, mas também entre comportamento humano e espaço, sendo um capaz de 

modificar o outro.

 Assim, para Moser (1998; 2016), o objetivo da Psicologia Ambiental é identificar 

os processos que regem essas inter-relações, que por sua vez, estão atrelados às 

dimensões socioculturais e físicas. Souza (2006) relaciona a essas dimensões os 

aspectos individuais e coletivos das pessoas. Todos esses elementos mediam a 

percepção, a avaliação e as atitudes do indivíduo frente a determinado ambiente. Dessa 

maneira, os fatores físicos e sociais estão inextricavelmente ligados em sua incidência 

sobre o comportamento das pessoas (MOSER, 1998).

 Isso posto, dentro do campo de estudo da Psicologia Ambiental, devem ser 

levadas em conta três tipos de compreensão (CARVALHO ET AL, 2011):

1) Do caráter “mútuo” e “recíproco” da inter-relação pessoa-ambiente: assume-

se aqui que não só o indivíduo é influenciado pelo meio ambiente, mas também esse 

mesmo ambiente em que se vive ou se encontra é fruto de sua ação. Essa compreensão 

assume que o homem não está só e isolado no mundo, mas que faz parte de uma trama 

de relações dentro de seu ambiente, pautada num constante ciclo de ação-reação.

2) Do caráter de que a ação humana sobre o ambiente não é de imediato: apesar 

de termos que reconhecer e assumir a responsabilidade de nossas ações sobre 

o ambiente, elas podem muitas vezes não ser temporalmente ou espacialmente 

perceptíveis de imediato. 

3) Do caráter de soberania e superioridade da raça humana: as ações humanas 

sobre o ambiente são motivadas por suas próprias crenças e valores. No entanto, 

devemos ter em mente que o ser humano não é o centro desse universo e a única 

espécie a habitar esse planeta. A consciência sustentável da natureza e de outras 

espécies é necessária.

CARACTERÍSTICAS INTRÍNSECAS DA 
PSICOLOGIA AMBIENTAL

RELAÇÕES PESSOA-AMBIENTE: INTER-
RELACIONAMENTO 

 Moser (1998) se coloca na seguinte questão: Como o ambiente influencia o 

comportamento e o cotidiano do indivíduo? A partir dessa ótica, o autor desenvolve 

o conceito de inter-relacionamento entre pessoa e ambiente ao dar um exemplo bem 

corriqueiro e comum às pessoas que vivem em cidades grandes: o estresse. 

“Então, a especificidade da Psicologia Ambiental é a de analisar 
como o indivíduo avalia e percebe o ambiente e, ao mesmo tempo, 
como ele está sendo influenciado por esse mesmo ambiente. 
É fato bastante conhecido que determinadas especificidades 
ambientais tornam possíveis algumas condutas, enquanto 
inviabilizam outras.” (Ibidem, p.122)
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 Dessa maneira, podemos afirmar que dentro da Psicologia Ambiental, o estudo 

isolado dos elementos físicos que compõe esse sistema não é válido nem suficiente, 

visto que é imprescindível estudar como eles se interagem e quais os seus efeitos 

mútuos e recíprocos. Assim, não podemos estudar apenas o ambiente físico, ou ainda 

apenas os indivíduos. Dada essa apreensão, temos que estudar como um influencia o 

outro, ou seja, focar nas inter-relações.

 Para Rusevych (2019), a Psicologia Ambiental dá uma ênfase única quando o 

assunto é ambiente e pessoas. As interações sociais não ocorrem no vácuo e no vazio. 

Estamos sempre em algum lugar físico, que nos leva a ter certos comportamentos. 

Ao mesmo tempo para esse lugar existir, é necessário que nós estejamos presentes. 

Gifford (2014) afirma que a qualquer lugar que iremos, nós estaremos em algum lugar 

e é por isso que a Psicologia Ambiental importa. O autor diz que a nossa existência 

requer um ambiente físico e que vivenciamos um ambiente a partir de camadas 

sobrepostas de lugares. A partir disso, o mesmo ressalta o valor que as interações e as 

influências entre pessoa-ambiente têm para o campo da Psicologia Ambiental, sendo 

elas cruciais e mútuas. 

 Para Bassani (2004), os estudos da disciplina não recaem somente no ambiente 

físico em si, mas, sobretudo, nas suas características imateriais e abstratas, que 

suscitam relações nas pessoas. É a partir da análise dessas características e relações 

que é possível facilitar ou dificultar as interações sociais e as necessidades humanas 

dentro de um ambiente. 

ESPAÇO FÍSICO, ESPAÇO PESSOAL E 
DIMENSÃO TEMPORAL

 O espaço físico, apesar de ser um conceito amplamente esquecido pela 

Psicologia, tem relevância dentro da disciplina da Psicologia Ambiental, visto que 

nos comportamos diferentemente dependendo do espaço no qual estamos inseridos. 

Diante de um espaço pequeno e restrito, agimos de maneira diferente quando numa 

área mais ampla. Dessa maneira, a nossa forma de agir é influenciada a partir da 

avaliação e percepção que temos desse espaço em questão (MOSER, 1998).

 Quando se trata de avaliação e percepção espacial, um outro conceito surge 

ligado ao relacionamento interpessoal (ou seja, entre pessoas) a partir do espaço. É o 

conceito de “espaço pessoal” provindo inicialmente de Sommer (1969) e revisado por 

Gifford (1997). A primeira aproximação do termo dizia a respeito de uma “bolha” em 

volta de cada indivíduo, ou seja, uma área de limites invisíveis que circundam o corpo 

físico das pessoas, sendo um território íntimo e emocional que regula o distanciamento 

de outro indivíduo. No entanto, para Gifford (1997), essa ideia de “bolha” foi contestada 

ao longo dos anos, pois foi visto que “o espaço pessoal é instável em dimensões, 

variando de acordo com as circunstâncias; é interpessoal, existindo apenas quando 

interagimos com outras pessoas.” (BARROS et al, 2005, p.136). Dessa maneira, Gifford 

(1997) coloca que o espaço pessoal é a componente espacial (distância e orientação) 

das relações interpessoais e é influenciada por questões pessoais (gênero, idade, 

personalidade), sociais (atração, medo/segurança, status e poder), físicas, religiosas, 

étnicas e culturais, sendo esta a mais perceptível no espaço (BARROS et al, 2005).

 A partir dessas compreensões de espaço, surge o conceito de dimensão 

temporal, que segundo Moser (1998) é ainda mais importante e mais específico à 

Psicologia Ambiental. Por essa dimensão, entende-se ao mesmo tempo uma referência 

ao passado e uma projeção no futuro. Para o autor, o tempo também tem sido fortemente 

negligenciado nos estudos de Psicologia, mas que, no entanto, é de fundamental 

importância dentro da Psicologia Ambiental. Cada pessoa tem uma noção de tempo que 

está atrelada ao seu próprio ciclo de vida. É a partir disso que cada indivíduo constrói 

uma identidade de lugar que, por sua vez, vai influenciar a sua percepção espacial. 

“ [...] para nós o estresse é uma palavra-chave na relação que o 
indivíduo tem com essa entidade ambiental, a grande cidade. Os 
problemas das grandes cidades (transporte, moradia, alta densidade 
demográfica, ruído, poluição) têm uma influência sobre o indivíduo e 
essa influência depende de como ele percebe e avalia os diferentes 
aspectos estressantes decorrentes do fato de viver nessa cidade.

Ao passar a viver numa grande cidade por necessidade de estudo ou 
emprego, temos uma certa expectativa em relação a ela. Ao sair do 
interior para viver em Natal, por exemplo, ou sair de Natal para morar 
em São Paulo, temos uma ideia de como vai ser a vida ali, os problemas 
de transporte que vai enfrentar, ou a insegurança que existe ali. Esse 
ambiente vai ter uma influência sobre o nosso comportamento. Será 
preciso decidir, por exemplo, não sair mais à noite por medo (ainda que, 
talvez, não precisássemos ter medo), o que causará um certo estresse. 
Estresse é, certamente, uma palavra central, porque é o resultado da 
interação entre o indivíduo e o seu contexto físico. Não é o contexto 
físico isoladamente que causa o estresse. Não é o telefone celular, por 
exemplo, que provoca o estresse, mas, sim, a relação que a pessoa tem 
com ele. Então, essas são as coisas que nos interessam em Psicologia 
Ambiental e é isto que faz com que ela seja cada vez mais importante 
para resolver problemas.” (Ibidem, p.124)
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Moser (1998) ressalta que é através da Psicologia Ambiental que podemos alterar 

comportamentos, mas que, no entanto, essas mudanças comportamentais podem 

ter uma duração pré-determinada. Ou seja, é possível que em dada circunstância, as 

pessoas mudem o seu comportamento apenas por meses ou anos, mas não por muito 

tempo. Mas em outros cenários, pode ser que elas mudem definitivamente. É por tal 

razão que o estudo da dimensão temporal é importante dentro da Psicologia Ambiental 

(MOSER, 1998).

INTERDISCIPLINARIDADE
 Dentro da Psicologia Ambiental, a característica mais citada entre os autores 

consultados é a interdisciplinaridade, já que semelhante à Ergonomia, a área também 

reúne profissionais das áreas da Geografia, Arquitetura, Ecologia, Botânica, Geologia, 

Antropologia, Sociologia, e de outras áreas que lidam com a preocupação de um 

ambiente saudável e sustentável para o ser humano. Essa interdisciplinaridade é 

uma característica que veio de sua própria origem quando diversos profissionais se 

uniram formalmente durante as décadas de 1950-1960 para discutir sobre ambiente e 

comportamento do usuário. 

 Moser (1998) afirma que a Psicologia Ambiental é pluridisciplinar, ou 

multidisciplinar, visto que a complexidade dos problemas envolvendo pessoa-

ambiente é tão grande que a sua abordagem deve ser realizada sob a ótica de outras 

disciplinas, principalmente da Geografia Humana, da Arquitetura e do Urbanismo e 

da Sociologia. Em relação à primeira, o espaço é tido como ponto de partida, além de 

que os geógrafos humanos levam em consideração o horizonte temporal. Em relação 

à segunda, o espaço construído é focado e abordado tanto na sua escala micro (a 

arquitetura) quanto na sua escala macro (o urbanismo). Por fim, apesar de haver um 

diálogo em menor grau em relação à terceira, o autor afirma ser relevante a noção das 

pessoas fazerem parte de uma comunidade (MOSER, 1998). 

 Semelhante às ideias de Moser (1998), Pinheiro (1997) elucida sobre a 

influência externa de três grandes disciplinas para a Psicologia Ambiental: Arquitetura 

e Planejamento Urbano, Geografia e Ciências Bio/Ecológicas. Dentro da influência da 

primeira, o autor destaca o interesse de arquitetos e designers pela ação dos espaços 

construídos sobre o comportamento dos usuários, resultando em questões de avaliação 

ambiental do ponto de vista humano e também de participação das pessoas no processo 

projetual. Já em relação à influência da Geografia, o autor afirma que a partir dos anos 

1940 houve um movimento interno de explorar melhor a relação da percepção e da 

cognição espacial dentro de espaços que foram moldados por fatores socioculturais, 

resultando em pesquisas até então inéditas, sob o termo de topofilia. Da terceira 

influência para a Psicologia Ambiental, o autor discorre sobre a importância dos 

problemas ambientais (de espaços naturais e modificados pelo homem) na formação 

da própria disciplina, já que esta também aborda questões de mudanças climáticas, 

poluição e sustentabilidade. 

 Ainda devemos citar que a Psicologia Ambiental se difere das demais 

disciplinas da Psicologia Geral. Alguns dizem que a primeira é uma área de aplicação 

da segunda pelo fato da primeira responder alguns problemas da sociedade. No 

entanto, apesar disso, a área responde questões relacionadas com o ambiente e tem 

o espaço como ponto de partida e que, portanto, não pode ser considerada apenas 

uma mera aplicação da Psicologia (MOSER, 1998). Carvalho et. al (2011) pautam a 

diferenciação da Psicologia Ambiental das demais disciplinas da Psicologia por 

priorizar os aspectos físicos ambientais dentro do comportamento humano, algo até 

então inédito. Dentro dessa questão, Pinheiro (1997) afirma que devemos considerar 

a “dupla personalidade” da Psicologia Ambiental, ou seja, ela é parte “psicologia” e 

parte “ambiental”. O autor ainda destaca que a disciplina em si se formou a partir 

dessas duas origens: uma externa à Psicologia e outra interna. Dessa maneira é de 

fundamental importância termos essa noção, visto que as possibilidades teóricas e 

práticas da Psicologia Ambiental podem assumir diversas identidades.  

ESCALAS DE ABORDAGEM DA PSICOLOGIA 
AMBIENTAL

 Quando discorremos sobre a Psicologia Ambiental, é necessário termos a 

importância das escalas de trabalho dentro das inter-relações pessoa-ambiente, ou 

seja, das mais variadas relações dos indivíduos com os espaços concêntricos que o 

rodeiam. Moser (1998) defende essa importância a partir da caracterização e da 

diferenciação em quatro níveis diferentes: o habitat, os espaços de proximidade, os 

“ A multidisciplinaridade decorrente dos vários aspectos 
mencionados acima é um atributo considerado por muitos 
como essencial para os estudos na área dos intercâmbios 
pessoa-ambiente, apesar de seus  impasses metodológicos, 
barreiras institucionais e ameaças ao desenvolvimento de 
carreiras profissionais (Bechtel, 1996b; Heberlein, 1988; Serrão, 
1997). Se, por um lado, essa estratégia de ação apresenta 
desafios estimulantes para o pesquisador, por outro há o 
risco de comprometer a sistematização de seus trabalhos 
(PINHEIRO, 1997, p.392-393)
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espaços urbanos e naturais e o ambiente global. 

a) Nível I: MICROAMBIENTE: ambientes privados e íntimos individualizados 

(quarto, residência, etc.)

b) Nível II: MESOAMBIENTE: ambientes de proximidade e compartilhados 

semipúblicos (bairro, ruas, calçadas, praças e parques, locais de trabalho, locais de 

entretenimento, etc.).

c) Nível III: MACROAMBIENTE: ambientes coletivos públicos na sua totalidade 

(cidades, vilarejos, etc.).

d) Nível IV: AMBIENTE GLOBAL: ambiente em sua totalidade, construído ou não, 

e seus recursos, naturais ou sociais (países, planeta, etc.)

Figura 7: Diagrama contendo os diferentes níveis de abordagem da Psicologia Ambiental. Fonte: 
MOSER, 1998.

 A cada um desses níveis de ambiente, é necessária uma abordagem específica 

visto que as escalas de espaço diferentes implicam em interações particulares e 

problemas singulares. O primeiro nível é o do microambiente ou habitat, ou seja, 

do domicílio pessoal que levanta questões de privacidade e identidade. O segundo 

nível diz respeito à divisão e ao compartilhamento de espaços, trazendo questões 

de proximidade e afastamento dentro da esfera pública. Do terceiro nível, extraem-

se questões de sentimento de pertencimento, apropriação e cidadania. Do último, o 

compromisso com questões ambientais dentro de comportamentos adequados com 

um desenvolvimento sustentável (MOSER, 2016).

 Dentro dessa classificação, Alves e Bassani (2006) ressaltam ainda que existem 

quatro dimensões: física, social, cultural e temporal. Isso mostra o quanto esses 

níveis e dimensões são ao mesmo tempo complexos e dinâmicos. Para Moser (2016), 

as duas primeiras dimensões (que são traduzidas por “fatores”) são as mais diretas 

dentro dessas inter-relações pessoa-ambiente. Ou seja, dentro dos fatores físicos 

é possível identificar desde elementos de dimensão, cor, textura quanto de poeira, 

ruído e morfologia espacial; e dentro dos fatores sociais se levanta elementos como 

densidade habitacional, perfil e diversidade da população. Extrapolando e relacionado 

os dois fatores, Moser (2016) afirma que ambos estão intrinsicamente ligados quando 

se manifestam através da percepção e do comportamento dos indivíduos. A partir 

disso, resultam-se problemáticas que levam os psicólogos ambientais a analisa-las sob 

dimensões espaciais e temporais, tendo então as noções de “espaço” e lugar” como 

ponto de partida e central. Dessa forma, tem-se:

Figura  8: Imagem de uma tabela explicando os diferentes tipos de ambientes. Fonte: MOSER, 2016.

ERGONOMIA & PSICOLOGIA AMBIENTAL: OS 
QUATRO FATORES ESTRUTURADORES DA 

ERGONOMIA REINTERPRETADA

 Com tudo o que foi exposto, fica claro o motivo principal de nos utilizamos de 

conceitos e abordagens provindas da área da Psicologia Ambiental. Entendemos que a 

Ergonomia pode e deve estar relacionada com essa área e ambas têm grande potencial 

de contribuição mútua. Perante a isso, reinterpreta-se a Ergonomia conforme a partir 

do seguinte conceito, que aproveitamos para retomar aqui:

“O estudo das ações e influências mútuas entre o ser humano e o espaço através 

de interfaces recíprocas e tem como objeto de estudo a pessoa no espaço”

 Essa nova interpretação da Ergonomia pressupõe o seu embasamento em 

quatro fatores estruturadores (que estão relacionados com a Psicologia Ambiental): os 

físicos, ambientais, socioculturais e psico-comportamentais (Kronka Mülfarth, 2017). 

 Os fatores físicos trazem questões de posturas e movimentos do próprio ser 

humano, lidando com bases biomecânicas, fisiológicas e antropométricas. Podemos 
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afirmar que a Ergonomia sempre foi conhecida por eles, já que se ligam diretamente 

com questões da mecânica do corpo humano a fim de se evitar fadigas, cansaços ou 

estresses como apontado por diversos autores (IIDA, 2016; PANERO E ZELNEK, 2016). 

Com a ergonomia reinterpretada, podemos dizer que o seu foco são atividades e ações 

para todos os âmbitos da vida, não somente as restritas ao trabalho, mas, sobretudo, 

relacionadas ao morar, ao recrear, ao exercitar e agora, ao caminhar. Assim sendo, os 

fatores físicos lidam com a escala dentro da (inter)relação indivíduo no meio. 

 Os fatores ambientais se relacionam com as questões de espaço/forma e 

interno/externo, ocupando-se de bases estruturais e morfológicas do ambiente. 

Levantam-se aqui estudos relacionados à morfologia e sintaxe espaciais, estudando-

se assim características, qualidades e propriedades intrínsecas ao ambiente. Por 

exemplo, podemos caracterizar os ambientes como urbano ou rural ou ainda como 

cidade e praia, ou seja, como construídos ou não-construídos. Relacionam aqui também 

questões de variáveis climáticas ambientais com base no conforto ambiental (térmico, 

acústico e lumínico). Resultam, assim, em qualidades de usabilidade, efetividade e 

satisfação do indivíduo perante ao ambiente no qual se insere. 

 Os fatores socioculturais trazem consigo questão de relações interpessoais 

onde contextos como nação, gênero, classe e condições físicas são abordados. 

Assim, estudam-se relações entre indivíduos e seus agrupamentos (comunidades e 

sociedades). No entanto, devem ser abordados sob a ótica da cultura, já que o local 

onde o indivíduo se insere molda seus próprios valores e visões de mundo, que por 

sua vez, condicionarão os fatores psicológicos e comportamentais (HALL, 2005; 

RAPOPORT, 1977). Para Moser (2016), o fator cultural é de extrema importância 

em estudos pessoa-ambiente visto que a partir de um contexto de nação e tempo, a 

história de cada um (tanto como indivíduo quanto como coletivo) é a condicionante 

principal das percepções e comportamentos. Portanto, analisa-se aqui como pessoas 

contextualizadas a partir de seus locais de origem ou de vivência, conhecem, 

relacionam, interpretam e agem no ambiente. 

 Por fim, os fatores comportamentais tratam da consciência interna, que por sua 

vez, engloba os processos de cognição e percepção espacial (LYNCH, 1997; RAPOPORT, 

1977; BONNES e SECCHIAROLI, 1995) e levam finalmente às questões de comunicação 

não-verbal e comportamento ambiental (HALL, 2005). Dessa maneira, volta-se ao íntimo 

das pessoas e parte-se do estudo dos sentidos humanos, que são os primeiros receptores 

desse processo (HALL, 2005; GEHL, 2014). É a partir disso que os processos de cognição 

e percepção espacial ocorrem e vão ser traduzidos pelo comportamento ambiental tanto 

dos indivíduos quanto de todos enquanto coletivo. Explora-se assim como se dá todo o 

processo de perceber e se comunicar com o seu entorno.

AS AVALIAÇÕES ERGONÔMICAS
 Enquanto a Ergonomia pode funcionar como método de estudo e até mesmo 

como ciência, é notável a sua aplicação prática em processos de avaliação ambiental 

sob a ótica da (inter)relação pessoa-ambiente. Uma avaliação ergonômica objetiva 

a aferição do nível de conforto e bem-estar das pessoas dentro de um determinado 

ambiente (KRONKA MÜLFARTH, 2017). Enquanto a Ergonomia é reinterpretada com 

preceitos da Psicologia Ambiental, questões de percepção espacial e comportamento 

ambiental ganham aqui relevância, visto que são a partir delas que aquelas inter-

relações pessoa-ambiente se manifestam. Como Kronka Mülfarth (2017) coloca, todos 

esses processos irão influenciar nas atividades exercidas nos ambientes, ou seja, no 

uso efetivo desses ambientes pela(s) pessoa(s), e é a partir dessa avaliação que tanto 

atividades quanto ambientes podem ser melhorados, principalmente em termos de 

conforto, segurança e experiência do usuário. 

 Portanto, as avaliações ergonômicas se configuram como um instrumento 

de aferição quanti e qualitativa do ambiente a partir de critérios e circunstâncias 

que visem o bem-estar do usuário. Este bem-estar, apesar de poder estar atrelado a 

questões de evitar estresse e fadiga, deve, sobretudo, estar atrelado a questões de se 

experimentar um ambiente por prazer e satisfação. Ou seja, saímos de um ponto onde 

as avaliações ergonômicas não se restringem mais a medidas, dimensões e escalas 

– de como posso realizar uma atividade de forma mais eficiente e produtiva. Hoje, 

é possível (e preferível) avaliarmos um ambiente a partir de seus atributos físicos e 

socioculturais que possam melhorar a experiência da pessoa de forma mais agradável 

e prazerosa. 

 Dessa maneira, a avaliação ergonômica tem dentro de si um caráter 

majoritariamente qualitativo. No entanto, ressalta-se que diante da presença da 

ergonomia dentro de todos os aspectos de qualquer ambiente construído, nós podemos 

avaliar desde um cômodo residencial até um bairro inteiro.  Assim, dentro de cada caso, 

é necessário um cuidado ao se escolher as variáveis que possam ser levantadas em 

conta, bem como a forma como serão medidas. Trazemos aqui, conforme as imagens 

abaixo, alguns exemplos de variáveis e métodos de levantamento: 
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Figura  9: Alguns exemplos de variáveis quantitativas e qualitativas que podem ser levantadas pelas 
avaliações ergonômicas. Fonte: autoria prória.

Figura  10: Alguns exemplos de variáveis socioculturais e comportamentais que podem ser 
levantadas pelas avaliações ergonômicas. Fonte: autoria prória.

 

Figura  11: Alguns exemplos de métodos de levantamento que podem ser usados pelas avaliações 
ergonômicas. Fonte: autoria prória.

 Trazendo para a realidade da Caminhabilidade, temos as calçadas como o 

ambiente e os pedestres como as pessoas em questão. Diante desse caso, as avaliações 

ergonômicas se atentam nas qualidades físicas do ambiente construído urbano que 

sejam percebidas e influenciem o comportamento dos pedestres. Acredita-se que 

esses comportamentos traduzem os níveis de satisfação de determinados segmentos 

e/ou trajetos de calçada. Para essa presente dissertação, traz-se a aplicação teórica 

e prática do conceito de Streetscape como ferramenta de avaliação ergonômica da 

caminhabilidade.

A ERGONOMIA COMO MÉTODO DE 
AVALIAÇÃO DA CAMINHABILIDADE: OS 

STREETSCAPES

STREETSCAPES NO BRASIL?
 O estudo do conceito de “Streetscape” no Brasil ainda não é muito consolidado. 

Podemos até dizer que ele não aparece frequentemente no ramo científico e quando 

aparece, não há um consenso sobre o uso do termo dentro de pesquisas e artigos 

brasileiros, já que enquanto alguns o traduzem e o interpretam como “paisagem 

urbana”, outros o têm como “paisagem da rua”. No entanto, ressalta-se que muitos 

não se detêm em uma exploração profunda do termo, restringindo-se, em sua maioria, 

apenas a notas de rodapé: 
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 O trabalho de Rosaneli (2015) foi o único encontrado dentro do âmbito 

nacional e da arquitetura e do urbanismo que aborda diretamente o conceito em 

suas pesquisas. Ao discorrer sobre os streetscapes de Curitiba, o autor os define 

como o intermédio entre a experiência urbana “a partir” e “no” espaço público da 

rua através de uma abordagem interdisciplinar, envolvendo os campos da Geografia, 

do Urbanismo e da Psicologia Ambiental. Ele defende uma compreensão holística e 

conjunta sobre a paisagem urbana e o espaço público e mostra que há três principais 

dimensões importantes ao se analisar um streetscape: a dimensão física, sensorial e 

social-simbólica. Em relação à primeira, 

 Retomando Rodrigues (2011), apesar de elucidar sobre os streetscapes em 

nota de rodapé e chamá-los como “desenho da rua”, ele ressalta o fator dos mesmos 

formarem uma imagem visual da via em relação à percepção de seus usuários através 

da conformação dos elementos físicos da rua: 

STREETSCAPES NO MUNDO
 Diante da falta de materiais mais consolidados sobre o tema dentro do Brasil, 

prossegue-se então para um embasamento teórico na literatura científica estrangeira. 

Levy (1998) conceitua streetscape como a imagem visual de uma rua a partir do ponto 

de vista do pedestre, ou seja, é a visualização da rua resultante da experiência do 

ambiente pelo pedestre. Para o autor, a resultante é composta de relações de critérios 

imateriais (como questões de escala, distância, proporção, volume, superfícies) com 

elementos materiais do espaço físico (como edifícios, calçadas, árvores, equipamentos 

e mobiliários urbanos). Assim, a experiência da rua por um pedestre será moldada 

de acordo com a proporção da largura da calçada com o comprimento do quarteirão, 

além do ritmo que as fachadas dos edifícios arquitetônicos moldam aos olhos; do tipo 

de material do pavimento e dos edifícios; se há ou não a presença de árvores e também 

questões climáticas de acesso ao sol e proteção contra chuvas. Conclui-se, portanto, 

que os streetscapes são imagens mentais e visuais da rua que modelam a experiência 

humana desse mesmo lugar (LEVY, 1998).

 Já Cowan (2005) afirma que streetscapes são a aparência de uma rua e os trata 

como paisagens de rua ou de espaço urbano. O foco de sua definição recai em como 

os elementos físicos de uma rua se mesclam e criam a sua aparência. Para ele, os 

streetscapes são formados por “streetscenes” e “streetspaces”. O primeiro é composto 

por todas “as cenas” que caracterizam juntos um ambiente como urbano, como 

por exemplo, as vias de uma rua, as calçadas, o mobiliário urbano, a sinalização e a 

vegetação. Já o segundo se refere ao espaço dito propriamente urbano, ou seja, aquilo 

que está dentro e ao redor das ruas. 

 É possível perceber que em comparação com a definição de Levy (1998), 

Cowan (2005) se detém muito mais nos aspectos físicos de uma rua do que nos seus 

elementos perceptivos humanos. No entanto, em concordância com Levy (1998), 

Grassov (2008 apud Harun e Nashar, 2017) se detém na importância da dimensão 

imaterial-abstrata dos streetscapes, ao afirmar que são resultados de lugares ideais 

para a esfera pública construir e estimular uma comunidade social e culturalmente. 

 Ao definir streetscape, Cavalcante et al (2014) se utiliza dos trabalhos de 

Rapoport – que, por sua vez, define streetscape como o espaço público linear alinhado 

pelos edifícios e usado para circulação e outras atividades; e de Ewing – que afirma que 

as qualidades físicas e percebidas dos streetscapes influenciam diretamente em como as 

pessoas interagem e se comportam localmente na cidade. Kacha (2014) define o termo 

como a composição final de diferentes elementos (tanto físicos quanto não-físicos) que 

criam um espaço urbano específico e que representa a característica de uma cidade. 

Nota de rodapé: “17 - Elementos da paisagem urbana são os componentes morfológicos 
das vias públicas, como as ruas e avenidas. O projeto e a paisagem formada pela 
composição destes elementos urbanos, são designados pelos arquitetos americanos 
como streetscapes. Por falta de uma referência bibliográfica consolidada sobre esta 
temática, trataremos aqui como desenho da rua.” (RODRIGUES, 2011, p.48)

Nota de rodapé: “79 – o termo ‘streetscape’ é usado pelos americanos e pelos ingleses 
nos Guias de Desenho Urbano (Urban Design Guidelines) e significa o conjunto de 
elementos que configuram a “paisagem da rua”, incluindo o mobiliário urbano, design 
das calçadas, materiais adotados, iluminação, elementos históricos e em especial, o 
design dos componentes das fachadas.” (ROGRIGUES, 2012, p.87) 

streetscapes no 
mundo

streetscapes no 
brasil?

“são estabelecidos os seguintes tópicos: infraestrutura urbana e o 
mobiliário urbano instalados, uso e ocupação do solo, os espaços de 
circulação e permanência de pessoas e veículos, a vegetação urbana. Na 
segunda dimensão são analisados: o conforto urbano, a paisagem visual, 
arte urbana e estratégias contra a violência urbana. A dimensão simbólica 
e social é onde se procura observar a inter-relação ambiente construído/
pessoas (FERREIRA, GESSER e ROSANELI, 2016, p.4-5).”

“Além dos edifícios, na formação da estrutura tridimensional da via estão o trato 
daquilo que chamamos de “elementos da paisagem urbana17”, que formam o 
desenho da rua. Nestes estão incluídos, por exemplo, o desenho geométrico da via, 
o tratamento do pavimento, dos passeios, a arborização, a iluminação, o contorno e 
o mobiliário urbano, que formam a imagem da via em relação à percepção de seus 
usuários. Em conjunto com os edifícios, propiciam ao interlocutor a reprodução da 
imagem da cidade.” (RODRIGUES, 2011, p.48)
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 Já Rehan (2013) conceitua streetscape como a qualidade do desenho de uma 

rua e o seu consequente efeito/impacto visual. No entanto, para o autor, a principal 

condicionante para isso é a pavimentação do mesmo, em como é tratada. A partir 

disso, ele ressalta que o termo também é utilizado para descrever o tecido natural e 

construído de uma rua, destacando que a forma como os elementos de um streetscape 

são unificados pode ajudar muito no sucesso da experiência visual de uma rua. Ou seja, 

os streetscapes podem ser utilizados para suscitar sensações urbanas mais positivas, 

como por exemplo, sensações de agradabilidade e segurança. 

 Tucker et al (2004) traz a definição de streetscape através das lentes de um 

órgão público governamental, a “Lei de Planejamento e Avaliação Ambiental” do 

Governo Australiano do Estado de Nova Gales do Sul. O órgão define o termo como 

o arranjo espacial e a aparência visual dos elementos construídos e paisagísticos 

quando vistos de uma rua. O interessante é que eles usam esse conceito para analisar 

os lugares desde 1979, mas, apesar disso, a sua avaliação é ainda pouco sistematizada 

visto que cada municipalidade a faz de um jeito. Os autores afirmam que sem uma 

abordagem consistente entre essas localidades, a informação derivada acerca das 

características das ruas sofre pela falta de objetividade e assim, se torna indiscutível 

com outras esferas públicas. 

COMO DEFINIR ENTÃO OS STREETSCAPES?
 A partir dessa aproximação conceitual de streetscapes, podemos perceber 

que ele possui significativa relevância para essa presente dissertação. É possível 

afirmar que o termo em si traz uma aproximação ao objeto dessa pesquisa, ao lidar 

diretamente com a relação entre elementos materiais e elementos imateriais que, 

por sua vez, resultam em imagens visuais da rua a partir da conformidade física. Essa 

imagem é processada a partir de processos de percepção espacial e provocará uma 

sensação, formando assim, um comportamento ambiental, refletindo no uso ou não de 

um ambiente urbano.  

 No entanto, antes de partir para a conceituação que será utilizada pela 

pesquisa, partiu-se inicialmente de uma busca nos dicionários ingleses, visto que o 

termo ‘Streetscape’ é original da língua inglesa. Ele é composto pelas partes ‘Street’ + 

‘Scape’, e pela primeira, o significado e a tradução mais direta na língua portuguesa é 

o de “rua”. Já a segunda é um sufixo que segundo o Dicionário Collins (2019) significa:

• “-Scape” (COLLINS, 2019 e tradução livre): 

o Form, formation, shape (Formato, formação, forma) 

o Scene, picture, view (Cena, imagem, vista)

o A specific type of space (um tipo específico de espaço)

 Quando nos utilizamos de ferramentas de tradução para português (Google 

Tradutor e dicionários Inglês-Português), temos:

‘Streetscape’ traduzido como “Paisagem da Rua” e/ou “Paisagem Urbana”

 A partir de todas essas colocações, definimos aqui como:

‘Streetscape’ é a visualização ou imagem de uma rua formada a partir da 

combinação das suas qualidades urbanas físicas e não-físicas apreendidas pelo 

pedestre a partir da percepção espacial.

 A partir dessa definição, conclui-se, portanto, que a forma como os elementos 

físicos e não-físicos são combinados geram imagens visuais nas pessoas, podendo ser 

elas positivas ou negativas. A qualidade que essas imagens formam na mente humana 

tem muitas relações com o comportamento consequente dessa apreensão. Sendo 

assim, os streetscapes podem funcionar como um direcionamento para as avaliações 

ergonômicas de caminhabilidade, visto que unem a questão dos elementos materiais 

e objetivos (provindos do ambiente urbano construído) com os elementos imateriais 

e subjetivos (provindos da percepção e do comportamento ambientais das pessoas). 

Além de também ter relações diretas com a Psicologia Ambiental. 

TRADUZIR OU NÃO O TERMO 
STREETSCAPE?

 Optou-se nessa dissertação por NÃO traduzir o termo para a língua portuguesa, 

já que ainda a sua presença dentro do campo científico brasileiro é muito escassa 

e incipiente. Procedendo dessa maneira, é possível facilitar a sua correlação com o 

termo original e assim, abrir novas oportunidades para a sua exploração em outros 

trabalhos, para então, partir para uma discussão sobre uma tradução consensual no 

Brasil. Por enquanto, o objetivo aqui é atrair a atenção da área científica das áreas da 

Arquitetura e do Urbanismo. 

AS POSSIBILIDADES E AS 
POTENCIALIDADES DOS STREETSCAPES

 A principal possibilidade e potencialidade dos streetscapes é que ele se 

relaciona tanto com a Caminhabilidade quanto com a Ergonomia (elencada à Psicologia 

Ambiental). Pela primeira, a sua relação se dá pelo fato dessas imagens serem melhor 

apreendidas quando estamos a pé, ou seja, quando somos pedestres (LEVY, 1998; 

traduzir ou não o 
termo streetscape?

como definir então os 
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CAVALCANTE ET AL, 2014; FERREIRA, GESSER e ROSANELI, 2016; SAID E SAMADI, 

2016; HARUN E NASHAR, 2017). Já pela segunda, a sua relação se dá no momento de 

apreensão das imagens das ruas, pois é um processo inteiramente mental e interno 

à pessoa, utilizando-se assim da cognição espacial, percepção e comportamentos 

ambientais. 

 Reforçando a possibilidade de seu uso dentro de avaliações de caminhabilidade, 

Said e Samadi (2016) conceituam os streetscapes como ferramentas de análise e 

melhoria da qualidade de vida urbana dos residentes de uma cidade. Ambas argumentam 

que uma mudança na infraestrutura física contribui em muito para estimular o uso 

pelas pessoas e, portanto, estimula a vitalidade de um lugar. Cavalcante et al (2014) 

também afirmam que os streetscapes são um dos elementos básicos urbanos que 

mais contribuem para a “vivacidade” de uma cidade, pois se supõe a vivência desses 

elementos pelas pessoas. 

 Para se ter uma maior qualidade de vida urbana é necessário ter uma imagem 

clara da cidade, ou seja, é necessário que um lugar seja visualmente legível e 

acessível. Cavalcante et al (2014) vai um pouco mais além, dizendo que o interesse e a 

preferência dos pedestres caminharem em uma rua é totalmente dependente do nível 

de complexidade visual – uma das qualidades urbanas mais percebidas pelas pessoas, 

apesar de complexa a sua explanação. 

 Ao abordar a questão dos streetscapes a partir do enfoque do planejamento 

urbano e da política pública, Tucker et al (2004) afirmam que eles são um meio de 

determinar o nível de adequação urbana para o desenvolvimento futuro de qualquer 

lugar da cidade. Ou seja, se configuram como uma ferramenta de análise para verificar 

o quão adequado se encontra uma cidade em termos de qualidade de vida urbana e 

sustentabilidade (no sentido de ser adequado para as gerações futuras). Rehan (2013) 

também associa a questão da sustentabilidade aos streetscapes dizendo que quando 

interpretados e avaliados dessa maneira (gerações futuras), conseguem ajudar 

no processo de projetos urbanos mais sustentáveis e assim, buscar por uma maior 

qualidade de vida urbana. 

 Dessa maneira, evidenciam-se aqui as possibilidades e potencialidades dos 

streetscapes como ferramenta de estudo e de avaliação de questões relacionadas à 

vitalidade e qualidade de vida urbana, além de também poder estar atrelada a questões 

de sustentabilidade. Assim, muitas fontes reconhecem nos streetscapes o significativo 

potencial de ser uma ferramenta de estudo urbano e de intervenções urbanísticas, já 

que evidenciam a qualidade do ambiente urbano construído sob a ótica das pessoas 

(que por sua vez, são moldadas pela imagem visual que elas têm de determinado lugar 

através de seus comportamentos). 

DO QUE SÃO FORMADOS OS 
STREETSCAPES?

 Para Kacha (2013), um streetscape é composto por diferentes perfis em 

camadas sobrepostas e afirma que a sua riqueza se dá justamente através das possíveis 

conexões e sobreposições estabelecidas. Apesar de não restringir o número das 

camadas, a autora enumera as seguintes: a camada da vegetação, do chão da rua/

calçada, dos edifícios arquitetônicos, das atividades tidas, do quando de céu tem, do 

mobiliário urbano, dos detalhes, etc. 

Figura 12: Composição conceitual de streetscapes. Fonte: KACHA, 2013, p.89.

 Para Said e Samadi (2016) são quatorze variáveis que precisam ser consideradas 

e avaliadas para se ter um streetscape. São elas: cena da rua, o estado dos edifícios, fluxo 

de tráfego, acessibilidade física e visual, segurança ao tráfego, qualidade do mobiliário 

urbano, qualidade das vias de tráfego (principalmente as calçadas), infraestrutura de 

serviços (energia, esgoto, água), sinalização, legibilidade, sistema de drenagem de 

água, iluminação pública, limpeza e coerência.

do que são formados 
os streetscapes?

traduzir ou não o 
termo streetscape?



105104

Figura 13: Tabela com  parte das 14 variáveis de streetscapes. Fonte: SAID E SAMADI, 2016, p.491-
492.

 Já para Rehan (2013), um streetscape é formado por trezes elementos principais: 

cantos de quadras, calçadas, áreas verdes, canteiros verdes, mobiliário urbano (banco, 

iluminação pública, lixeiras), sinalização viária, pontos de ônibus, guia da calçada, 

canteiro central, cruzamentos, ciclofaixas, arte pública, bancos e mesas. 

 Para Harun e Nashar (2015), as autoras elencam cinco grandes categorias que 

formam um streetscape e dentro de cada uma delas são elencados os elementos físicos 

contidos. No entanto, ressaltam que há muitos e diversos elementos urbanos que são 

exclusivos de cada cidade. Elas fazem um apanhado de caráter geral e básico do que 

um streetscape deve ter. São eles: 

 Calçadas: localização, condição, largura, superfície, material, continuidade, 

atalhos. 

 Árvores/Plantas: presença de árvores, localização, tipos diferentes, canteiro 

verde (comprimento e largura), continuidade e se funcionam como buffer zone.

 Iluminação: funcionalidade, localização, tipos, luminosidade e brilho.

 Sinalização: legibilidade, localização dos postes e funcionalidade.

 Outros elementos: faixa de pedestres, localização da faixa, disponibilidade de 

bancos, ciclofaixas e acesso aos edifícios. 

 Rosaneli (2015; 2016) ao trazer a realidade dos streetscapes para o Brasil, 

estrutura-os em três dimensões de análise: dimensão física, sensorial e social-simbólica. 

Em relação à primeira dimensão se tem os seguintes tópicos: infraestrutura urbana e 

o mobiliário urbano instalados, uso e ocupação do solo, os espaços de circulação e 

permanência de pessoas e veículos e a vegetação urbana. Em relação à segunda, têm-

se: o conforto urbano, a paisagem visual, arte urbana e estratégias contra a violência 

urbana. Já em relação à terceira, explora-se a interrelação entre ambiente construído 

e pessoas (sejam elas pedestres, motoristas, cadeirantes ou ciclistas), pautada em 

conceitos da Psicologia Ambiental (ROSANELI, 2015; 2016).

CONSIDERAÇÕES SOBRE OS STREETSCAPES 
NO BRASIL

 Conclui-se assim que esse capítulo serviu como uma aproximação conceitual 

bem básica de um termo pouquíssimo utilizado e conhecido no Brasil. Ressalta-se 

que deva sim existir um levantamento dos elementos que compõem um streetscape 

dentro da realidade das cidades brasileiras, nesse caso, de São Paulo. Assim, para essa 

pesquisa ocorrerão adaptações do conceito para a realidade paulistana a exemplo do 

trabalho de Rosaneli (2015; 2016). 

Finaliza-se esse capítulo com a seguinte indagação: dada a sua importância e a sua 

contribuição para a melhoria da qualidade de vida nas cidades, por que os streetscapes 

ainda não foram explorados aqui no Brasil?

Figura 14: Alguns dos elementos 
principais de um streetscape. 
Fonte: REHAN, 2013, p.175.

Figura 15: 5 categorias dos elemen-
tos de um streetscape. Fonte: HA-

RUN E NASHAR, 2015, p.2764.

do que são formados 
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O MEIO FÍSICO DA CAMINHABILIDADE: OS 
ESPAÇOS LIVRES URBANOS

 É fato que para nós caminharmos, necessitamos de um meio físico. Careri 

(2015) discorre sobre como o caminhar se consolidou desde a origem do ser humano 

como uma forma simbólica de transformação da paisagem. Foi e ainda é a partir dessa 

ação que modificamos o espaço no qual vivemos. Decorridos mais de 200 mil anos de 

existência do homo sapiens, chegamos a um ponto onde o ser humano transformou 

tanto a paisagem que a produção de lugares com novos significados atingiu níveis 

caóticos. Ao caminhar, somos capazes de modificar o ambiente no qual estamos 

inseridos pois ao mesmo tempo que é um ato de percepção, é também um ato de 

criação – ou seja, é leitura e escrita constante do território (CARERI, 2015). 

 Se o caminhar é algo inerente ao nosso “ser” humano, demandamos um 

meio físico para nos deslocarmos. Na cidade, encontramos os espaços urbanos à 

nossa própria disposição e dentro deles há uma sobreposição de diversos tipos de 

espacialidades que corroboram para a complexidade da vida urbana. Dentro desse 

tema, cabe analisar de forma geral o “meio” em que o pedestre se insere, sob a ótica 

dos espaços livres urbanos. Segundo Queiroga e Benfati (2007), 

 Assim, entende-se por espaços livres urbanos os espaços livres de edificação 

(MAGNOLI apud QUEIROGA e BENFATTI, 2007) e que formam “um tecido pervasivo” 

(PINHEIRO apud QUEIROGA e BENFATTI, 2007) sem o qual não há a existência 

urbana, já que se encontram por toda parte mais ou menos processados e apropriados 

pela sociedade; “constituem, quase sempre, o maior percentual do solo das cidades 

brasileiras” (QUEIROGA e BENFATTI, 2007, p.86). Os autores ainda argumentam que 

seja em qualquer formação urbana que for, a visão sistemática do conjunto desses 

espaços constitui um “importante fator para a análise, diagnóstico, proposição e gestão 

dos espaços livres, notadamente para os espaços públicos” (QUEIROGA e BENFATTI, 

2007, p.81). 

 Aqui cabe a ressalva de que há diferenças conceituais entre espaço livre 

urbano e espaço público. Por espaço público, entende-se como o espaço da esfera 

capítulo 3:

o ambiente construído
elementos materiais, objetivos e mensuráveis

 “O caminhar, mesmo não sendo a construção 
física de um espaço, implica uma transformação do 
lugar e dos seus significados. A presença física do 
homem num espaço não mapeado – e o variar das 
percepções que daí ele recebe ao atravessá-lo – é uma 
forma de transformação da paisagem que, embora 
não deixe sinais tangíveis, modifica culturalmente 
o significado do espaço e, consequentemente, o 
espaço em si, transformando-o em lugar. O caminhar 
produz lugares. Antes do neolítico, e, assim, antes 
dos menires, a única arquitetura simbólica capaz de 
modificar o ambiente era o caminhar, uma ação que, 
simultaneamente, é ato perceptivo e ato criativo, que 
ao mesmo tempo é leitura e escrita do território”. 

(CARERI, 2015, p.51)

“A calçada por si só não é nada. É uma abstração. 
Ela só significa alguma coisa junto com os 
edifícios e os outros usos limítrofes a ela ou a 
calçadas próximas. (...) As ruas e suas calçadas, 
principais locais públicos de uma cidade, são 
seus órgãos mais vitais. Ao pensar numa cidade, 
o que lhe vem à cabeça? Suas ruas. Se as ruas 
de uma cidade parecessem interessantes, a 
cidade parecerá interessante; se elas parecerem 

monótonas, a cidade parecerá monótona”.  

(JACOBS, 2009, p.29)

 “(...) desde os primórdios da existência das cidades, os espaços 
livres urbanos vêm se constituindo um importante elemento para a 
vida citadina. Ruas, calçadas, largos, praças, pátios, quintais, jardins 
privados e públicos, parques, avenidas, entre os mais frequentes tipos 
de espaços livres, formam o sistema de espaços livres de cada cidade.” 
(Ibidem, 2007, p.81)
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pública, ou seja, do sistema de objetos e ações da esfera da vida pública. A vida pública, 

por sua vez, é própria da vita activa (ARENDT, 1991) e da vida política onde envolve a 

produção cultural e a construção da cidadania (QUEIROGA e BENFATTI, 2007). 

 O conceito de Queiroga e Benfatti (2007) traz a ideia de que os espaços 

livres urbanos formam um verdadeiro sistema no qual se manifestam relações de 

conectividade, complementaridade e hierarquia onde são sobrepostas questões de 

circulação, drenagem, atividades do ócio, convívio público, marcos referenciais, 

memória, conforto e conservação ambiental, etc. Todos esses aspectos têm relação com 

o ser pedestre nas cidades e, portanto, os espaços livres urbanos são de fundamental 

importância em uma avaliação ergonômica. Podemos então afirmar que esses espaços 

são todos inerentes aos pedestres. No entanto, é claro que de nada adianta a mera 

manifestação dessas relações já que devemos também estudar como ela se manifesta 

– ou seja, qual é a qualidade dessas manifestações? 

O QUE FAZ COM QUE UMA CIDADE 
SEJA UMA BOA CIDADE A PARTIR DA SUA 

CONFORMIDADE FÍSICA? 
 Kevin Lynch (2007) abre seu livro “A Boa Forma da Cidade” (original de 

1981) com a seguinte questão: “O que faz com que uma cidade seja uma boa cidade?” 

(LYNCH, 2007, p.7). O autor aborda e desenvolve esse questionamento estritamente 

sob a ótica da fisicalidade das cidades relacionada aos valores humanos, ou seja, como 

os elementos físicos urbanos se relacionam com os elementos psicológicos humanos. 

No entanto, o autor levanta a seguinte questão: 

 O autor ressalta 

que apesar de parecer 

simples a questão da 

qualidade da forma 

física de uma cidade, é 

na verdade uma questão 

complexa, a começar pela 

conceituação de “ambiente físico” (que o autor chama de “aglomerado populacional”). 

Lynch (2007) afirma que muitos costumam definir ambiente físico como o padrão 

espacial dos objetos físicos grandes, inertes e permanentes numa cidade: edifícios, 

ruas, árvores, serviços públicos, colinas, rios, montanhas, etc. No entanto, o autor se 

indaga se realmente é apenas a fisicalidade dos elementos que importa: “O problema 

fundamental é decidir em que consiste a forma de um aglomerado humano: apenas em 

objetos físicos inertes? Ou também em organismos e organizações vivas?” (LYNCH, 

2007, p.52). Para ele, há muito de valores, relações e atividades humanas que também 

devem ser levadas em conta, desde questões relativas à estruturação social, econômica 

e ecológica até questões de controle do desenho espacial, o seu significado e como 

esse mesmo espaço se apresenta aos sentidos humanos. Mas que, no entanto, tudo 

começa a partir do físico de uma cidade.

 Tendo essas ressalvas em mente, o autor conclui que uma boa cidade é aquela 

que concede através de sua fisicalidade o local para que necessidades humanas 

inerentes sejam desenvolvidas em sua plenitude. Lynch (2007) cita as necessidades 

físicas, materiais, culturais e emocionais tanto dos indivíduos quanto dos grupos 

humanos que habitam a cidade. Diante disso, o autor propõe um conjunto de dimensões 

que são importantes para a execução da forma espacial das cidades e ressalta ainda 

que se limita apenas a identificá-las. São cinco dimensões básicas a se ter em mente: 

- Vitalidade: O grau em que o “aglomerado populacional” (ambiente físico/ ambiente 

construído) suporta e incentiva as funções vitais biológicas humanas, contribuindo 

para a sobrevivência humana dentro das cidades. Possui três características básicas: 

- Sustentação: recursos necessários para a perpetuação humana.

- Segurança: controle dos perigos físicos que ameaçam a vida humana.

- Consonância: adequação do ambiente perante à estrutura biológica do ser humano

- Sentido: O grau em que o aglomerado populacional pode ser compreendido e 

mentalmente diferenciado e estruturado no tempo e espaço de seus residentes. 

Também compreende o grau em que a estrutura mental se conecta com os valores 

culturais do local – ou seja, questões de correspondências entre as nossas capacidades 

mentais e sensoriais atreladas às nossas construções culturais. 

- Adequação: O grau em que os elementos físicos do espaço correspondem à 

quantidade, mas, sobretudo à qualidade das ações e atividades que seus usuários 

realizam ou desejam realizar – ou seja, questões de adequação do cenário urbano ao 

comportamento humano atreladas a conceitos de adaptabilidade e ações futuras. 

- Acesso: A capacidade de alcançar outras pessoas, atividades, recursos, serviços, 

informações e locais – incluindo questões de quantidade e diversidade de elementos 

alcançáveis que permitam o desenvolvimento de necessidades humanas individuais e 

coletivas. 

- Controle: Os graus de direito que as pessoas têm dentro e sobre uma aglomeração 

populacional – ou seja, direito de estar, de ir, de agir, de se apropriar e de modificar o 

espaço.

 “Mas que cidade é esta que nos atrevemos a designar como 
boa ou má? Como é que a podemos descrever de forma que 
diferentes observadores possam confirmar (a sua qualidade) e que 
possam também ser relacionada com valores e execução? Este 
passo tão simples esconde dificuldades inesperadas.” (LYNCH, 

2007, p.52).  
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 Percebe-se através do trabalho de Lynch (2007) que realmente lidar com a 

questão da qualidade a partir do ambiente construído urbano é complexa e envolve 

diversos critérios. No entanto, em sua proposição, o autor ressalta a importância de 

nós, como humanos, quando estabelecemos comunicações verbais e não-verbais com 

outros e também com a própria cidade. Dessa maneira, conclui-se, portanto, que 

dentro de uma análise qualitativa da fisicalidade de um ambiente urbano é necessário 

nos atentarmos também para a presença humana dentro desses locais, visto que tanto 

pessoas quanto ambientes construídos são elementos indissociáveis e vitais para 

qualquer estudo sobre a vida urbana. 

A VIDA NA CIDADE E OS ESPAÇOS (LIVRES) 
URBANOS: UMA ABORDAGEM HISTÓRICA E 

BIBLIOGRÁFICA
 Gehl e Svarre (2018) fazem um apanhado bibliográfico de autores e obras que 

foram fundamentais na discussão da vida na cidade. A começar pelo próprio Gehl, 

que foi praticamente um dos pioneiros a chamar atenção dentro da temática com a 

sua obra “Life Between Buildings” (Vida entre Edifícios), publicada originalmente 

em 1971. O autor a define como um manual de estudos da vida na cidade, analisando 

espaços entre os edifícios que tiveram como ponto de partida o acesso pelas pessoas. 

Esses primeiros estudos tiveram seus desdobramentos em várias partes do mundo, 

visto que se consolidaram como o início de uma metodologia para estudar a interação 

entre a vida humana na cidade e o espaço público urbano. 

 A partir da década de 1970, várias obras e vários autores ganharam destaque 

em estudos que relacionavam ambos elementos. William Whyte através de seus 

trabalhos observacionais do uso de pequenos espaços públicos publicou em 1980 

a sua obra “The Social Life of Small Urban Spaces” (A Vida Social dos Pequenos 

Espaços Urbanos). Nela, o autor apresenta estudos básicos e práticos de observação 

das atividades sociais em pequenos espaços públicos urbanos como forma de aferir 

a sua qualidade. O trabalho se deu em Nova York diante de um contexto urbanístico 

que envolveu uma demanda municipal de mais praças e parques dentro da cidade. A 

partir de muitos esforços do poder público, o governo definiu que para incentivar essa 

ação, seria liberado aos incorporadores o poder de construir edifícios mais altos em 

troca da construção de novos espaços públicos no nível do térreo, ou seja, no plano 

das calçadas. Como foram construídos rapidamente e sem muito planejamento, Whyte 

viu uma oportunidade de aferir a qualidade dos mesmos através de uma observação 

sistematizada das atividades espontâneas desenvolvidas pelas pessoas.

 Nessa mesma época, em 1981, Donald Appleyard publica sua obra “Livable 

Streets” (Ruas para se Viver, ou Habitáveis) com o objetivo de defender as ruas como 

o espaço de onde se pode aflorar os valores humanos. Podendo ser considerado como 

um eco do trabalho de Jane Jacobs (2009), Appleyard se preocupa com o fato de as 

ruas terem se tornado perigosas demais e habitáveis de menos, apesar de as pessoas 

terem suas casas voltadas para elas. Como forma para diminuir esse problema, o 

autor então propõe que seja feita uma ressignificação do sentido das ruas para as 

pessoas, necessitando ser territórios de morar, brincar e estar, para assim serem mais 

habitáveis. O foco desse estudo é voltado para como a vida e os valores sociais podem 

se desenvolver nas ruas se as condições (físicas) forem propícias e se as atividades 

públicas não forem desencorajadas pelo tráfego. 

 Outro autor que merece destaque é Allan Jacobs e o seu trabalho intitulado 

“Great Streets” de 1993. Inclusive Jacobs trabalhou com Appleyard e ambos criticavam 

a visão urbana da época ainda muito atrelada ao movimento moderno dos anos 1950. 

No entanto, se Appleyard se volta à questão da vida nas ruas, Jacobs foca em como a 

qualidade física das ruas influencia na vida urbana e social das mesmas. Para o autor, 

as ruas são intermédias entre forma, estrutura e conforto de comunidades urbanas 

ao mesmo tempo em que são lugares de encontros e trocas sociais e comerciais. O 

mesmo afirma que a sociabilidade das ruas é uma das principais razões da existência 

das cidades e ainda destaca que as ruas são o maior, se não o único espaço urbano 

que a sociabilidade cidadã pode se desenvolver. Por isso, a rua é um lugar para ser 

visto por todas as pessoas e a forma como ela se mostra para elas é importante de 

ser estudada. Jacobs se utiliza da ferramenta de desenhos observacionais a partir de 

várias tipologias de ruas e destaca quais elementos físicos têm mais influência na 

sua qualidade, como por exemplo, edifícios de altura similar, fachadas interessantes, 

árvores, janelas que convidam para olhar, intersecções seguras e lugares para 

permanecer e para aproveitar.

AFINAL, O QUE FAZ DA FISICALIDADE DE 
UMA CIDADE TER BOAS QUALIDADES?

 A partir desses trabalhos que se tornaram referência dentro da temática dos 

espaços urbanos e da vida na cidade, diversas organizações surgiram no mundo e se 

propuseram a explorar o que faz de um espaço da cidade ter boas qualidades. Um desses 

exemplos é a organização sem fins lucrativos “Project for Public Spaces – PPS”, criada 

em 1975 como antecessora dos trabalhos de William Whyte (1980). A organização 

também segue o pensamento de Lynch (2007) ao falar que não basta apenas analisar 
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a fisicalidade dos espaços urbanos, mas também é preciso levar em conta o valor 

humano, seja através da sociabilidade, seja através dos usos e das ocupações humanas 

nesses lugares. A PPS (2019) aponta quatro importantes qualidades que fazem de um 

espaço urbano muito bom. São elas:

- Acessos e ligações – se refere às conexões não só físicas, mas também visuais dos 

espaços públicos, a partir de diferentes distâncias e diferentes locais.

- Sociabilidade - se refere à conexão interna dos usuários com o local e com a 

comunidade, ou seja, trata de questões de senso de pertencimento e identificação. 

- Usos e Atividades – são elementos que indicam a importância de se oferecer 

atividades e usos nos espaços públicos como forma de estimular as pessoas a se 

voltarem a eles. 

- Conforto e Imagem – são elementos de grande importância pois se referem a 

percepções de segurança, limpeza, conservação dos edifícios e variáveis ambientais, 

que compõem a imagem visual da cidade. 

           Figura 16: Sistematização das quatro qualidades de um espaço público. Fonte: PPS. 

 Face ao exposto e tendo em mente a relação dos espaços urbanos e as suas 

qualidades físicas, direciona-se o estudo para as calçadas. As calçadas são espaços 

livres e públicos urbanos que se constituem como o principal meio físico que os 

pedestres habitam e se manifestam. Assim, cabe aqui explorarmos um pouco mais 

sobre esse elemento urbano.

O MEIO FÍSICO DA CAMINHABILIDADE: AS 
CALÇADAS

 Alcançamos um nível de desenvolvimento humano e urbano tão grande que 

acabamos institucionalizando o caminho do nosso deslocamento a pé. Para esse 

resultado de criação e percepção da/na cidade (CARERI, 2015), demos a nomeação de 

calçada. A palavra “calçada” tem origem latina e raiz em calcatura, ae – que quer dizer 

ação de calcar, pisar (YÁZIGI, 2000). 

 De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro – CTB (Lei Federal nº 9503 

de 23/09/1997) e com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET, 2020), a calçada 

pode ser definida como: “parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, 

não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando 

possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins”. 

 Outra definição presente no Manual de Desenho Urbano e Obras Viárias (CET, 

2020) é a seguinte: “a calçada é o espaço da via pública entre o alinhamento do lote e 

o bordo externo da guia ou meio-fio” (Ibidem, p.75).

 Além disso, cabe ressaltar aqui a definição de “passeio”: “parte da calçada ou 

da pista de rolamento – neste último caso, separada por pintura ou elemento físico 

separador, livre de interferências, destinada à circulação exclusiva de pedestres e, 

excepcionalmente, de ciclistas” (CTB, 1997; CET, 2020)

 Para essa dissertação, entendemos e definimos “calçada” como: 

“A apropriação humana de um espaço de caráter público que foi adaptada e 

destinada ao uso de se locomover a pé.”

 Para a Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP, 2018), as calçadas “têm uma 

única função: possibilitar que os cidadãos possam ir e vir com liberdade, autonomia e, 

principalmente, segurança”. A mesma afirma ainda que a livre circulação de pessoas é 

garantida por legislações federal, estadual e municipal. Ou seja, o direito de ir e vir de 

qualquer cidadão é garantido por lei.
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AS CALÇADAS EM SÃO PAULO
 Segundo dados da Prefeitura Municipal de São Paulo (2019), em toda a 

cidade há mais de 34 mil quilômetros de calçadas, sendo 17% de responsabilidade 

da própria prefeitura. Dessa maneira, cerca de 28 mil quilômetros de calçada são de 

responsabilidade dos cidadãos e proprietários do lote. 

 A partir desses números podemos perceber que as calçadas são em sua maioria 

de propriedade do dono do lote imediato a ela. Ou seja, mais de 28 mil quilômetros 

de calçada da cidade de São Paulo são de responsabilidade de mais de 12 milhões 

de paulistanos (IBGE, 2019). O que se pergunta aqui, é se realmente as calçadas são 

públicas ou não? É interessante notar que apesar do direito de ir e vir ser garantido 

pelas legislações em diversas esferas públicas, no final, esse direito inerente a todos 

nós recai sobre as mãos da pessoa que está morando em frente à calçada.  

 Há uma lei 

dentro da Cidade 

de São Paulo que 

se chama a “Nova 

Lei da Calçada” 

promulgada pela 

PMSP em 09 de Janeiro de 2012, sob regulamentação da Lei nº 15.442, que estabelece 

um novo padrão de regras e fiscalização para as calçadas da cidade paulistana. A 

prefeitura instituiu através desse decreto o programa “Passeio Livre” que objetiva 

conscientizar e sensibilizar a população municipal sobre a importância de se ter 

calçadas em bom estado de conservação. Para tanto, o órgão criou a cartilha “Conheça 

as regras para arrumar a sua calçada” e nela há regras, recomendações e um passo-a-

passo para se ter calçadas adequadas. Todo esse movimento se utiliza do argumento 

da acessibilidade universal.

 A seguir, tem-se informações extraídas dessa cartilha através de uma 

reportagem do canal G1 (2012):

- Quem é o responsável pela manutenção das calçadas? 

“O proprietário do imóvel, seja comercial ou residencial, é responsável pela 

conservação, manutenção e reforma da calçada em frente ao seu imóvel. Calçadas 

em situação irregular ou precária são passíveis de multa. Se o proprietário não for 

localizado, quem está usando o imóvel se torna o responsável”

- Existe um padrão para reforma das calçadas? 

“Sim. O decreto nº 45.904/05 estabelece um novo padrão arquitetônico para as 

calçadas da cidade de São Paulo. Todas as calçadas construídas ou reformadas deverão 

seguir este padrão. Em linhas gerais, o decreto define um novo padrão arquitetônico 

para as calçadas da cidade. Ele determina normas para garantir a acessibilidade e os 

materiais que podem ser utilizados.”

O MANUAL DE DESENHO URBANO E OBRAS 
VIÁRIAS (CET, 2020)

 Apesar de o ano de 2020 ter sido marcado negativamente pela pandemia do 

Coronavírus-2, ele trouxe um marco totalmente positivo dentro do setor de desenho 

urbano e projetos viários da Cidade de São Paulo. Em Dezembro de 2020, foi lançado o 

“Manual de Desenho Urbano e Obras Viárias” (CET, 2020), um guia totalmente inédito 

que reúne normas, diretrizes e regras para projetos urbanos dentro do município de 

São Paulo que, por sua vez, se baseiam em princípios de acessibilidade, equidade 

social, segurança no trânsito e sustentabilidade ambiental. Organizado por Elisabete 

França, José Renato S. Malhem e Maria Teresa Diniz, o manual tem como objetivo 

principal guiar a elaboração e o desenvolvimento de projetos viários que garantam um 

padrão de qualidade que priorize o bem-estar dos cidadãos.

Figura 17: Capa do Manual de Desenho Urbano e Obras Viárias Fonte: CET, 2020.

 Ele é o resultado do esforço conjunto intersecretarial entre as seguintes 

secretarias: Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT), Companhia de 

Engenharia de Tráfego (CET), São Paulo Transporte (SPTrans), Secretaria Municipal de 

“Se um passeio ou praça pública é acessível a uma pessoa com 
deficiência ou mobilidade reduzida, podemos afirmar que 
qualquer cidadão conseguirá usufruir deste espaço. A conquista da 
acessibilidade, que a princípio serviria para atender a pessoas com 
deficiência, beneficia a população, sendo, portanto, uma conquista 
de toda a sociedade” (Prefeitura Municipal de São Paulo, 2018)
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Desenvolvimento Urbano (SMDU), São Paulo Urbanismo (SP Urbanismo), Secretaria 

Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB), São Paulo Obras (SP Obras), 

Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), Secretaria Municipal da Pessoa 

com Deficiência (SMPED), Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB), Secretaria do 

Verde e do Meio Ambiente (SVMA), Iniciativa Bloomberg para Segurança Global do 

Trânsito (BIGRS, na sigla em inglês). Além disso, para o desenvolvimento do mesmo 

foram feitas diversas consultas públicas como forma de absorver as contribuições da 

sociedade civil, acadêmica e das entidades relacionadas ao tema. 

 A partir da intersecção entre conhecimentos técnicos, legislações e normas, o 

manual é estabelecido como uma síntese entre questões técnicas, legais e humanas. 

Aliás, ele possui um cuidado admirável com o fator humano, ao priorizar as diretrizes 

que favoreçam um compartilhamento do espaço público de forma democrática e 

confortável para as pessoas. 

O Manual de Desenho 

Urbano e Obras Viárias 

(CET, 2020) é composto 

por sete capítulos e 

foi pensado para ser 

flexível e passível de 

revisões e alterações. 

Aqui, reside um outro fator positivo que merece seu devido destaque. Ao aceitar o 

desafio de ser o primeiro documento oficial que sintetiza todas as regras, normas e 

diretrizes de projetos viários da Cidade de São Paulo, o manual demonstra que ele 

pode ser mudado de tempos em tempos, não sendo um daqueles guias que contêm 

informações permanentes que não acompanham a dinâmica de uma cidade. 

 Dada a temática desta presente dissertação de mestrado, abordaremos aqui 

as informações contidas no terceiro capítulo do guia que fala sobre os espaços dos 

pedestres.

PARÂMETROS DE DESENHO VIÁRIO: O 
ESPAÇO DO PEDESTRE

 A seção “3.2. Espaço do Pedestre” do manual aborda a diversidade das escalas 

de projeto de espaços públicos que os pedestres podem ocupar. Indo desde uma 

calçada-padrão até uma rampa, viela e passarela, há 14 tipos de espaços de pedestre. 

Como definição desse tipo de espaço, temos:  

 

 Da seção em questão, há informações relevantes que merecem ser destacas 

aqui. Primeiramente, o manual deixa claro a importância dos espaços do pedestre 

como meio para a vitalidade urbana se devolver, visto que as diversas conexões que as 

pessoas fazem livremente quando estão caminhando formam uma verdadeira rede de 

mobilidade a pé, nutrindo assim a dinâmica urbana. 

 A outra questão retoma algo que a Política Nacional de Mobilidade Urbana traz 

que é referente à vulnerabilidade do transporte a pé dentro da hierarquia dos modais 

de mobilidade. O ser pedestre é o modo de transporte que mais se encontra em perigo 

quando está nas vias urbanas. O manual coloca que apesar de diversas leis preverem 

que a prioridade no tráfego deva ser dos pedestres, na prática, isso é a condição mais 

distante de ser colocada (CET, 2020). 

 Dito isso, abordaremos a seguir como uma calçada-padrão deve se apresentar 

de acordo com as diretrizes contidas no manual. 

A CALÇADA-PADRÃO
 A calçada-padrão deve conter três tipos de faixas:

 1) FAIXA LIVRE

 Como o próprio nome já mostra, é a faixa destinada à livre e exclusiva 

circulação de pedestres de superfície regular, contínua e antiderrapante com 

inclinação longitudinal acompanhando a da rua e inclinação transversal não superior 

a 3%. A faixa livre deve conter um mínimo de 1,20 metros de largura, mas o desejável 

é de uma largura de 1,50 metros. 

 2) FAIXA DE SERVIÇO

 A faixa de serviço abriga o mobiliário urbano, a vegetação e os postes de 

iluminação pública e/ou de sinalização. Ela é a faixa mais adjacente às pistas de 

rolamento e deve possuir uma largura mínima de 70 centímetros. 

“O Manual de Desenho Urbano e Obras Viárias é, indubitavelmente, 
o primeiro passo para aprofundar ainda mais a discussão e avançar 
na construção de uma cidade cujo ponto de referência seja a pessoa, 
o ser humano que deve ser respeitado em sua essência, em suas 
necessidades básicas, no seu direito de inclusão e pertencimento.” 
(CET, 2020, p. 5)

o manual de desenho 
urbano e obras viárias

o manual de desenho 
urbano e obras viárias

“O espaço do pedestre compreende a porção da via destinada prioritária ou 
exclusivamente ao fluxo de pedestres e tem como função principal servir à 
mobilidade a pé. São espaços do pedestre: calçadas, praças, calçadões, vias 
compartilhadas, vielas, escadarias, passarelas, passagens subterrâneas, 
rampas e galerias. Tais espaços podem, ainda, ser complementados por 
escadas rolantes, elevadores e até mesmo teleféricos, formando uma rede 
de circulação responsável pela articulação entre os espaços” (Ibidem, p.74)
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Figura 18: Relações entre as Faixas Livre e de Serviço contidas no Manual de Desenho Urbano e 
Obras Viárias Fonte: CET, 2020, p. 74

 3) FAIXA DE ACESSO

 Por fim, a faixa de acesso é a faixa adjacente aos lotes e, portanto, abriga as 

interferências das circulações entre a calçada com o edifício. Elas são exclusivas de 

calçadas que apresentem uma largura a partir de 2 metros e: 

POR FIM, QUAL A IMPORTÂNCIA DE UMA 
CALÇADA?

 Podemos afirmar então que é de urgência que as esferas públicas brasileiras 

entendam as ruas, e principalmente as calçadas como os “órgãos mais vitais de uma 

cidade” (JACOBS, 2009). Ao mesmo tempo que esse entendimento serve para o poder 

público, também serve para todos nós como cidadãos. Segundo Jane Jacobs (2009), 

assim como as ruas das cidades servem para várias finalidades além de comportar os 

veículos, 

   O que a 

jornalista americana 

traz é que as 

calçadas possuem 

uma complexidade 

maior que vai muito além do seu caráter de passagem de pedestres. A autora explica 

que o que garante a segurança e a liberdade de uma cidade é uma ordem complexa, 

na qual a sua essência se resume à complexidade do uso das calçadas, que por sua 

vez, traz consigo uma grande variedade de olhos. A partir de movimentos e mudanças 

constantes, a autora compara as calçadas como palco de um grande e complexo balé 

no qual cada indivíduo e cada grupo possuem papéis distintos, mas que apesar de 

o manual de desenho 
urbano e obras viárias

o manual de desenho 
urbano e obras viárias

“(...) tem como principal função oferecer um espaço para o convívio 
social. Por isso, é a área da calçada indicada para receber os elementos 
que qualificam o ambiente urbano, como vegetação, áreas de 
permeabilidade, mobiliário urbano ou outros equipamentos que 
deem suporte a atividades sociais e culturais” (CET, 2020, p.77)

Figura 19: Padrão mínimo 
recomendável pelo Ma-

nual de Desenho Urbano e 
Obras Viárias Fonte: CET, 

2020, p. 78

“as calçadas – a parte das ruas que cabe aos pedestres – servem a 
muitos fins além de abrigar pedestres. Esses usos estão relacionados 
à circulação, mas não são sinônimos dela, e cada um é, em si, tão 
fundamental quanto a circulação para o funcionamento adequado 
das cidades” (Ibidem, p.29)
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não serem sincronizados, são complementares e se reforçam. “O balé da boa calçada 

urbana nunca se repete em outro lugar, e em qualquer lugar está sempre repleto de 

novas improvisações” (JACOBS, 2009, p. 52)

 Dentre as frequentes sobreposições e mudanças desse balé da caminhada, as 

calçadas servem como meio físico para suportar as mais diversas ações espontâneas 

que geram a movimentação e a permanência do pedestre no meio urbano. Gehl (2014) 

identifica certo padrão dentro dessa complexidade de atividades, classificando-as 

em categorias de acordo com a sua escala e o seu grau de necessidade. A primeira 

delas diz respeito às atividades obrigatoriamente necessárias, ou seja, aquelas que 

as pessoas geralmente têm que fazer e que acontecem sob qualquer condição como, 

por exemplo, ir trabalhar ou ir à escola. Do outro lado dessa escala se encontram as 

atividades opcionais, as quais se relacionam com atividades prazerosas e recreativas 

como contemplar a cidade ou o local sem o caráter de ser apenas transitório. Segundo 

o autor, esse tipo de atividade é pré-requisito para uma boa qualidade urbana já que se 

as condições ao ar livre forem boas, as pessoas se entregam para além das atividades 

necessárias e assim, o número de atividades opcionais cresce. Dessa maneira, as 

calçadas têm imprescindível papel na origem e perpetuação dessas atividades.

Figura 20: Diagrama de tipos de atividades que podem ser realizadas no meio urbano. Adaptação 

de autoria própria. Fonte: GEHL, 2014.

 

Sadik-Khan (2017) afirma que as calçadas não são meros materiais e espaços pelas 
quais os pedestres caminham e sim, oportunidades significativas para incentivar a 
caminhada e a parada. Ela afirma o quão importante é essa relação de andar e parar, 

já que:

 Para finalizar, Sadik-Khan (2017) coloca que a vitalidade das calçadas não pode 

ser vista apenas como uma “movimentação” de pessoas.

 Assim, todos esses fatores aqui colocados são de grande importância já que 

um convite do meio construído cuidadosamente feito às pessoas, pode fazer com que 

as mesmas participem de uma vida urbana mais versátil e de forma mais ativa. (GEHL, 

2014). “‘Convite’ é a palavra-chave e a qualidade urbana na pequena escala – ao nível 

dos olhos – é crucial” (GEHL, 2014, p. 115). 

 A partir desse contexto, podemos afirmar que as calçadas trazem questões 

muito além do simples caminhar. É algo que vai além do que os nossos próprios olhos 

possam ver e a nossa mente sentir. Todavia, o ponto central de toda essa complexidade 

é o comportamento ambiental, vindo a partir de processos de cognição e percepção 

espacial do pedestre em relação ao seu próprio ambiente. No entanto, como nós somos 

estimulados sensorialmente pelo espaço físico? 

“As calçadas são um espaço valioso. Entender como as pessoas 
desejam usá-las seria um ponto de partida essencial para reativar 
as ruas e as cidades da forma como as próprias pessoas procuram 
defini-las.” (Ibidem, p.21).

“a questão, por um lado, é que não há lugar em nossas ruas e 
calçadas para “pararmos” e simplesmente ficarmos ali, sem fazer 
nada. Por outro, “não fazer nada” é, paradoxalmente, um dos 
maiores estímulos da cidade.”  (Ibidem, p.21).

por fim, qual é a 
importância de uma 

calçada?

por fim, qual é a 
importância de uma 
calçada?
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A IMAGEM VISUAL ENTRE A PERCEPÇÃO 
ESPACIAL E O COMPORTAMENTO 

AMBIENTAL: INTERPRETAÇÃO DOS 
ATRIBUTOS VISUAIS A PARTIR DE UM 

AMBIENTE URBANO CONSTRUÍDO
 Para entendermos um pouco melhor sobre as questões de percepção e 

comportamento ambiental, iremos partir de uma investigação da construção de uma 

imagem visual da cidade – que, por sua vez, tem total relação com os streetscapes. 

De imediato, podemos definir essa imagem como a síntese dos estímulos sensoriais 

provindos primeiramente dos elementos físicos do ambiente urbano tanto em sua 

morfologia, mas, sobretudo em sua sintaxe. Discorreu-se anteriormente sobre a 

importância da imagem visual de uma rua para os streetscapes. No entanto, cabe aqui 

explorarmos ainda mais sobre esse processo. É importante termos em mente que ele 

envolve uma complexidade significativa de variáveis e circunstâncias, segundo diversos 

pesquisadores (CAVALCANTE ET AL, 2014; FERREIRA, GESSER e ROSANELI, 2016; 

HARUN E NASHAR, 2017, KACHA, 2013). Aqui, contamos com um breve levantamento 

teórico acerca de alguns trabalhos realizados dentro das temáticas da imagem visual e 

dos processos de cognição, percepção e comportamento ambiental. 

 Como ponto de partida, Heitor (2018) afirma que a apreensão de uma cidade 

por qualquer pessoa não pode ter os elementos “espaços” e “atributos visuais” como 

entidades autônomas e independentes. Ao discorrer sobre a “análise visual” de uma 

cidade, a autora parte da importância de se identificar de imediato quais elementos 

físicos contribuem para a compreensão de um espaço urbano. Tem-se aqui a ideia 

de uma descodificação da informação captada visualmente (a partir de sinais e/ou 

manifestações externas) que corresponde a um processo complexo e intelectual de 

transformação daquilo que é visto naquilo que é compreendido. 

 Nesse processo, há dois tipos de fatores: os externos e os internos. Os 

primeiros se referem ao campo de visão que o observador tem do meio, dependendo 

de questões de posição (ângulo de visão, distância ao objeto e se a posição está fixa 

ou em movimento) e de velocidade de deslocamento (parado ou em movimento, e que 

tipo de locomoção). Já os fatores internos, correspondem ao mundo íntimo do próprio 

indivíduo (receptor de informação), tendo aspectos de natureza psicofisiológicas, 

socioculturais e espaço-temporais que, por sua vez, são traduzidos em questões de 

sensações, memórias e valores. 

 Como sensações, a autora os interpreta como a porta de entrada de contato mais 

capítulo 4:

a imagem visual, a 
percepção espacial 
e o comportamento 
ambiental 

elementos imateriais, subjetivos e imensuráveis
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direto entre indivíduo e meio ambiente e afirma que os sistemas sensoriais visuais, 

tátil e cinético têm mais importância. Ressalta também que para produzir sensações, 

são necessárias condições tanto por parte do meio ambiente (por exemplo, fornecer 

ou não a quantidade de luz necessária à visão) quanto por parte do indivíduo (por 

exemplo, o funcionamento dos órgãos receptores do sistema nervoso). Heitor (2018) 

afirma que as sensações em si não permitem a reprodução da realidade, mas que, 

no entanto, concedem elementos para que a realidade ocorra através dos processos 

consequentes de percepção. Já as questões de memória e valores irão influenciar na 

estruturação dessas mesmas imagens e também na relação entre imagem e outras 

informações, atribuindo assim uma interpretação pessoal de uma cidade (HEITOR, 

2018).

 Para Tucker et al. (2004), os atributos visuais de uma rua têm correlação 

direta com o seu próprio caráter, ou seja, o seu genius loci, que, por sua vez, pode 

ser interpretado como aquela qualidade única que permite ser distinguível de outro 

lugar. Os autores entram em concordância com Heitor (2018) ao afirmarem que esse 

caráter está relacionado com a atribuição de significados internos e próprios de cada 

indivíduo na forma de valores. No entanto, Tucker et al. (2004) ressaltam que é por tal 

razão que a definição desse caráter da rua será diferente tanto para cada pessoa, como 

também para os seus diversos tipos de agrupamentos. Dentro desse processo, fatores 

socioeconômicos e culturais prevalecem e são capazes de influenciar diferentemente 

na visualização dos atributos físicos de uma rua, associando emoções, sentimentos 

e características fenomenológicas íntimas das pessoas de um determinado local 

(TUCKER et al., 2004). Apesar de tudo isso tornar o processo de apreensão da imagem 

de uma cidade e/ou um streetscape mais complexo e intricado, seria possível afirmar 

que apesar de cada indivíduo ter seu mundo individual, o agrupamento dentro de 

um determinado local faz com que várias pessoas tenham percepções espaciais 

semelhantes?

 Foi a partir dessa ideia que Kevin Lynch em 1960 baseou sua obra intitulada 

“A Imagem da Cidade”. O autor criou a sua hipótese em cima da ideia de que apesar 

de cada indivíduo ser responsável na criação de sua própria imagem visual da cidade, 

deveria haver algumas semelhanças dentro desse processo de percepção espacial para 

vários deles. Ou seja, as pessoas seriam levadas a interpretar os atributos visuais de 

um ambiente urbano de forma semelhante, tendo emoções e sensações parecidas e 

correlatas. Essa assunção, de que existem qualidades que são comuns e percebidas 

coletivamente, é que guiou o trabalho de Lynch (1997). O autor então mostra que 

realmente essas ressonâncias existem a partir de interações pessoa-ambiente que 

acabam sendo comuns a maioria das pessoas, ou seja, a criação da realidade mental 

de um espaço físico tem muito a ver com a nossa própria psicologia humana (que se 

torna semelhante uns aos outros) (TUCKER et al., 2004).

 Com isso em mente, exploraremos mais a teoria de Lynch (1997), bem como 

analisaremos a obra “Paisagem Urbana” (do original inglês “Townscape”) de Gordon 

Cullen (1983) – que é tida como uma reverberação do trabalho do primeiro autor. Ambos 

se propuseram a não somente tentar compreender melhor como se dá o processo de 

apreensão de uma imagem de uma cidade e/ou uma rua, mas, sobretudo, ressaltar a 

importância que essa mesma imagem tem para a nossa própria experiência urbana. 

 

A IMAGEM VISUAL URBANA: KEVIN LYNCH 
(1960) E GORDON CULLEN (1961)

 Não poderíamos deixar aqui de explorar alguns dos pensamentos de Kevin 

Lynch (1997), que nos mostra como a nossa capacidade de percepção espacial pode 

trazer relações muito interessantes e importantes com e na cidade. Em seu livro 

“A imagem da cidade” publicado originalmente em 1960, o autor discorre sobre as 

diversas intensidades de como um ambiente urbano nos estimula a todo tempo. 

 Para o autor, a cidade não é apenas um objeto a ser percebido, mas também 

um produto de milhões de construtores (cidadãos) que jamais deixaram de modificar 

a sua estrutura e que ainda o fazem constantemente. Aqui, podemos relaciona-lo 

diretamente com Careri (2015) quando este afirma que o caminhar é leitura e escrita 

constante do território.

 Ao tratar da fisionomia das cidades, Lynch (1997) explora a importância que 

os atributos visuais das ruas têm para nós, em relação a ser algo visto e lembrado ou 

até mesmo ser algo que nos dê prazer ou não. Para atingir tal finalidade, o autor inicia 

discorrendo sobre as imagens ambientais que percebemos: 

 Conseguimos 

observar nessa 

citação que o autor 

nos traz a mesma bi 

direcionalidade que a 

“A cada instante, há mais do que o olho pode ver, mais do que o 
ouvido pode perceber, um cenário ou uma paisagem esperando 
para serem explorados. Nada é vivenciado em si mesmo, mas 
sempre em relação aos seus arredores, às sequências de elementos 
que a ele conduzem” (Ibidem, p.1). 

“As imagens ambientais são o resultado de um processo 
bilateral entre o observador e seu ambiente. Este último sugere 
especificidades e relações, e o observador – com grande capacidade 
de adaptação e à luz de seus próprios objetivos – seleciona, organiza 
e confere significado àquilo que vê” (Ibidem, p.7). 

a imagem visual 
urbana: lynch e cullen

a imagem visual 
entre a percepção 

espacial e o 
comportamento 
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disciplina da Psicologia Ambiental tanto nos fala e mostra. É interessante notar aqui 

como diversos autores e pesquisas vão se relacionando, deixando cada vez mais nítido 

o constructo das ideias teóricas abordadas por essa pesquisa de mestrado.  

 Uma imagem ambiental pode ser decomposta e classificada em três 

componentes principais: identidade, estrutura e significado (LYNCH, 1997). Cabe 

ressaltar que um se manifesta simultaneamente em relação ao outro, tendo conexão 

direta, apesar da análise a seguir separá-los. Assim, cabe-nos interpreta-los dentro de 

um inter-relacionamento.

 - Identidade: Primeiramente, uma imagem viável requer a identificação do 

objeto, o que implica na sua própria diferenciação em relação às outras coisas, ou seja, 

requer o seu reconhecimento enquanto entidade separável das demais. Vale também 

observar que o sentido de “identidade” aqui se refere ao significado de individualidade 

ou unicidade, e não de igualdade. 

 - Estrutura: Em segundo lugar, a imagem precisa incluir a relação espacial 

ou paradigmática do objeto com o observador e os outros objetos em si, isto é, deve-se 

estruturar em alguma coisa ou em algum lugar. 

 - Significado: Por último, o objeto deve ter algum significado para o observador, 

seja ele prático ou emocional. Pode-se considerar que o significado também é uma 

relação, mesmo sendo ele bastante diferente da relação espacial ou paradigmática. 

 Diante desse cenário, surge o conceito e a definição daquilo que Lynch (1997) 

chama de Imaginabilidade:

 Sendo assim, uma cidade altamente “imaginável” (no sentido específico do 

autor – evidente, legível e visível) é dotada de uma forma bem distinta, consolidada 

e memorável, que, por sua vez, convidaria os olhos e os ouvidos a uma atenção e 

participação maiores dentro de um ambiente urbano. Dessa maneira, “o domínio 

sensorial de tal espaço não seria apenas simplificado, mas igualmente ampliado e 

aprofundado” (LYNCH, 1997, p.11). Nessa colocação de Lynch (1997), fica claro que 

Gehl (2014) o tem como referência, já que este afirma que uma cidade deve convidar 

as pessoas a estarem nela. 

 Com um trabalho bem próximo ao de Lynch (1997) e com ideias pautadas a 

partir desenhos a mão, temos o trabalho de Gordon Cullen (1983) intitulado “Paisagem 

Urbana” – do inglês “Townscape”, publicado originalmente em 1961. Heitor (2018) 

afirma que assim como faz Lynch (1997), Cullen (1983) coloca a capacidade individual 

de percepção visual como o ponto de referência da abordagem urbana, ou seja, a cidade 

como objeto da percepção dos seus habitantes. Cullen (1983) conceitua paisagem 

urbana como “a arte de tornar coerente e organizado, visualmente, o emanharado de 

edifícios, ruas e espaços que constituem o ambiente urbano.” (ADAM, 2008, p.63). É 

interessante notar como Cullen eleva tanto a cidade quanto a sua paisagem urbana 

em estado de arte. Ao fazer isso, o autor permite que entendamos a cidade como 

uma ocorrência emocionante no meio ambiente, ou seja, ela suscita emoções e/ou 

interesses pelas pessoas. Cullen (1983) destaca a importância de se compreender um 

pouco mais de como o meio ambiente suscita reações emocionais – dependentes ou 

não de nossa vontade própria – para assim, melhorarmos a vida urbana. E para o autor, 

todo esse processo se inicia através da visão:

 Cullen (1983) 

estrutura o conceito de 

paisagem urbana em 

três elementos:

 - Óptica:           

 explora o conceito 

de “visão seriada” ao 

dizer que “a paisagem 

urbana surge na maioria 

das vezes como uma 

sucessão de surpresas 

ou revelações súbitas” 

(Ibidem, p.11). O autor 

explica que é a partir 

dessa sucessão em que há o primeiro impacto visual da paisagem. Ou seja, são as 

diferenças e contrastes, coerências e dramas dos elementos físicos e do seu arranjo 

que causam o início do processo de uma imagem visual. 

 - Local: “este segundo ponto diz respeito às nossas reações perante a nossa 

posição no espaço. É fácil exemplificar: quando entramos numa sala pensamos 

<<Estou aqui fora>>, depois <<Estou prestes a entrar ali dentro>> e finalmente, 

<<Estou aqui dentro>> Este tipo de percepção integra-se numa ordem de experiências 

a imagem visual 
urbana: lynch e cullen

a imagem visual 
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“a característica, num objeto físico, que lhe confere uma alta 

probabilidade de evocar uma imagem forte em qualquer observador 

dado. É aquela forma, cor ou disposição que facilita a criação 

de imagens mentais claramente identificadas, poderosamente 

estruturadas e extremamente úteis do ambiente” (Ibidem, p.11). 

“Atente-se primeiro no sentido da vista, pois é quase inteiramente 
através dela que apreendemos o que nos rodeia. Quando abrimos 
a porta a alguém, não é raro que deixemos entrar para além do 
visitante, uma rabanada de vento que faz esvoaçar tudo e causa 
um reboliço geral. [...] Em certa medida, é o que se passa com a 
visão: quando olhamos para uma coisa vemos por acréscimo uma 
quantidade de outras coisas.” (Ibidem, p.10)

“Aliás, para além da sua utilidade, a visão tem o poder de invocar as 
nossas reminiscências e experiências, com todo o seu corolário de 
emoções, fato do qual se pode tirar proveito para criar situações de 
fruição extremamente intensas. São aspectos paralelos como este 
que nos interessam pois se realmente o meio ambiente suscita 
reações emocionais – dependentes ou não da nossa vontade – 
temos de procurar saber como isso se processa”. (Ibidem, p.10-11)
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ligadas às sensações provocadas por espaços abertos e espaços fechados que nas suas 

manifestações mórbidas são a agorafobia e a claustrofobia.” (Ibidem p.11). Cullen 

(1983) nos mostra como o sentido de se localizar num ambiente depende de se assumir 

a existência de um “Aqui” e de um “Ali”. Isso acaba sendo fundamental para a leitura 

de qualquer lugar já que isso é o que intensifica as sensações tidas – ou não. 

 - Conteúdo: são todos os elementos materiais e imateriais que caracterizam 

uma cidade e também a constituem: cor, textura, escala, estilo, natureza, personalidade, 

ou seja, tudo que a distingue de outro lugar. 

 A partir dessa sistematização, o autor desenvolve o seu trabalho através de 

croquis, desenhos e fotos como forma de exemplificar e evidenciar visualmente os três 

elementos principais descritos anteriormente. Dessa maneira, o autor tem por objetivo 

fornecer um suporte ilustrado para que pesquisadores possam “ler” a cidade de forma 

mais direta. Como Adam (2008) pontua, o livro exerce uma grande influência entre os 

arquitetos e urbanistas ainda hoje, visto que possibilita a criação de metodologias para 

análises sequenciais, ordenadas e dinâmicas da cidade a partir de premissas visuais e 

estéticas, ou seja, “quando os elementos e jogos urbanos provocam impactos de ordem 

emocional.” (ADAM, 2008, p.63). 

 

 Heitor (2018) ainda ressalta que Cullen considera o termo “Paisagem Urbana” 

como a “Arte de Relacionar Edifícios” e assim se afasta do termo de “Planejamento 

Urbano” – que segundo palavras da própria autora é “uma manifestação da necessidade 

de produzir ordem, perfeição e concordância” (HEITOR, 2018, p.9). Além disso, a autora 

coloca que o ‘Townscape’ determina assim o sucesso de uma cidade através de sua 

capacidade de aflorar emoções com entusiasmo e dramatismo em função da justaposição 

dos elementos 

urbanos (escala, 

textura, cores, estilo 

e singularidade):

A APREENSÃO DE UMA IMAGEM AMBIENTAL: 
SENSAÇÕES, COGNIÇÃO & PERCEPÇÃO 

ESPACIAL E COMPORTAMENTO HUMANO

 É a partir da teoria de Lynch (1997) e Cullen (1983) que podemos perceber 

o quão relevante é a temática da imagem visual de uma cidade para essa presente 

dissertação. A partir da teoria de ambos, procura-se agora relacioná-los com trabalhos 

de outros autores e pesquisadores, além de nos aprofundarmos dentro dos processos 

internos inerentes à formação dessa imagem. 

 Da Imaginabilidade de Lynch (1997) podemos fazer o convite de Gehl (2014), 

já que é a partir da imagem de um objeto físico e de sua conformidade espacial que 

atribuímos significado dentro de nossas mentes. Essa significação condiciona os 

nossos atos e as nossas atitudes perante determinado ambiente urbano. Dessa 

maneira, um ambiente pode nos convidar ou não a estar lá (a partir das imagens visuais 

formadas) e assim, desenvolvemos ou não atividades que, por sua vez e segundo Gehl 

(2014), contribuem para a qualidade de vida urbana. 

 É também a partir da Paisagem Urbana de Cullen (1983) que nós nos 

identificamos e nos ligamos emocionalmente com a cidade. Ao elevar a cidade e a sua 

paisagem em estado de arte, podemos concluir que as emoções suscitadas (a partir 

dos atributos físicos urbanos) criam sentimentos que condicionam o nosso modo de 

agir e experimentar o ambiente urbano. 

 Com isso posto, é necessário compreendermos um pouco melhor desses 

processos (complexos) de apreensão de uma imagem visual urbana como uma das 

maneiras de tornarmos as nossas cidades mais caminháveis. Como colocado por 

Gehl (2014), as caminhadas são o ponto de contato mais direto que temos com a 

cidade. Assim, a forma como percebemos e assimilamos as imagens que temos 

dela se torna um dos pontos de interesse para desenvolvermos projetos e desenhos 

urbanos melhores como colocado por Kronka Mülfarth (2017). Prosseguimos então 

com uma síntese das “etapas” de apreensão dessa imagem das cidades (o que aqui, 

denominaremos de “imagem ambiental”). Para tanto, pautamo-nos a partir do que foi 

exposto por Lynch (1997) e Cullen (1983) e as sistematizaremos através de trabalhos 

de outros autores nas seguintes etapas: sentidos e sensações humanas; cognição e 

percepção espacial; e comportamento humano. A ideia por trás dessas explicações 

não é fazer um aprofundamento, mas antes, uma aproximação conceitual de cada um 

desses processos.  

“O conceito de paisagem urbana de Gordon Cullen, por sua 
simplicidade e objetividade, é uma das propostas mais difundidas 
como instrumento de avaliação dos espaços urbanos e talvez seja 
uma das formas de compreender e analisar o espaço, intuitivamente 
ou não, mais usadas vulgarmente ou por especialistas” (Ibidem, 

“o olhar atento e curioso de um observador não 
ocioso, capaz de se surpreender e interessar-se 
pelo que experimenta, é na sua opinião (na de 
Cullen) o necessário para compreender a forma 
urbana, porque ‘em qualquer análise de um lugar 
urbano é imprescindível estabelecer um diálogo 
entre o espaço urbano e os elementos que 
caracterizam a sua vida’.” (HEITOR, 2018, p.9).

A apreensão de uma 
imagem ambiental

a imagem visual 
urbana: lynch e cullen
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OS SENTIDOS HUMANOS E OS SEUS ESPAÇOS
 Os sentidos humanos podem ser considerados a porta de entrada para os 

processos de percepção espacial de uma imagem ambiental, já que dependemos deles 

para apreender o mundo que nos rodeia (Lynch, 1997; Cullen, 1983; Adam, 2008; 

Heitor, 2018). Os sentidos humanos são essenciais para as nossas vidas e sempre 

foram. Os processos de apropriação e criação de espaços a partir das caminhadas 

(Careri, 2015) de nada ocorreriam se não fosse pelos nossos sentidos. 

 O antropólogo Edward Hall (2005) salienta a importância dos sentidos 

humanos – ou melhor, dos sistemas receptores sensoriais – para a percepção espacial, 

ao afirmar que para compreender o ser humano e o seu ambiente “é preciso ter algum 

conhecimento da natureza de seus sistemas receptores e de como a informação 

recebida a partir desses receptores é modificada pela cultura.” (HALL, 2005, p.51). Ou 

seja, o autor afirma que pelo fato de os seres humanos habitarem partes diferentes do 

mundo, eles acabam criando seus próprios mundos perceptivos moldados pela cultura 

local. Assim, a forma como percebemos o mundo a nossa volta a partir de nossos 

próprios sentidos é também condicionada pelo lugar no qual estamos inseridos. 

 Segundo o 

autor, o equipamento 

sensorial humano 

se divide, a grosso 

modo, em duas 

categorias:

• RECEPTORES 

SENSORIAIS   

REMOTOS:

  São responsáveis 

pelo exame de 

objetos mais 

distantes através dos olhos (VISÃO), os ouvidos (AUDIÇÃO), e o nariz (OLFATO). 

• RECEPTORES SENSORIAIS IMEDIATOS: São responsáveis pelo exame do 

mundo de muito perto e íntimo através das mãos (TATO), a pele (TEMPERATURA), os 

músculos (CINESTESIA). 

 Gehl (2014), utilizando-se dos conceitos de Hall (2005) e simplificando os 

termos, dividiu os sentidos humanos em: sentidos de “distância” – visão, audição 

e olfato – e sentidos de “proximidade” – tato e paladar. Além desses cinco sentidos 

mais básicos, há ainda mais dois que influenciam de forma significativa na percepção 

espacial: a propriocepção e o vestibular. A primeira diz respeito a questões de força 

e posição corporal enquanto que o segundo relaciona as forças da gravidade com a 

movimentação no espaço (GOVERNO DE NOVA YORK, 2013).

 O mais interessante é que Hall (2005) estabelece espaços determinados pelos 

sentidos. Esses espaços estão descritos abaixo (de autoria do próprio autor):

ESPAÇO VISUAL 
 Sentido humano: Visão  |  Meio: Olhos

 “Dos sentidos, a visão foi o último a evoluir e é de longe o mais complexo.” 

(HALL, 2005, p.79). O autor também explicita dizendo que os olhos são o principal meio 

pelo qual o ser humano colhe informações. Assim sendo, apesar de não ser essencial 

para a sobrevivência humana, podemos dizer que a visão é o sentido humano mais 

importante. A constatação disso se faz pelo fato de que apesar de não haver cálculos 

precisos de volume de informação captado pelos olhos em comparação com o que se 

capta pelos ouvidos, pode-se na verdade ter uma noção geral das complexidades entre 

os dois sistemas quando se compara o tamanho dos nervos que fazem a ligação dos 

olhos e dos ouvidos com o cérebro. O nervo ótico contém aproximadamente dezoito 

vezes mais neurônios que o nervo auditivo. “Em pessoas em estado normal de atenção, 

é provável que os olhos cheguem a ser até mil vezes mais eficazes que os ouvidos na 

varredura de informações.” (HALL, 2005, p. 52).

 Dados do espaço visual:

 - A informação visual costuma ser menos ambígua e mais focalizada do que a 

informação auditiva.

 - Os impulsos que acionam o ouvido e o olho diferem em velocidade e 

qualidade. 

 - Dentro de um raio de 100 m: absorve extraordinária de informações.

 - Até 1,5 km: é ainda eficiente para a interação humana

ESPAÇO AUDITIVO
 Sentido humano: Audição |  Meio: Ouvidos

 A audição é citada junto com a visão dentro do capítulo de Hall (2005). O autor 

não explicita, mas podemos depreender que os ouvidos se tornam essenciais quando 

a visão é perdida. O autor nos dá o exemplo de pessoas cegas que se orientam no 

“O relacionamento do ser humano com seu 
ambiente é uma função de seu sistema sensorial 
e de como esse sistema está condicionado a 
seguir.” (Ibidem, p.77)

“O sentido que o ser humano tem do espaço 
apresenta uma relação muito próxima com seu 
sentido do eu, que está em íntima interação 
com o ambiente. Pode-se considerar que o ser 
humano possui aspectos visuais, cinestésicos, 
táteis e térmicos de seu eu cujo desenvolvimento 
pode ser inibido ou estimulado pelo ambiente.” 
(Ibidem,, p.77)

o espaço visual e o 
espaço auditivo

os sentidos humanos 
e os seus espaços
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espaço através das reverberações dos materiais, ao dizer que há nesse processo um 

aprendizado humano de diferenciar e selecionar frequências sonoras de acordo com a 

disposição dos elementos físicos num ambiente. 

 Dados do espaço auditivo (com os olhos desassistidos):

 - Até 6 metros: o ouvido é muito eficaz.

- Até 30 metros: a comunicação oral unilateral é possível (ou seja, só uma das partes 

comunica) a um ritmo mais lento; ao passo em que a comunicação oral bilateral (as 

duas partes se comunicam) se afeta consideravelmente. 

ESPAÇO OLFATIVO
 Sentido humano: Olfato    |     Meio: Nariz

 O odor é um dos métodos de comunicação mais antigos e mais básicos da 

vida humana. O olfato é chamado de sentido químico devido à natureza química das 

mensagens olfativas. Estas mensagens são químicas pois são realizadas a partir de 

hormônios e assim, lidam diretamente com o estado emocional dos indivíduos. É por 

tal razão que o olfato tem o poder de evocar recordações muito mais profundas do 

que a visão ou a audição, já que os dados olfativos evocam lembranças e/ou noções de 

que algo está vivo, como por exemplo, o aroma de um café, de um pão recém assado, 

de uma flor ou até mesmo de cheiros desagradáveis (lixo e esgoto). Assim, o olfato é o 

sentido que depende muito da memória e do afeto de cada indivíduo, ao mesmo tempo 

em que uma sequência de mudanças e transições nos dados olfativos do espaço, não 

apenas ajuda a pessoa a se localizar nele, mas torna a vida mais estimulante no dia a 

dia.

ESPAÇO TÁTIL
 Sentido humano: Tato     |      Meio: Mãos

 Ao elucidar sobre o espaço tátil e a importância do tato como receptor sensorial, 

Hall (2005) afirma que é quase impossível não o relacionar com o espaço visual. Tato 

e visão mantêm uma inter-relação que não podem ser analisados separadamente.

 De todas as sensações, o tato é a experiência mais pessoal. Para muitas 

pessoas, os momentos mais íntimos de suas vidas estão associados com as texturas e as 

superfícies da pele. Assim, o autor coloca que para uma experiência espacial mais íntima 

e mais envolvente, é necessário que os arquitetos explorem mais a materialidade e a 

textura das superfícies: 

 Dados do espaço tátil: 

 - Tato ativo = tocar – apalpação X Tato passivo = ser tocado

 - O espaço tátil é mais imediato e mais amistoso.

- No entanto, corre-se um risco maior de perigo físico ao lidar com a imprevisibilidade 

das pessoas. 

 - Ou seja, é um espaço que necessita e requer confiança.

- Hall (2005) comenta a diferenciação entre os espaços táteis e visuais de acordo 

com o artista Braque: 

 - Espaço tátil separa o observador dos objetos 

 - Espaço visual separa os objetos uns dos outros. 

ESPAÇO TÉRMICO
 Sentido humano: Temperatura      |      Meio: Pele

 A pele configura-se como um 

importante órgão para a sobrevivência 

dos animais, pois sem a capacidade de 

perceber o calor e o frio, os organismos 

iriam perecer. Hall (2005) frisa que as 

características térmicas da pele só foram descobertas e estudadas recentemente. O 

autor afirma que a capacidade da pele de emitir e detectar o calor radiante (a radiação 

infravermelha) é extraordinariamente alta. Essa capacidade, provinda da própria 

sobrevivência humana, tem também outra função muito importante: 

“As experiências visuais e táteis do espaço estão tão 
entrelaçadas que não podem ser separadas. Pensemos por 
um instante em como as criancinhas e os bebês pequenos 
estendem a mão, agarram, acariciam e levam tudo à boca, 
e quanto anos são necessários para treinar as crianças a 
subordinar o mundo do toque ao mundo visual.” (Ibidem, p.76)

“Até agora, poucos projetistas prestaram atenção à importância 
da textura; e seu emprego na arquitetura costuma ser aleatório 
e informal. Em outras palavras, é raro que as texturas no exterior 
e no interior de prédios sejam usadas de modo racional e com 
conscientização social ou psicológica”. (Ibidem, p.76)

“A informação recebida dos receptores remotos (olhos, 
ouvidos e nariz) desempenha um papel tão importante 
em nossa vida diária, que poucos de nós chegariam 
a pensar na pele como um importante órgão dos 
sentidos.” (Ibidem, p. 67) 

o espaço tátil e o 
térmico

o espaço olfativo e 
tátil
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Dados do espaço térmico:

- Assim como o olfato, está também relacionado com as emoções que sentimos, 

pois elas envolvem uma reação química que modifica o fluxo sanguíneo no corpo, que 

por sua vez, acarreta numa mudança de temperatura. 

- Dessa maneira, tem muito a ver com o espaço olfativo, já que o aumento de 

temperatura corporal interna eleva os odores do corpo.

- A temperatura está muito relacionada ao modo pelo qual a falta de espaço é 

vivenciada pela pessoa. Uma espécie de reação em cadeia é acionada quando não há 

espaço suficiente para dissipar o calor no ambiente a partir de uma aglomeração de 

pessoas, fazendo com que o calor comece a se acumular dentro desse espaço. Ou seja, 

pode ser um indicador de estresse ou prazer.

- Nervos exteroceptores: localizados na pele, transmitem as sensações de calor, 

frio, tato e dor ao sistema nervoso central. 

ESPAÇO CINESTÉSICO

 Sentido humano: Movimento/Pes         |      Meio: Músculos

 É aquele espaço no qual há a percepção do próprio movimento e/ou peso do 

corpo. Hall (2005) explicita isso no quanto um espaço estimula o corpo a ter sensações 

musculares: 

Dados do espaço cinestésico:

- A experimentação cinestésica do espaço se resume principalmente ao andar e ao 

caminhar. 

- Nervos proprioceptores: mantêm o ser humano informado do que está acontecendo 

enquanto ele aciona seus músculos. Fornece dados que permitem o corpo se movimentar 

sem atropelos e por isso são de grande importância na percepção do espaço cinestésico. 

PROCESSOS PSICOSSOCIAIS: COGNIÇÃO E 
PERCEPÇÃO ESPACIAL

 Se por sensações e sentidos (HALL, 2005) podemos entender como os 

primeiros elementos que trabalham em prol do nosso entendimento espacial e da 

nossa imaginabilidade urbana, devemos entender então os processos perceptivos 

como “um conjunto de processos pelos quais recebemos, reconhecemos, organizamos 

e entendemos as sensações recebidas dos estímulos ambientais” (ABRAHÃO et al., 

2009, p.149).

 Configuramos aqui os sentidos humanos como verdadeiras portas de entrada 

para o processo de formação de uma imagem ambiental. Isso posto, seguimos para uma 

outra etapa dentro desse processo que envolve os conceitos de “cognição humana” e 

“percepção espacial”. 

 Segundo Abrahão et al (2009), cognição é “um conjunto de processos 

mentais que permite às pessoas buscar, tratar, armazenar e utilizar diferentes tipos 

de informações do ambiente” (p.148). Associando-se à cognição humana, temos a 

percepção espacial, que pode ser caracterizada como um complexo e dinâmico processo 

que está relacionado ao fluxo de informações e estímulos que o usuário troca com o 

ambiente, que por sua vez, está aliado à sua própria capacidade de processá-los. As 

informações partem tanto das interações sociais entre indivíduos como também entre 

aspectos físicos espaciais, além de depender da origem cultural e da personalidade de 

cada um. Em resumo, “percepção” é a maneira como nós experimentamos o espaço 

a partir de seus aspectos físicos, ambientais, socioculturais e históricos (KUHNEN, 

CHENG, RAPOPORT, GIFFORD, LEE apud KRONKA MÜLFARTH, 2017). 

 No entanto, para Bonnes e Secchiaroli (1995), dado as suas diversas 

possibilidades de uso interdisciplinar, há uma divergência sobre a conceituação dos 

termos “cognição” e “percepção”. Os autores discorrem sobre os interesses de diversas 

áreas (sendo a arquitetura e o urbanismo uma delas) e os consequentes enfoques 

que cada uma dá para a conceituação dos mesmos. No entanto, os autores atribuem 

significados a esses termos sob a ótica da Psicologia Ambiental, dizendo de forma geral, 

que a “percepção” diz respeito às respostas perceptivas e imediatas das pessoas frente 

a organização espacial de um ambiente físico e “cognição” diz respeito às imagens 

mentais que as pessoas formam a partir dessas respostas perceptivas desse mesmo 

ambiente físico. Assim, para Bonnes e Secchiaroli (1995), o termo “cognição” está mais 

associado às características sócio espaciais captadas internamente e individualmente 

por cada um, enquanto que “percepção” está mais associado às características físico-

espaciais do ambiente construído. Ou seja, a “cognição” se acha dentro do mundo 

“O ser humano é um organismo bem equipado para enviar e receber 
mensagens quanto a seu estado emocional por meio de mudanças na 
temperatura da pele em várias partes do corpo. Os estados emocionais 
também se refletem em mudanças no suprimento de sangue para as 
diferentes partes.” (Ibidem, p.68)

processos 
psicossociais: 
cognição e percepção

o espaço térmico e 
cinestésico

“Em grandes áreas ao ar livre, a sensação de espaço de 
fato vivenciada depende de se poder caminhar por ali 
ou não. A Praça San Marco em Veneza é empolgante 
não só por seu tamanho e proporção, mas porque cada 
centímetro dela pode ser percorrido a pé” (Ibidem, p.67). 
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“interno” da pessoa ao passo em que a “percepção” se acha dentro da relação entre o 

mundo “externo” do ambiente com o mundo “interno” da pessoa.

 Bonnes e Secchiaroli (1995), destacam o trabalho de Lynch (1997) ao ressaltar 

que ele foi um dos primeiros a desenvolver um trabalho focado no modo de como as 

pessoas formam “imagens mentais” de um ambiente. Assim, nas ideias dos próprios 

autores, ao tratar da cognição e percepção espacial do homem em relação às cidades, 

Lynch (1997) explora a importância que a fisionomia da paisagem urbana tem para 

as pessoas em relação a ser algo memorável e/ou prazeroso, ou não. Eles retomam 

o conceito de Imaginabilidade e afirmam que a clareza com que o homem percebe 

a cidade e constrói imagens em sua cabeça garante um enorme papel social a esse 

conceito, visto que é pautado na segurança emocional e na intensidade da experiência 

humana (BONNES E SECCHIAROLI, 1995). 

 Rapoport (1977) menciona os processos de percepção e de cognição como 

mecanismos que ligam o ser humano ao meio. Em concordância com as ideias de 

Bonnes e Secchiaroli (1995), para o autor, percepção espacial é o processo que 

intermedia o mundo externo (ambiente) e o mundo interno (humano) e que, portanto, 

depende do funcionamento dos sentidos humanos. Enquanto que cognição espacial se 

refere à capacidade do indivíduo dar significados ao ambiente através da nomeação, 

classificação e ordenamento. 

 Bestetti (2014) define percepção espacial como sendo “a tradução dos estímulos 

ambientais refletidos em padrões de comportamento e com fatores selecionados por 

meio dos sentidos ativos de cada indivíduo.” (Ibidem, p. 604). A autora ainda afirma 

que a percepção humana é dependente de fatores subjetivos, pois depende das 

experiências vividas e dos valores culturais. Assim, esses fatores subjetivos têm origem 

na cognição humana que, por sua vez, influencia na seleção dos códigos de referência 

individual para atribuição de significados aos dados (ambientais) que estão entrando. 

É a partir de todo esse processo que a realidade é interpretada por cada pessoa. 

 Bestetti (2014) também afirma que a percepção espacial dos seres humanos é de 

certa forma afetiva 

pois irá depender 

se as experiências 

a c u m u l a d a s 

p r e v i a m e n t e 

são positivas ou 

negativas, além de gerarem certas expectativas em relação às novas experiências – se elas 

sairão conforme o repertório já vivido ou se terão um resultado totalmente inesperado. 

 Para Tompakow e Weil (2015), os fenômenos de percepção são totalmente 

ligados ao “EU” de cada um e mostra que a percepção de mundo das pessoas se 

tornou em sua maior parte algo inconsciente e até mesmo imperceptível. Reagimos a 

determinados ambientes sem nem ao menos termos consciência do que estamos de 

fato os percebendo. Ou seja, é um processo internalizado, automático e instantâneo, 

assim como o andar a pé é para nós. 

 Retomando Hall (2005) em relação aos processos de percepção espacial, o 

autor traz o conceito de “Proxêmica”, que pode ser definida como a inter-relação entre 

as observações e teorias do uso que o homem faz do espaço sendo ele mesmo um 

interlocutor com o seu próprio ambiente. Hall (2005) insiste em destacar que a leitura 

de um ambiente por qualquer indivíduo é totalmente moldada pela cultura onde o 

mesmo está inserido. Ou seja, depende de onde a pessoa nasceu e onde ela vive. Tanto 

é que o autor classifica a proxêmica em três categorias, todas sob o critério cultural:

 I) INFRACULTURAL: é o uso humano segundo uma manifestação 

comportamental enraizada no instinto do ser humano. Ou seja, desde a sua origem 

e evolução, houve o desenvolvimento de distâncias seguras para a sobrevivência da 

espécie humana.

 II) PRÉCULTURAL: é a manifestação fisiológica ligada à percepção espacial 

inerente aos sentidos humanos. A base sensorial humana é o intermédio entre o mundo 

e o indivíduo, além de ser o intermédio de comunicação com outros seres humanos. O 

autor define como “pré” cultural pois a proxêmica nesse sentido começa a depender da 

cultura, já que esta estrutura o significado da apreensão das informações ambientais 

captadas. 

 III) MICROCULTURAL: é a manifestação principal da proxêmica pois aqui 

são exploradas questões de distanciamento e comportamento humanos a partir de 

uma sistematização entre as categorias infra e pré-culturais. 

 Dessa maneira, iremos prosseguir explorando a esfera microcultural de Hall 

(2005), ou seja, vamos para a próxima etapa que é a fase do comportamento humano.

 

COMPORTAMENTO HUMANO: A 
COMUNICAÇÃO NÃO-VERBAL

 Fazendo uma breve recapitulação do que foi exposto anteriormente, vimos que o 

processo de leitura do ambiente construído através de imagens visuais se inicia pelos nossos 

“filtros” humanos – os sentidos. Após os dados visuais serem captados a partir de processos 

de percepção espacial, que faz esse intermédio entre mundo externo e interno, eles passam 

por um processamento dentro de nossos cérebros através da cognição humana. 

“Por esse motivo, podemos afirmar que a realidade 
de cada um é construída a partir desses filtros 
mentais e, portanto, é individual e única, podendo 
assemelhar-se conforme haja características 
semelhantes entre as pessoas.” (Ibidem, p.604) 

processos 
psicossociais: 
cognição e percepção

processos 
psicossociais: 

cognição e percepção
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 Agora, o que temos aqui é um breve entendimento de como usamos todas 

essas informações captadas e reagimos perante um ambiente. Aqui, entendemos essa 

reação tanto como uma forma de ação diante de um estímulo, quanto como uma forma 

de comunicação com o ambiente construído e outros seres humanos. É assim que 

definimos aqui o conceito de comportamento ambiental. 

 Retomando algumas das ideias expostas por Lynch (1997), temos que a 

percepção espacial nos leva a interpretar um lugar e consequentemente, atribuir 

significados a ele. Essa atribuição nada mais é que um processo inconsciente do ser 

humano em projetar o seu próprio ser no espaço, modificando-o de acordo com os 

seus desejos de uso. 

 No entanto, podemos afirmar que se nós moldamos o espaço físico, este 

também nos molda de volta dentro de uma inter-relação, como afirmado pela área 

da Psicologia Ambiental (CAVALCANTE E ELALI, 2011, ALVES e BASSANI, 2006; 

CARVALHO ET AL, 2011). Essa influência do espaço físico dentro de nós se manifesta 

através do nosso comportamento ambiental, ou seja, manifesta-se através da nossa 

conduta dentro desse ambiente. O mais interessante é que primeiramente reagimos a 

um determinado lugar de forma silenciosa e inconsciente. Nosso corpo fala e mostra 

através de gestos, posturas, distâncias interpessoais e orientação corporal, o que 

estamos realmente sentindo em relação ao “estar” em um meio físico. Assim, podemos 

afirmar que o nosso comportamento ambiental resulta na nossa própria comunicação 

com o espaço (PINHEIRO & ELALI apud MÜLFATH, 2016; HALL, 2005, RAPOPORT, 

1976).

 Hall (2005) nos mostra que através da “proxêmica” podemos entender o 

comportamento humano um pouco melhor diante de qualquer ambiente construído. 

Para tanto, o autor demonstra que todo ser humano é envolvido por espaços invisíveis 

e que cada um deles tem clara influência na própria reação humana. Eles podem ser: 

- Espaço de características fixas: tem a ver com a noção de território fixo e imutável 

no qual tem seus usos claramente definidos e legíveis; pode-se exemplificar aqui os 

cômodos de uma casa ou mesmo a construção física dos edifícios. 

- Espaço de características semifixas: são espaços que lidam com os conceitos de 

adaptabilidade e flexibilidade no qual dependem dos desejos pessoais e da disposição 

de espírito de cada indivíduo; como exemplo, temos uma mobília na qual podemos 

alterar a sua posição ou uma parede semifixa que muda de acordo com a vontade do 

usuário. 

- Espaço informal: é definido a partir dos espaços ou das distâncias mantidas 

em encontros com outras pessoas sendo essas distâncias determinadas a partir de 

mudanças sensoriais, nesse caso humanas.  

 Cabe destacar aqui que o espaço informal é a classificação que se relaciona 

diretamente com o comportamento ambiental humano nas calçadas, sendo um fator 

decisivo na comunicação interpessoal. Após inúmeros e extensos estudos, Hall (2005) 

tinha o desejo de fornecer uma explicação maior sobre os tipos e a quantidade de 

atividades e relacionamentos humanos associados a determinadas distâncias. Para 

ele, o fator mais decisivo na classificação dessas distâncias foram “os sentimentos que 

as pessoas têm umas para com as outras” (HALL, 2005, p.142). Outro fator importante 

foi a altura da voz e os seus usos. Cabe aqui ressaltar que a percepção de espaço e de 

distância do ser humano não é estática, mas sim, dinâmica, já que está relacionada à 

ação, ou seja, no que pode ser feito num determinado espaço e não no que pode ser 

meramente observado (passivamente). Assim, o que se tem a seguir é a descrição das 

quatro distâncias determinadas por Hall (2005) e as suas respectivas fases próxima e 

remota.

Figura 21: Diagrama ilustrativo de acordo com a teoria exposta por Hall (2005), segundo as 
distâncias do espaço informal, ou seja, das distâncias mantidas entre os encontros pessoais de 

acordo com cada situação. FONTE: autoria própria baseada em PANERO, 2002, p.39

comportamento 
humano: a 

comunicação não-
verbal

comportamento 
humano: a 
comunicação não-
verbal
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DISTÂNCIA ÍNTIMA

 É a distância mais pessoal existente já que há um envolvimento explícito 

com o corpo de outra pessoa. Diante disso, possui um enorme acúmulo de estímulos 

sensoriais já que olhares, cheiros, sons e calor de outra pessoa se misturam para 

proporcionar uma experiência pessoal de caráter afetivo e emocional. 

 Distância íntima – fase próxima: 0 – 15cm

 Essa é a distância do contato e do envolvimento físicos, além da percepção dos 

detalhes. É também conhecida pela distância que comunica o amor, o sexo, o consolo e 

também a raiva e a ira. O contato estabelecido nessa distância carrega fortes emoções, 

já que abraços, beijos e também agressões são manifestados.

 Distância íntima – fase remota: 15 – 45 cm 

 É também a distância do contato, envolvimento físico e dos detalhes. No 

entanto, cabeças, coxas e pelves não entram em contato com facilidade. A visão nítida 

e periférica focaliza a face, o contorno da cabeça e os ombros da pessoa, mas de forma 

deformada. A voz é usada num nível muito baixo ou até mesmo no de um sussurro. 

Essa distância pode causar constrangimento físicos de acordo com a cultura do ser 

humano. Brasileiros em geral, têm nela a fase de cumprimentar as pessoas sejam elas 

conhecidas ou desconhecidas.

DISTÂNCIA PESSOAL
 Considerada por Hall (2005) como a distância de proteção que envolve cada 

ser humano, certificando-os que estejam em uma distância aceitável de outro ser. É a 

distância de contato entre amigos próximos e familiares.

Distância pessoal – fase próxima: 45 – 75cm

 Aqui se tem a noção do que podemos fazer com as nossas extremidades, ou seja, 

é onde podemos segurar ou agarrar uma outra pessoa. Não existe mais a deformação 

visual das feições do outro e é aqui que a qualidade tridimensional dos objetos é 

manifestada com maior clareza. Assim, os objetos nos informam que possuem volume, 

substância e forma, bem como a textura da superfície fica muito proeminente. É aqui 

que entra a distinção de objetos. 

Distância pessoal – fase remota: 75 – 120 cm 

 Aqui vale aquela regra de manter alguém a uma distância de um braço 

estendido. Esse é o limite da dominação física, já que fora dessa distância uma 

pessoa não consegue colocar as mãos na outra com facilidade. É também aqui que 

se dá a conversa de interesse pessoal, pois o tamanho da cabeça é percebido em sua 

proporção normal bem como as feições da outra pessoa. O nível da voz é moderado e 

não é perceptível nenhum calor corporal. 

DISTÂNCIA SOCIAL
 Como o próprio nome já diz, aqui é a distância na qual se pode compartilhar 

conversas sobre os mais variados assuntos entre conhecidos e também desconhecidos. 

É onde a altura da voz se modifica de acordo com a cultura da pessoa. Não há toques e 

contatos físicos. 

Distância social – fase próxima: 1,20 – 2,10 m

 Essa distância nos mostra até onde existe o “limite da dominação”. As 

informações visuais de outra pessoa são cada vez mais ampliadas e podemos absorver 

mais informações acerca dessa pessoa. Aqui, valem os contatos e relacionamentos 

entre conhecidos e desconhecidos numa calçada. Tanto é que na cidade de São Paulo, 

a largura da faixa livre das calçadas com mais de 2 metros de largura é de 1,20 metros. 

Distância social – fase remota: 2,10 – 3,60 m 

 Segundo o próprio Hall (2005), “essa é a distância para a qual as pessoas 

passam quando alguém lhes diz: “Fique ali para eu poder ver como você está” (p.151). 

O discurso social e profissional empregado a essa distância possui caráter mais formal. 

Aqui não é necessário movimentarmos os olhos para enxergarmos o rosto inteiro de 

uma pessoa, mas essa é a distância na qual temos que manter contato visual constante 

durante uma conversa de qualquer duração. Se não fizermos isso, significa que 

queremos interromper a conversa ou excluir alguém da mesma. No entanto, é essa 

fase que nos permite trabalharmos na presença de outra pessoa sem que pareça que 

estamos fazendo alguma grosseira ao ignorá-las. Ou seja, é a distância que possibilita 

isolar ou separas as pessoas umas das outras, sem causar maiores constrangimentos.

DISTÂNCIA PÚBLICA
 Aqui saímos do círculo dos envolvimentos pessoais. O contato é 

predominantemente entre desconhecidos ou ainda entre conhecidos sem grandes 

envolvimentos pessoais. É onde a formalidade alcança cuidado máximo e podemos 

dizer que é a escala pública da calçada, onde podemos ver e sermos vistos por outros 

de maneira a não invadir o espaço do outro. 

as distâncias íntima e 
pessoal

as distâncias social e 
pública
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Fase próxima: 3,60 – 7,50 m

 A dimensão dessa fase próxima é muito valiosa para inúmeros cidadãos, 

pois é onde o estado de alerta em relação ao desconhecido se evidencia. É onde 

podemos tomar medidas evasivas ou defensivas se formos ameaçados. A partir daqui 

a visualização e assim, o entendimento do corpo do outro começa a perder foco e 

nitidez. A voz utilizada para se comunicar é alta, mas não gritante. 

Fase remota: a partir de 7,50 m 

 Aqui, ocorrem perdas significativas dos detalhes de expressão facial e 

do movimento, bem como de discursos orais. Assim, são necessários meios de 

amplificação e exageração de tudo que fazemos. Dessa maneira, muito da parte não-

verbal da comunicação é transferido para gestos e postura corporal. Vale ressaltar que 

essa distância traduz aquele limite que damos a nós mesmos quando queremos apenas 

ver algum acontecimento e não participar ativamente a ponto de ser notado.

CONSIDERAÇÕES SOBRE O NOSSO 
COMPORTAMENTO AMBIENTAL URBANO NAS 

CALÇADAS

 O que podemos depreender de tudo que foi colocado, é que onde existir 

comunicação direta entre pessoas, percebe-se o uso constante do espaço e da distância. 

Sempre quando for fisicamente possível, nós buscamos manter uma distância curta, 

no entanto vital, que nos mantêm a uma situação segura e confortável de outra pessoa 

(GEHL, 2014). Talvez esse seja um dos motivos para as pessoas não conseguirem usar 

as calçadas paulistanas de forma mais prazerosa, visto que elas podem não apresentar 

uma largura adequada para se manter essa distância necessária. O ser humano 

necessita ter o controle (aparente) de todas as situações possíveis para viver de forma 

mais tranquila. O que pode estar acontecendo no meio urbano é que a noção desse 

espaço razoável e aceitável, distante “adequadamente” de outro ser humano, esteja 

sendo violada na cabeça dessas pessoas (nem que seja de forma inconsciente). Isso 

acaba gerando uma sensação de insegurança e medo. 

 Nesse ponto, cabe também ressaltar um aspecto importante que Hall (2005) 

deixa claro em seu trabalho. Devemos entender que nós somos cercados por uma 

série de campos orgânicos que se expandem e contraem, fornecendo muitos tipos 

de informações sobre o ambiente no qual estamos. Dessa maneira, cada um de nós 

acaba assumindo uma série de personalidades situacionais aprendidas a partir do 

nosso comportamento e da nossa comunicação não-verbal. “A forma mais simples 

da personalidade situacional é a que está associada a respostas diante de transações 

íntimas, pessoais, sociais e públicas” (HALL, 2005, p.143). É aí que o autor nos explica 

o porquê de certas pessoas não conseguirem preencher o espaço público, nesse caso, 

o urbano. Isso se deve pela falta de oportunidades que alguns indivíduos tiveram de 

nunca ter desenvolvido a fase pública de sua personalidade, seja qual motivo for.

“Ao contrário de outras espécies, o homem é um indivíduo 
cheio de “não-me-toques”. A distância íntima é a zona para 
partilhar impressões emocionais fortes, uma zona onde 
a presença de outros só é aceita após convite especial. O 
indivíduo protege essa zona, que pode ser descrita como 
uma bolha pessoal, invisível. Todo o resto é mantido, 
literalmente, a um braço de distância” (GEHL, 2014, p.49)

a distância pública
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RESULTADOS OBTIDOS AO FINAL DA PARTE I 

PRÉ-SISTEMATIZAÇÃO A PARTIR DA TEORIA
 Todo o embasamento teórico aqui mostrado permitiu que relações pertinentes 

entre os conceitos de Caminhabilidade e Ergonomia fossem estabelecidas e 

justificadas. Dando início à sistematização objetivada pela presente pesquisa de 

mestrado, foi realizada uma pré-sistematização a partir da revisão bibliográfica, ou 

seja, inteiramente embasada na teoria. 

 Como anteriormente citado, essa pesquisa elencou dezesseis trabalhos dentro 

da temática da Caminhabilidade que permeia tanto o seu caráter teórico quanto o 

prático. Assim, selecionaram-se oito trabalhos de origem estrangeira e outros oito 

de origem brasileira. Cabe ressaltar que cada um deles foi selecionado a partir de 

uma amostra científica composta por artigos, dissertações e teses. Isso foi feito para 

dar desde o início um respaldo científico para a construção da sistematização aqui 

objetivada. Os dezesseis trabalhos selecionados são os seguintes: 

TRABALHOS INTERNACIONAIS TRABALHOS NACIONAIS

Nº Título Autor Título Autor

1
The Walkability 

Index
Bradshaw, 

1993
Índice de Qualidade das 

Calçadas - IQC
Ferreira e Sanches, 

2001

2
A Neighborhood 

Environment 
Scale Evaluation

Saelens et al, 
2003

Índice de 
Caminhabilidade para 

Curitiba

Santos, 2003 (In: 
GHIDINI, 2011)

3
Designing the 
Walkable City

Southworth, 
2005

Auditoria da Caminhabi-
lidade

Silva et al (In: ANDRA-
DE E LINKE, 2017)

4

Systematic 
Pedestrian and 
Cycling Envi-

ronmental Scan 
(SPACES)

Pikora et al, 
2006

Índice de 
Caminhabilidade para 

Jundiaí

Jundiaí, 2015 (In: 
PAIVA, 2017)

5
The Global Walk-

ability Index
Krambeck, 

2006
Safári Urbano Cidade Ativa, 2016

6
The Path Walk-

ability Park, 2008
Índice de 

Caminhabilidade de 
Macro e Micro Escala 

(ICMME)
Pires, 2018

7
The Microscale 
Audit of Pedes-

trian Streetscape
Maps, 2012

Índice de 
Caminhabilidade para 

Belo Horizonte
Carvalho, 2018

8
Teoria Geral da 

Caminhabilidade Speck, 2016 Índice de 
Caminhabilidade (iCAM) ITDP, 2018

re
su

lt
ad

os
 o

b
ti

d
os

Tabela 3:  Relação dos dezesseis trabalhos sistematizados. Fonte: autoria própria.
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 Com cada trabalho selecionado, foi feita uma sistematização em 10 itens sendo 

eles: 1) Título do trabalho; 2) Caráter; 3) Foco; 4) Escala; 5) Premissa; 6) Finalidade; 7) 

Produto; 8) Coleta de dados; 9) Critérios de Caminhabilidade e 10) Variáveis Físicas do 

Ambiente Construído. O resultado desse processo se encontra representado pela Tabela 

4 (levantamento internacional) e pela Tabela 5 (levantamento nacional). A partir disso, 

realizou-se uma análise quantitativa mais minuciosa em cada um desses trabalhos, 

procurando destacar quais critérios de Caminhabilidade cada um deles se referia e 

utilizava, além de verificar desde já quais variáveis estavam atreladas a cada um desses 

critérios. O objetivo desse procedimento foi verificar com base na teoria científica como 

os critérios imateriais e abstratos de Caminhabilidade incidiam e se manifestavam no 

ambiente construído de acordo com cada autor. Todos os dados levantados aqui foram 

feitos em planilhas do software Microsoft Excel para que pudessem ser quantificados 

e exportados em gráficos. 

 Assim sendo, esse processo revelou certos dados e tendências que demonstram 

ser importantes enquanto a Caminhabilidade é tida como o tema central da pesquisa. 

Analisando os dados obtidos foi possível observar que o critério mais importante a ser 

levado em conta é a “segurança viária” (16 votos). Seguido pelo critério de “qualidade 

da infraestrutura da calçada” e de “seguridade” (ambos com 14 votos). Esses três dados 

revelam que as coisas mais importantes a serem levadas em conta quando discutimos 

a Caminhabilidade é garantir simultaneamente a segurança do pedestre e uma calçada 

Figura 22: levantamento dos critérios de caminhabilidade e das variáveis físicas conforme os 
trabalhos selecionados no Microsoft Excel. Fonte: autoria própria.

com boas condições (largura, declividade, materiais, rugosidade e obstáculos). Em 

seguida, questões como as de atratividade e fruição aparecem, lidando com aspectos 

de leitura e percepção espaciais que venham a condicionar a escolha do trajeto da 

caminhada pelas ruas. Todos os critérios levantados estão dispostos no Gráfico 1. 

a pré-sistematização 
a partir da teoria

a pré-sistematização 
a partir da teoria

Tabela 4:  Relação discriminada do levantamento dos oito trabalhos internacionais Fonte: autoria própria.

Tabela 5:  Relação discriminada do levantamento dos oito trabalhos nacionais Fonte: autoria própria.
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Gráfico 1: Critérios que aparecem com maior incidência dentro dos trabalhos. Fonte: autoria própria.

Gráfico 2: As variáveis físicas 
que aparecem com maior inci-

dência dentro dos trabalhos. 
Fonte: autoria própria.

 Já em relação ao levantamento das variáveis físicas relacionadas (Tabela 

2), temos que a mais votada é a condição geral da calçada, seguida pela iluminação 

pública, sinalização viária e pelo tipo de material utilizado na calçada. Mais uma vez, 

percebe-se aqui a importância dos critérios relacionados à segurança e à infraestrutura 

do pedestre como os mais significativos quando se trata de Caminhabilidade. Uma 

outra variável física que também possui relevância são as áreas verdes. Doze autores 

discorrem sobre a importância de árvores para os pedestres em diversos aspectos, 

a começar pelo apelo visual e físico que a vegetação traz ao ser humano fornecendo 

sombra e sensações mais positivas de conforto e agradabilidade. 
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a partir da teoria

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Segurança Viária

Qualidade da Infraestrutura da Calçada

Segurança Pública/Criminalidade

Atração/Atratividade/Diversidade: Edifícios E Urbano

Desenho e Projeto Urbano (mobiliário)

Interação e Fruição: Ambiente - Pessoa

Conservação, Manutenção e Limpeza: Edifícios e Meio Urbano

Mobilidade Urbana

Estética (tem a ver com atratividade)

Conectividade & Acessbilidade a lugares

Densidade: Pessoas

Acessibilidade (Universal)

Conforto Ambiental/ Condições Clim.

Sensações e experiências sensoriais

Diversidade: Pessoas

Interação: Pessoa - Pessoa

Complexidade na Escala do Pedestre*

Desordem Física (Lixo, coisas quebradas, etc)*

Desordem Social (Prostituição, Gangues, etc.)*

Suporte Político*

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Calçada - Condição Geral/Manutenção da Superfície
Iluminação Pública
Calçada - Materiais

Sinalização Viária
Áreas Verdes + Paisagismo

Calçada - Dimensão/ Largura
Mobiliário Urbano (Bancos, Mesas, Telefones)

Uso Misto do Solo
Tipologia das Ruas - Classificação Viária - Velocidade Carros

Travessia - Ciclo Semafórico
Travessia - Faixa de Pedestre

Lixo e Lixeiras
Sinalização para Pedestres - Placas - Alertas e Informações

Sinalização para Pedestres - Semáforos
Travessias

Pessoas - Quantidade e Fluxo
Calçada - Inclinação

Edifícios - Condições
Edifícios - Diversidade

Fachadas Permeáveis - Visualmente
Visibilidade

Espaços Públicos - Parques, Praças, etc
Conexão Física - Outras Ruas e Bairros

Proteção Humana - Física - Barreiras, etc
Quadras - Dimensão até 200m

Travessia - Em Nível
Estética das Fachadas - Cores, Texturas e Materialidade

Obstáculos Físicos Permanentes
Transporte Público - Conexão Física - Modais de Transporte Público

Calçada - Linearidade
Fachadas Permeáveis - Fisicamente

Travessia - Alargamento da Calçada (ilhas)
Proteção às Interpéries

Transporte Público - Conexão Física - Bicicleta
Acessibilidade Universal - Rampas, Inclinação, Piso Tátil, Sin. Sonora

Estacionamentos públicos na rua (quantidade)
Grades e Muros

Edifício - Altura do Pé Direito do Térreo
Obstáculos Físicos Temporários

Proteção ao Sol
Iluminação Natural

Policiamento
Poluição do Ar

Poluição Sonora
Inclinação Longitudinal - Trajeto/ Percurso/ Quadra
Inclinação Transversal - Trajeto/ Percurso/ Quadra

Locais importantes para o bairro (quantidade)
Calçada - Guia Rebaixada para Acesso a Garagens

Calçada - Uso no Seu Espaço (Cafés/Restaurantes)
Estacionamentos privados (quantidade)

Pessoas - Quantidade e Fluxo Diurno
Pessoas - Quantidade e Fluxo Noturno

Edifícios - Recuo
Infraestrutura Verde - Jardins de Chuva, Piso Drenante

Veículos - Fluxos
Temperatura
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 Face a esse levantamento já sistematizando os critérios de Caminhabilidade 

com as variáveis físicas relacionadas, partiu-se para um tratamento gráfico que 

evidenciasse quais variáveis estão ligadas a determinados critérios. Para tanto, 

classificou-se as em grupos como forma de facilitar o entendimento e deixar a pré-

sistematização mais legível e palpável. Assim, 39 variáveis físicas foram classificadas 

em 10 grupos, conforme a figura abaixo (Figura 23). TRAVESSIA
& CRUZAMENTO

TIPOLOGIA + LARGURA 

TIPOLOGIA 

TIPOLOGIA 

FAIXA DE PEDESTRES

CICLO SEMAFÓRICO

TRAVESSIA 

EQUIPAMENTO

PÚBLICO

ILUMINAÇÃO
PÚBLICA
ASSENTOS

LIXEIRAS

SINALIZAÇÃO

PONTO DE
ÔNIBUS

VIA

 LARGURA + QUANTIDADE

FLUXO

TIPOLOGIA 

PISTA DE ROLAMENTO

AUTOMÓVEIS

VELOCIDADE MÁXIMA

CALÇADA

LARGURA 
DECLIVIDADE

MATERIAL
OBSTÁCULOS 

FIXOS
OBSTÁCULOS

MÓVEIS

QUADRA GRADES

EXTENSÃO
DECLIVIDADE

E MUROS

ALTURA GERAL
DOS EDIFÍCIOS
PERMEABILIDADE
DO TÉRREO

ÁREAS VERDES

PRESENÇA 
AUSÊNCIA

ESTADO DE
CONSERVAÇÃO

CONFLITO
C/ PEDESTRE

SEGURANÇA
& PROTEÇÃO

EQUIPAMENTO PÚBLICO

PEDESTRE

ILUMINAÇÃO
PÚBLICA

FLUXO

BALIZADORES

POLICIAMENTO

GUARDA DE
TRÂNSITO

GUARDA 
CIVIL

EDIFÍCIO

RESIDENCIAL

USO DO EDIFÍCIO

FISICALIDADE 

COMERCIAL
SERVIÇOS
INDUSTRIAL

PERMEABILIDADE
VISUAL

PERMEABILIDADE
FÍSICA

CONFORTO
AMBIENTAL

depende
das situações

VARIÁVEIS DE
   CONFORTO

TÉRMICO, ACÚSTICO, 
LUMÍNICO, VENTILAÇÃO

TRANSPORTE

PÚBLICO

CICLOVIAS
PONTO DE
ÔNIBUS

DISTÂNCIA

ESTAÇÕES
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a partir da teoria

Figura 23: Os dez agrupamentos de todas as 
variáveis físicas e ambientais. Fonte: autoria própria.
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 A partir da Figura 23, buscou-se o entendimento de como essas variáveis físicas 

se apresentam na realidade dos ambientes construídos das cidades, influenciando os 

mesmos a manifestarem uma caminhabilidade positiva ou negativa. Assim, de acordo 

com o levantamento sistematizado dos trabalhos científicos, para cada uma das 39 

variáveis elencadas foi definido o que leva cada uma a contribuir positivamente ou 

negativamente para a Caminhabilidade das ruas. Apresenta-se essa etapa através da s 

seguintes figuras sínteses a seguir: 
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Figura 24: Conformidade de cada variável física e 
ambiental que levam a cenários de Caminhabilidade 

Positiva. Fonte: autoria própria.
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Resgatando o propósito principal dessa etapa, foi feita finalmente a relação de 

cada grupo de variáveis físicas com um ou mais critérios através de uma estratégia 

cromática onde cada cor (representada por uma faixa de círculo) corresponde ao 

critério referido. Dessa forma, tem-se a seguinte relação: 

CRITÉRIO 

DE CAMINHABILIDADE

GRUPOS DE VARIÁVEIS FÍSICAS 

CORRESPONDENTES

SEGURANÇA VIÁRIA Ruas, Travessia & Cruzamento, Calçada, Segurança/
Proteção

QUALIDADE DA CALÇADA Calçada, Equipamento Público
SEGURIDADE Ruas, Travessia & Cruzamento, Segurança/Proteção
USO DO SOLO Quadra, Edifícios 

AMENIDADES URBANAS Calçada, Equipamento Público, Quadra, Edifícios, 
Áreas Verdes, Conforto Ambiental

ATRATIVIDADE E FRUIÇÃO Calçada, Equipamento Público, Quadra, Edifícios, 
Áreas Verdes, Conforto Ambiental

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA Calçada, Equipamento Público, Quadra, Edifícios, 
Áreas Verdes

ESTÉTICA Calçada, Quadra, Edifícios, Áreas Verdes
MOBILIDADE URBANA Equipamento Público, Transporte Público

CONECTIVIDADE E ACESSIBILIDADE Calçada, Quadra, Transporte Público

 

 

 E o seguinte resultado gráfico: 
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Figura 25: Conformidade de cada variável física e 
ambiental que levam a cenários de Caminhabilidade 

Negativa. Fonte: autoria própria.

Tabela 6:  Sistematização obtida entre os critérios de Caminhabilidade com seus respectivos agrupamentos das variáveis 
físicas e ambientais. Fonte: autoria própria.
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 Como resultado final dessa pré-sistematização, temos a seguinte imagem 

(Figura 27) abaixo que sintetiza e agrupa todas as etapas acima relatadas. A 

imagem funciona como se fosse um “espelho”, onde há um eixo central (critérios 

de Caminhabilidade) e dois lados “refletidos” (Caminhabilidade positiva e 

Caminhabilidade negativa). Indo mais a fundo, podemos observar que os critérios 

de Caminhabilidade se encontram colocados em ordem decrescente de votação, 

tendo cada um uma cor. A partir disso, temos os dois lados da imagem representando 

o esquerdo (cor verde) a Caminhabilidade positiva enquanto que o direito (cor 

vermelha), a Caminhabilidade negativa. Com isso em mente, encontramos os dez 

agrupamentos de variáveis físicas espelhados, tendo cada um a correspondência dos 

critérios de Caminhabilidade através das cores. Em cada agrupamento é possível 

observar as variáveis físicas que os integram, especificando de forma simples o que 

leva cada variável a contribuir para cada um dos cenários opostos (+/-). 

 Retomando aqui, cabe a ressalva de que essa pré-sistematização foi construída 

inteiramente com base na leitura de pesquisas científicas de Caminhabilidade. Por 

conta disso, ela necessita de uma validação na realidade das cidades e, no caso dessa 

presente pesquisa mais especificamente, na realidade dos ambientes construídos 

urbanos paulistanos. É por tal razão que se justifica o caráter empírico dessa 

presente pesquisa, visto que a validação dessa teoria ocorre a partir de sucessivos 

levantamentos in loco. Aqui, iremos nos utilizar da Ergonomia como método de 

aferição da Caminhabilidade através da metodologia de Kronka Mülfarth (2017), 

intitulada “Avaliação Ergonômica do Ambiente Urbano”. 

TRAVESSIA
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PÚBLICO
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CALÇADA

QUADRA
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SEGURANÇA
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CALÇADA
QUALIDADE

URBANAS
AMENIDADES

& FRUIÇÃO
ATRATIVIDADE

& LIMPEZA
CONSERVAÇÃO

URBANA
MOBILIDADE

ACESSIBILIDADE

CONECTIVIDADE

SEGURIDADE

ESTÉTICA

USO DO SOLO

a pré-sistematização 
a partir da teoria

a pré-sistematização 
a partir da teoria

Figura 26: Diagrama visual que traduz as relações 
obtidas da Tabela 6. Fonte: autoria própria.

Figura 27 (próxima página): Versão final da pré-
sistematização. Fonte: autoria própria.
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 Apresenta-se aqui a segunda 
parte da pesquisa, fundamentada 
em uma abordagem qualitativa 
sob a perspectiva empírica e 
fenomenológica. O principal objetivo 
desta parte é confrontar as relações 
teóricas de Caminhabilidade e 
Ergonomia com os fenômenos 
urbanos e humanos nas calçadas 
– algo fundamental no processo 
de construção da sistematização 
final objetivada por essa presente 
pesquisa. Para isso, utilizou-se aqui 
de uma verificação in loco do grau 
de associação entre os critérios de 
Caminhabilidade com as variáveis 
físicas do ambiente construído 
urbano (provindos da Parte I) através 
de uma análise observacional 
qualitativa dos pedestres nas 
calçadas da cidade de São Paulo. 
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 Essa verificação foi pautada sob o método da Avaliação Ergonômica do Ambiente 

Urbano, que por sua vez, consiste em duas etapas: a quantitativa (embasada em dez 

critérios) e a qualitativa (embasada em observações comportamentais). A observação 

in loco é um método de aferição do comportamento de pedestres que não interfere ou 

condiciona as respostas dos mesmos caso fossem indagados sobre a qualidade de um 

ambiente urbano através de questionários. 

 A importância do método utilizado está na obtenção de dados sistematizados 

através de duas etapas que relacionam os elementos materiais, objetivos e mensuráveis 

(etapa quantitativa) com os elementos imateriais, subjetivos e imensuráveis (etapa 

qualitativa). Isso faz com que os dados sejam obtidos de forma mais ordenada sendo 

mais objetivos quando se prevê o confronto dos mesmos com os dados obtidos pela 

literatura. 

 Ressalta-se aqui novamente que essa parte da pesquisa foi grandemente 

impactada diante da circunstância atual de pandemia mundial. O isolamento físico 

e social sob as ordens de quarentena do Governo Estadual de São Paulo, fez com que 

pedestres deixassem de circular em prol da segurança de sua própria saúde. Dessa 

maneira, ruas e calçadas ficaram vazias e obsoletas, dificultando os levantamentos 

empíricos dessa presente pesquisa. No entanto, diante dos impasses políticos de 

flexibilização da situação de quarentena e das constantes mudanças e incertezas, os 

levantamentos só foram ocorrer em Fevereiro de 2021. Por isso, ressalta-se desde já 

que a amostra in loco obtido pelas avalições ergonômicas não representa a realidade 

de uma São Paulo antes da pandemia, mas sim, durante uma.

A AVALIAÇÃO ERGONÔMICA 

DO AMBIENTE URBANO

 Mais uma vez, destacamos aqui a importância da Ergonomia na inserção 

de estudos e, sobretudo, na inserção de avaliações ambientais empíricas. Como já 

exposto anteriormente, a Ergonomia possui um caráter prático significativo, visto que 

é comum a sua utilização na avaliação de diversos tipos de escalas que vão desde uma 

atividade até um ambiente – mas sempre com ênfase no ser humano. No entanto, ainda 

se observa uma restrição em sua aplicação ao contexto do trabalho e quando não, 

restrito a um ambiente construído interno. Com essa lacuna em mente, o construto 

teórico mostrado na primeira parte dessa dissertação percorre um caminho que 

evidencia as potencialidades da Ergonomia como um meio de rompimento com essas 

próprias barreiras científicas.  

 Quando assumimos um estudo relacionando um meio e um indivíduo, este 

indivíduo e aquele meio podem permear qualquer tipo de contexto. Aqui, dentro do 

contexto da Caminhabilidade, assumimos a calçada como meio e o pedestre como 

indivíduo. Podemos afirmar que após a exposição da teoria, essa assunção é cabível 

e pertinente. Para demonstrar isso, utilizamo-nos aqui das avaliações ergonômicas 

como um instrumento de aferição do ambiente construído das cidades a partir de 

critérios e circunstâncias que visem o bem-estar dos pedestres. Retomando o que foi 

anteriormente exposto, vimos que as avaliações ergonômicas objetivam a aferição do 

nível de conforto e bem-estar das pessoas. Ao nos utilizarmos de ideias e conceitos 

provindos da Psicologia Ambiental, podemos afirmar que questões de percepção 

espacial e comportamento ambiental se tornam importantes, já que irão influenciar 

qualquer tipo de ação humana exercida em qualquer ambiente. Assim, as avaliações 

ergonômicas se utilizam de métodos de caráter quantitativo e qualitativo que levantam 

variáveis de fatores físicos, ambientais, socioculturais e comportamentais. 

 Aqui, utilizar-nos-emos da metodologia criada por Kronka Mülfarth (2017) 

intitulada “Avaliação Ergonômica do Ambiente Urbano”.

O QUE É?

 A Avaliação Ergonômica do Ambiente Urbano é um processo metodológico 

que envolve levantamentos empíricos como seu objeto e tem como objetivo principal 

aferir qualidades urbanas do ambiente construído sob a ótica do pedestre, revelando 

qualidades positivas e/ou negativas. 

 A avaliação da qualidade urbana objetivada por esse método é feita através do 

cruzamento comparativo entre uma etapa quantitativa (aspectos físicos e ambientais) 

e outra qualitativa (aspectos socioculturais e comportamentais). Assim sendo, essa 

metodologia resulta em análises de melhorias do ambiente construído urbano sob a 

ótica do bem-estar e do conforto do pedestre, evidenciando dessa maneira, elementos 

chaves que podem embasar a formulação de políticas públicas e desenhos urbanos de 

maior qualidade humana (SATO E KRONKA MÜLFARTH, 2020). Como Kronka Mülfarth 

(2017) afirma, é a partir desse tipo de avaliação ergonômica que tanto atividades 

urbanas quanto ambientes urbanos podem ser melhorados, principalmente em termos 

de conforto, segurança e experiência do pedestre.

o que é?
a avaliação 

ergonômica do 
ambiente urbano
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REVISÃO DO MÉTODO

 Essa presente dissertação ao ser orientada pela referida autora e ao propor a 

utilização do respectivo método, fez com que fossem realizadas algumas alterações 

antes de sua própria aplicação. Essas alterações se deram tanto na etapa quantitativa 

quanto na qualitativa e se justificam a partir do construto teórico. 

 Desse modo, a parte quantitativa se baseou inteiramente sobre a pré-

sistematização estabelecida na primeira parte dessa pesquisa, englobando cada um 

dos dez agrupamentos das variáveis físicas e ambientais, que por sua vez, acham-se 

diretamente relacionadas com critérios de Caminhabilidade. Procedendo deste modo, 

podemos atrelar o conceito e a prática da Caminhabilidade junto à área da Ergonomia. 

 Já a parte qualitativa desse método não se utilizará mais da inquirição por 

questionários, mas sim, da observação dos fatores socioculturais e comportamentais dos 

pedestres. Isso se justifica pelo fato de que ao (re)apresentar a Ergonomia interpretada 

pelas lentes da Psicologia Ambiental, vemos a importância do comportamento das 

pessoas como uma fonte de dados espontâneos, que não passam por interpretações 

pessoais equivocadas e momentâneas de cada indivíduo. Com isso em mente, ao 

objetivar uma sistematização que correlacione os elementos físicos dos ambientes 

com os elementos não-físicos das pessoas, a pesquisa demanda por uma abordagem 

passiva em termos de aferição da percepção do usuário. Desse modo, pensa-se ser 

mais pertinente para o âmbito dessa presente pesquisa analisar como são os pedestres 

e como eles estão se comportando espontaneamente na rua, analisando as suas 

atividades exercidas, bem como o seu perfil e o tipo de agrupamento dos mesmos.  

 Apresenta-se abaixo cada uma das duas etapas já revisadas que compõe a 

Avaliação Ergonômica do Ambiente Urbano. 

A ETAPA QUANTITATIVA

 A etapa quantitativa corresponde ao levantamento de elementos físicos e 

ambientais do ambiente urbano que são aferidos de forma mais objetiva e palpável. 

São ao todo trinta e seis elementos distribuídos por sua vez em dez grupos, conforme 

a listagem abaixo:

1. Via

1.1. Velocidade média da via

1.2. Fluxo de veículos

1.3. Largura média das pistas de 
rolamento

2. Travessia e Cruzamento

2.1. Largura média da faixa de 
pedestre

2.2. Semáforo para pedestres 
temporizado

2.3. Tipo de travessia

3. Calçada

3.1. Largura média

3.2. Declividade

3.3. Materialidade da superfície

3.4. Obstáculos fixos

3.5. Obstáculos móveis

4. Equipamento Público

4.1. Iluminação pública

4.2. Lixeiras

4.3. Assentos

4.4. Pontos de ônibus

4.5. Sinalização

5. Quadra

5.1. Extensão

5.2. Declividade

5.3. Altura média dos edifícios

5.4. Térreo ativo

5.5. Muros e/ou grades

1.

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3
2.

3.1
3.2
3.3

3.4
3.5

3.

4.1
4.2
4.3

4.4
4.5

4.

5.1
5.2
5.3

5.4
5.5

5.

6.

7.1

7.2

7.3
7.

7.4

8.1
8.2
8.3

8.4

8.

9.1
9.29.

6.1
6.2
6.3

6.4
6.5

10.

Figura 28: Ícones 
representando cada uma 
das variáveis quantitativas 
elencadas por esta pesquisa. 
Fonte: autoria própria.

a etapa quantitativa
revisão do método da 

avaliação ergoômica 
do ambiente urbano



169168

A ETAPA QUALITATIVA

 A etapa qualitativa objetiva o levantamento de variáveis socioculturais e 

comportamentais, que por sua vez estão relacionadas a uma aferição mais subjetiva e 

não tão fácil como a quantitativa. Aqui, cabe a ressalva de que temos em mente que as 

avaliações empíricas da subjetividade das pessoas pertencem a um mundo complexo 

e que ainda sofrem de sistematizações que consigam levantar a percepção usuário 

de forma mais objetiva. Nessa presente dissertação e em conjunto com a própria 

orientadora, fez-se um esforço de tentar sistematizar qualitativamente a avaliação 

ergonômica em questão. Para tanto, levamos em consideração apenas variáveis que 

permitissem a identificação do perfil sociocultural do pedestre e da atividade que 

estão exercendo nas calçadas. Mais uma vez, reconhece-se que ainda deve haver um 

esforço ainda maior de refinar essa parte da avaliação e que, portanto, ela se encontra 

passível de mudanças e revisões futuras. 

 Face ao exposto, temos vinte e duas variáveis distribuídas em seis agrupamentos 

sociocomportamentais. São eles: 

6. Edifício

6.1. Uso residencial

6.2. Uso comercial ou de serviço

6.3. Uso industrial

6.4. Permeabilidade visual

6.5. Permeabilidade física

7. Transporte Público

7.1. Bicicletas 

7.2. Ônibus

7.3. Trem e metrô

7.4. Distância ao transporte 
público

8. Segurança e Proteção

8.1. Fluxo de pedestres

8.2. Balizadores

8.3. Polícia

8.4. Agentes de trânsito

9. Áreas Verdes

9.1. Árvores

9.2. Conflito entre árvore e calçada

10. Conforto Ambiental*

*Apesar de esse grupo estar 
presente nessa listagem, o mesmo 
não foi utilizado por essa presente 
pesquisa visto que a área de 
conforto ambiental para pedestres 
é complexa e ampla e cabe aqui, 
ater-nos apenas aos fatores físicos. 

1.

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3
2.

3.1
3.2
3.3

3.4
3.5

3.

4.1
4.2
4.3

4.4
4.5

4.

5.1
5.2
5.3

5.4
5.5

5.

6.

7.1

7.2

7.3
7.

7.4

8.1
8.2
8.3

8.4

8.

9.1
9.29.

6.1
6.2
6.3

6.4
6.5

10.

1.Gênero

 1.1. Feminino

 1.2. Masculino

2. Faixa etária 

 2.1. Bebê

 2.2. Criança

 2.3. Adulto

 2.4. Idoso

3. Portadores de deficiência (de ordem...)

 3.1. Física

 3.2. Visual

 3.3. Auditiva

4. Atividade exercida

 4.1. Transição

 4.1.1. Velocidade (lenta, média, rápida)

 4.1.2. Conversando

 4.1.3. Falando ao celular

 4.1.4. Escutando música

 4.1.5. Andando com pet

 4.1.6.Com carrinho de bebê

 4.1.7. Exercitando-se

 4.2. Permanência

 4.2.1. Encostado

 4.2.2. Sentado

 4.2.3. Comendo

5. Tipo de agrupamento

 5.1. Sozinho

 5.2. Par

 5.3. Trio

6. Uso de máscara (em relação à 
COVID-19)

 6.1. Uso correto

 6.2. Uso incorreto 

 6.3. Não usando

a etapa qualitativa
a etapa quantitativa: 

variáveis físicas e 
ambientais
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1.

1.1

1.2

2.1

2.2
2.3

2.42.

3.1
3.2
3.3

3.

4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3

4.2.1

4.2.2
4.2.3

4.1.4

4.1.5
4.1.6
4.1.74.2

4.

5.1

5.2

5.3
5.

6.1

6.2

6.3
6. Figura 30: todos dos ícones representando 

cada uma das variáveis qualitativas elencadas 
por esta pesquisa. Fonte: autoria própria.

INSTRUMENTOS: FICHAS DE AVALIAÇÃO

 Dado o seu caráter descritivo e empírico, essa presente metodologia tem 

como ferramenta de aplicação as fichas de avaliação ergonômica. Essas fichas são um 

checklist que guiam o pesquisador de forma sistemática durante todo o processo de 

aferição. Elas devem ser preenchidas in loco a partir da medição e da observação de 

seus respectivos critérios e variáveis. A Avaliação em questão parte do pressuposto que 

devem ser levantados em campo não somente os elementos físicos, mas também os 

elementos subjetivos, já que o cruzamento entre esses dois tipos de elementos fornece 

elementos-chave para definir o tipo de qualidade urbana obtida (SATO E KRONKA 

MÜLFARTH, 2020a).

 Pelo fato do pesquisador que se utiliza das fichas ter que observar diversas 

variáveis ao mesmo tempo, procurou-se confeccioná-las sob uma estratégia gráfica 

apoiada em ícones ilustrativos. Assim, o pesquisar poderia levantar as variáveis de forma 

mais ágil e intuitiva. Pensando nisso, as fichas são como “checklists” e basicamente 

ou apresentam quadrados para serem assinalados ou linhas para serem traçadas – a 

depender da etapa em questão. Elas se encontram no formato A4 e, portanto, podem 

sem impressas em qualquer impressora. 

 A seguir, detalha-se mais cada uma das fichas de avaliação ergonômica

FICHA DE AVALIAÇÃO QUANTITATIVA

 A ficha de avaliação quantitativa se pauta no levantamento das variáveis 

físicas a partir dos seus dez agrupamentos e em cada um deles há quadrados que 

devem ser assinalados conforme a observação in loco. Aqui é possível notar que para 

cada uma das variáveis há dois campos: um verde (que corresponde a uma situação 

que contribui para uma caminhabilidade mais positiva) e outro vermelho (para uma 

caminhabilidade mais negativa). Dessa forma, o pesquisador já consegue fazer o 

levantamento classificando os elementos em positivos e negativos. Isso se procede 

com a ideia de “presença”, “ausência”, “maior” e “menor” para cada uma das variáveis 

físicas. 

 Ressalta-se mais uma vez que essa classificação foi realizada a partir da pré-

sistematização resultante da primeira parte dessa presente dissertação. Nela, foi 

possível relacionar os critérios de caminhabilidade com as variáveis físicas e ambientais 

correspondentes e com isso, foi possível chegar à classificação de caminhabilidade 

positiva e negativa. Para facilitar o tratamento de dados, há um campo com o total de 

variáveis para cada uma dessas classificações. 

as fichas de avaliação 
ergonômica

a etapa qualitativa 
variáveis 

socioculturais e 
comportamentais
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FICHA DE AVALIAÇÃO QUALITATIVA

 A ficha de avaliação qualitativa busca identificar o perfil sociocultural e 

a atividade exercida por cada um dos pedestres que passa no local. Assim, ela se 

utiliza da estratégia de contabilização gráfica onde uma unidade de uma determinada 

variável corresponde a um traço. Portanto, a etapa qualitativa se utiliza de um 

método quantitativo através desse tipo de contabilização. Isso foi feito para facilitar o 

levantamento simultâneo de dados dentro de situações de intenso fluxo de pessoas no 

local. 

 Com isso posto, a ficha qualitativa é composta por quatro partes, além de uma 

parte inicial de identificação (como o nome da via, classificação viária, data e horário). 

As quatro partes que integram a avaliação qualitativa são: perfil dos pedestres, 

atividades exercidas, tipo de agrupamento e uso de proteção individual. 

 A primeira parte corresponde ao levantamento dos agrupamentos: gênero 

(masculino/feminino), idade (bebê/criança/adulto/idoso) e portadores de deficiência 

(física/visual/auditiva). Esses elementos são importantes de serem levantados já que 

vários autores e pesquisadores afirmam que a incidência de um determinado perfil de 

pedestres tem relação com a qualidade ambiental da cidade. Gehl (2014) afirma que 

quanto maior a diversidade de perfis socioculturais em uma rua, maior poderá ser a 

qualidade do lugar. Já o estudo de Giannotti et. al (2017) comprova que a frequência 

de mulheres enquanto pedestres está relacionada com ambientes construídos mais 

seguros e atrativos. Silva, Silva e Providelo (2017) também mostram a relação de 

cidades mais seguras com a incidência de idosos caminhando por elas. Assim, devemos 

levantar essas variáveis para verificar in loco se isso realmente procede ou não. 

 Já a segunda parte diz respeito à identificação das atividades exercidas pelos 

pedestres. Começamos então pela identificação se eles estão em estado de permanência 

ou em estado de transição. Desde já, já é possível verificar como é a qualidade de um 

ambiente a um primeiro momento, visto que espaços mais agradáveis e acolhedores 

geralmente abarcam uma quantidade maior de atividades de permanência e 

contemplação (GEHL, 2014; CARERI, XXXX; SPECK, 2016; SADIK-KHAN, 2016). 

Assim, dentro dessa categoria, elencaram-se as seguintes atividades: o estar sentado, 

o estar encostado e o estar comendo. 

 Em relação às atividades de transição temos as seguintes: o andar com o pet, 

o andar com carrinho de bebê, o andar mexendo no celular, o andar ouvindo música, 

o conversar, o exercitar-se e o lazer. Além disso, aqui é importante ser levantada a 

velocidade de deslocamento que as pessoas estão se utilizando. Isso também pode 

ter a ver com a qualidade ambiental do caminhar visto que velocidades mais baixas 

AVALIAÇÃO QUANTITATIVA

LOCAL: ______________

DATA: ___ / ___ / ____

TIPO DE VIA: ________

+ __/3 - __/3 + __/3 - __/3

+ __/5 - __/5 + __/5 - __/5

+ __/5 - __/5 + __/5 - __/5

+ __/4 - __/4 + __/4 - __/4

+ __/2 - __/2

TOTAL + :___/ 36 TOTAL -  :___/ 36
RESULTADOS

Figura 31: ficha de avaliação quantitativa. Fonte: autoria própria.

a ficha de avaliação 
qualitativa

a ficha de avaliação 
quantitativa
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se configuram como uma premissa para afirmar que o ambiente é mais seguro e 

confortável. Ressalta-se aqui que esse tipo de levantamento é dado a partir de uma 

distinção visual da observação de vários pedestres, já que é praticamente impossível 

determinar a velocidade média exata na qual cada pedestre está. Assim, ao se observar 

vários pedestres, é possível fazer essa diferenciação vendo várias pessoas se deslocando 

nas calçadas. 

 Por fim, a terceira e quarta partes estão relacionadas ao contexto atual de 

pandemia mundial. A primeira versão dessa ficha não contemplava as partes de tipo 

de agrupamento e de proteção individual (uso de máscaras). Ao fazer os pré-testes 

como forma de aprimorar as próprias fichas no local de estudo, foi observado pelo 

pesquisador muitos pedestres andando em duplas e em trios, além de inúmeros deles 

não utilizando as máscaras de proteção. Assim, fez-se a necessidade de incluir esses 

dois critérios que estão relacionados ao risco de transmissão do vírus. Agrupamentos 

maiores tendem a dificultar o distanciamento social, principalmente se as calçadas 

não forem largas o suficiente. Além disso, a significativa quantidade de pedestres 

utilizando a máscara de forma incorreta ou até mesmo não a utilizando representa 

um perigoso risco de contágio e disseminação do vírus (muito embora estejam esses 

pedestres em espaços abertos). Dessa forma, essas últimas partes poder-se-iam 

configurar como parâmetros inéditos que não aparecem ou não acostumam aparecer 

em pesquisas dentro da temática dessa dissertação.

 No entanto, ressaltamos desde aqui que apesar de termos levantado a terceira 

parte com vistas à COVID-19, perante o cruzamento de dados eles não foram levados 

em conta visto que a situação da pandemia merece um estudo ainda mais focado. 

Mesmo assim, foi bom ter levantado como um teste e para se ter uma ideia se as 

pessoas estão  tomando as providências. Um outro motivo de não termos levado em 

conta os dados, principalmente os dados de uso de máscara, pois não se percebeu 

que é uma variável influenciada pelo ambiente construído, mas sim, influenciada por 

ações de saúde pública.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA
LOCAL: ______________

HORÁRIO: __ __ : __ __DATA: ___ / ___ / ____

TIPO DE VIA: ________

1) PERFIL DOS PEDESTRES

2) ATIVIDADES EXERCIDAS 

3) TIPO DE AGRUPAMENTO 4) PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Figura 32: ficha de avaliação qualitativa. Fonte: autoria própria.

a ficha de avaliação 
qualitativa

a ficha de avaliação 
qualitativa
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A AVALIAÇÃO

 Face ao exposto, podemos afirmar que enquanto a etapa quantitativa fornece 

dados mais assertivos, a etapa quantitativa fornece dados mais descritivos (SATO E 

KRONKA MÜLFARTH, 2020). Ressalta-se aqui a importância da etapa qualitativa para 

o método em si visto que o perfil sociocultural dos usuários urbanos e as atividades 

que estão exercendo gera dados que servem para análises interpretativas sobre “certos 

fenômenos e certas sensações a partir da percepção de um indivíduo ou grupo” (SATO 

E KRONKA MÜLFARTH, 2020, p.8).

ÁREA DE APLICAÇÃO DO MÉTODO

 Como área de aplicação da Avaliação Ergonômica do Ambiente Urbano foi 

escolhido um recorte territorial dentro do município de São Paulo que abrange as 

Zonas Origem e Destino (METRO, 2019) Barra Funda e Francisco Matarazzo do ano 

de 2017. Ambas foram escolhidas a partir de uma metodologia criada pela Doutoranda 

da FAUUSP Paula Lelis Rabelo Albala, sob coordenação da mesma orientadora desta 

pesquisa, a Profa. Dra. Roberta Consentino Kronka Mülfarth. O que se segue abaixo é 

uma breve descrição desse método bem como uma apresentação dessas duas Zonas 

OD.

MÉTODO DE ESCOLHA DA ÁREA

 Pelo fato de a presente pesquisa necessitar da verificação in loco dos preceitos 

estabelecidos pela sua parte teórica, foi preciso escolher uma área de estudo e de 

aplicação dessa metodologia ergonômica. Como forma de evitar arbitrariedades sem 

justificativa dentro do campo da Caminhabilidade, utilizou-se de uma metodologia 

criada pela pesquisadora Paula Lelis Rabelo Albala, orientada pela Profa. Dra. Roberta 

Consentino Kronka. Ambas formularam um método para a seleção de áreas pautadas 

na temática da Caminhabilidade dentro do município de São Paulo que confronta um 

índice de caminhabilidade na macroescala com a quantidade dos deslocamentos totais 

a pé. Como demarcações territoriais, foram utilizadas as mesmas áreas da Pesquisa 

Origem e Destino 2017 (METRO, 2019), as chamadas “Zonas Origem e Destino (OD)”. 

Ressalta-se aqui que o objetivo dessa seção não é descrever detalhadamente todo o 

processo, visto que isso será realizado na tese da doutoranda. 

 Assim, discorrendo brevemente sobre as etapas de construção dessa 

metodologia, ela envolve o processamento e a análise de dados urbanos de uso do 

solo (GEOSAMPA) e de dados censitários e de mobilidade urbana da Pesquisa OD 2017 

(METRO, 2019) através da ferramenta denominada “Sistema de Informação Geográfica 

– SIG”. O software ArcGis (dentre outros) possibilita que esse SIG “espacialize” os 

dados numa configuração territorial a partir de coordenadas geográficas através do 

georreferenciamento deles. Depois de um processo longo e complexo, a pesquisadora 

conseguiu chegar em uma classificação dessas mesmas Zonas OD sob critérios de 

caminhabilidade e deslocamentos a pé.

 Segundo a autora, toda essa metodologia é baseada na chamada “Teoria dos 

5D’s do Ambiente Construído” (CERVERO, 2011) cuja proposta é se configurar como 

um enfrentamento para os problemas de mobilidade urbana de forma mais sustentável 

e mais acessível. Assim sendo, é uma teoria que veio do Desenvolvimento Orientado de 

Trânsito (DOT) (do inglês: Transit Oriented Development – TOD), que busca por modos 

mais eficientes de transporte com uma qualidade maior. De acordo com Cervero (2011), 

esses cinco “Ds” são os principais componentes do DOT e eles se dividem em duas 

escalas. Na macroescala, temos a Densidade Urbana, a Diversidade (do uso do solo) e a 

Distância ao Transporte Público. Já na microescala, temos o Desenho Urbano (no qual 

o autor faz menção direta ao conceito de Streetscape) e os Destinos Acessíveis a Pé. 

 Munida com essa teoria, a pesquisadora então se utilizou dos três “Ds” da 

macroescala para a criação de um índice de caminhabilidade na macroescala, 

aplicado para a cidade de São Paulo. Com o auxílio do software ArcGis, a autora 

então georreferenciou diversos dados que correspondiam a cada um dos diferentes 

indicadores dentro desse índice. Isso permitiu o estabelecimento de áreas de alta 

caminhabilidade e áreas de baixa caminhabilidade. Atrelado a isso, houve também 

o confronto com os dados georreferenciados da Pesquisa Origem e Destino 2017 

(METRO, 2019) de deslocamentos a pé por São Paulo e corrigidos pela pesquisadora. 

Assim, estabeleceram-se também áreas de altos deslocamentos a pé e áreas de baixos 

deslocamento a pé.

 Pelo fato de a construção do índice ter envolvido os três componentes da 

macroescala, entende-se que os deslocamentos a pé lidam diretamente com a 

microescala – nesse caso, os componentes “Desenho Urbano” e “Destinos Acessíveis a 

Pé”. Assim, temos em um mesmo mapa o confronto de duas escalas que dizem respeito 

ao ser pedestre na cidade de São Paulo. Enquanto a “alta caminhabilidade” envolve a 

compreensão de uma maior adequação dos componentes de densidade, diversidade 

e distância ao transporte – componentes esses que influenciam os pedestres numa 

escala maior, os “altos deslocamentos a pé” podem compreender uma maior qualidade 

nos componentes mais locais, de desenho urbano e destinos. 

 Assim, apesar de os componentes mais gerais estarem mais adequados na 

classificação “alta caminhabilidade/baixo deslocamento a pé”, supõe-se que poderia 

método de escolha 
da área de estudo

área de aplicação da 
avaliação ergonômica 

do ambiente urbano
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haver problemas dentro da escala do percurso do pedestre. Ou seja, em determinada 

área com essa classificação, poderia haver dentro dela uma boa densidade urbana, 

uso misto do solo e a distância ao transporte público ser menor, mas o jeito em que o 

ambiente construído dos streetscapes se apresenta aos olhos dos pedestres pode não 

ser agradável ou confortável, havendo questões da fisicalidade do ambiente urbano e 

também do acesso ao destino ser dificultado.

A ÁREA DE ESTUDO: ZONAS ORIGEM E 
DESTINO BARRA FUNDA E FRANCISCO 

MATARAZZO
 Como área de estudo para a aplicação da metodologia eleita foram escolhidas 

as Zonas Origem e Destino Barra Funda e Francisco Matarazzo. Ambas se encontram 

na Zona Oeste do município de São Paulo, sob os cuidados administrativos da 

subprefeitura da Lapa e nos distritos Barra Funda e Perdizes. A Zona OD Barra Funda 

possui aproximadamente 1,2 km² e se localiza entre a Marginal do Rio Pinheiros (Norte) 

e ao Terminal Rodoviário da Barra Funda (Sul). Já a Zona OD Francisco Matarazzo 

possui em torno de 1 km² e se localiza entre o Terminal Rodoviário da Barra Funda 

(Norte) e a Rua Turiassú (Sul), englobando também o Parque da Água Branca (Parque 

Fernando Costa).

 

 Ambas foram escolhidas pelo fato de serem adjacentes uma à outra e de terem 

uma “alta caminhabilidade”, mas diferirem no critério de deslocamentos a pé – sendo 

a Barra Funda uma área de baixos deslocamentos a pé e a Francisco Matarazzo de altos 

deslocamentos a pé. Procedeu-se dessa maneira, pois assim como foi anteriormente 

exposto, essa diferenciação muito provavelmente está relacionada com uma diferença 

na qualidade dos ambientes construídos de cada uma dessas zonas, que por sua vez, 

trará aspectos sociocomportamentais diferentes.

 Assim, com essas duas zonas OD, os levantamentos em campo se tornariam 

ainda mais pertinentes de serem realizados visto que essa presente pesquisa se propõe 

a investigar as correlações entre a fisicalidade da cidade com os comportamentos dos 

pedestres. Dessa maneira, indaga-se aqui: tendo então uma área com duas zonas 

diferentes – uma onde se subentende que os streetscapes podem ser de maior qualidade 

e outra de menor qualidade, haveria assim mudanças no perfil dos pedestres e nas 

suas atividades exercidas no local?

Figura 33: Foto de 
satélite com destaque 
para a área de estudo 
como um todo. Fonte: 

Google Earth. Adaptador 
pelo autor

Figura 34: Foto de 
satélite com destaque 
para a diferenciação 
entre as duas Zonas OD. 
Fonte: Google Earth. 
Adaptador pelo autor

Zonas OD Barra 
Funda e Francisco 
Matarazzo

a área de estudo: 
zonas de origem e 

destino

ZONA OD BARRA FUNDA

ZONA OD FRANCISCO MATARAZZO
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PRÉ-LEVANTAMENTO: 

ANALISANDO A ÁREA DURANTE A PANDEMIA

 Como já relatado anteriormente, essa presente pesquisa teve a sua parte 

empírica fortemente impactada pelas restrições de quarentena impostas pelo Governo 

de São Paulo. Com isso, as visitas a campo que estavam planejadas para o ano de 2020, 

tiveram que ser alteradas. Dada essa circunstância inesperada, a pesquisa teve que 

adotar estratégias que mudaram um pouco do seu rumo. Aqui, foram realizados pré-

levantamentos de campo como uma estratégia de aproximação do local. 

 Com a área de estudo já escolhida e com as medidas restritivas de isolamento 

social em execução, encontramos a alternativa de realizar pré-levantamentos de 

campo de forma totalmente virtual. Para tanto, utilizamo-nos dos bancos de dados do 

GeoSampa – o portal de mapas oficiais da Cidade de São Paulo e também do Street 

View – a ferramenta de representação virtual de ambientes urbanos da Google. Cabe 

ressaltar que a exemplo da metodologia de definição da área de estudo, essas primeiras 

aproximações se deram sob duas escalas: a macroescala e a microescala. A seguir, 

descrevemos brevemente o que foi realizado em cada uma delas e os seus resultados. 

MACROESCALA: GEOSAMPA + ARCGIS

 A aproximação na macroescala dentro da área de estudo foi feita pelo GeoSampa, 

o portal de mapas oficiais do município de São Paulo contendo uma base cartográfica 

aberta para uso livre. Aqui, foram realizadas análises urbanas de forma geral, na escala 

das Zonas OD, englobando questões de mobilidade urbana, classificação viária, uso e 

ocupação do solo, largura da calçada, entre outros. Vale ressaltar aqui que apesar de 

essas questões serem abordadas nessa instância em uma escala maior, elas também 

exercem significativa influência na microescala do percurso dos pedestres. Portanto, 

essas análises na macroescala serviram para contextualizar os pesquisadores acerca 

do contexto urbano desse recorte, aproximando-se, assim, um pouco mais da dinâmica 

do local. 

 Face ao exposto, o GeoSampa foi uma ferramenta fundamental para as 

primeiras análises da área de estudo, assim como o software ArcGIS foi fundamental 

para a plotagem dos dados e para a confecção dos mapas. Os mapas então serviram 

como ferramenta de compreensão de como cada uma das Zonas OD se situa dentro do 

território paulistano a partir de suas semelhanças e diferenças. 

 Em uma primeira instância, os resultados obtidos nesta etapa serviram para 

aproximar o pesquisador junto ao entendimento e à validação da metodologia de 

escolha da área. Ou seja, os mapas obtidos serviram para evidenciar de forma bem geral 

o porquê de as duas Zonas terem dado uma alta caminhabilidade, mas diferirem em 

termos de deslocamento a pé (por mais que este critério esteja mais relacionado com 

a microescala). Para tanto, os mapas obtidos foram divididos em duas classificações: 

1. MAPAS MORFOLÓGICOS

 a. Uso e Ocupação do Solo

 b. Cobertura Vegetal

2. MAPAS DE MOBILIDADE URBANA

 a. Classificação Viária

 b. Transportes Públicos Disponíveis

 c. Largura da Calçada

 d. Segurança e Seguridade

 e. Acidentes

 Dos mapas morfológicos (Figuras 35 e 36), temos que a Zona OD Francisco 

Matarazzo é uma zona muito mais diversificada do que a Barra Funda, visto que nela há 

um misto de edifícios residenciais (em sua maioria, verticais), comerciais (comércio 

de bairro como lojas, mercados, pet shops), serviços (cartório e correios), além de 

contar com o Parque da Água Branca. Indo ao lado oposto, além de não apresentar 

uma diversidade tão grande na ocupação do solo (sendo em sua maioria edifícios 

voltados ao comércio e indústrias), a Zona Barra Funda apresenta uma densidade 

construtiva bem menor – tendo quadras mais extensas e desocupadas (o que leva uma 

presença maior de muros e grades). Apesar disso, ambas apresentam uma cobertura 

vegetal semelhante, sendo as ruas coletadoras da Francisco Matarazzo um pouco mais 

arborizadas do que as da Barra Funda. 

 Dos mapas de mobilidade urbana (Figuras 37 e 38), podemos observar que 

o Terminal Rodoviário da Barra Funda é muito significativo para as duas Zonas visto 

que é o ponto intermodal que oferece todas as possibilidades de transporte público 

para as pessoas. No entanto, o mesmo terminal representa uma verdadeira barreira 

física de transposição, caso o pedestre deseje transitar entre elas. A única opção 

disponível e a mais rápida é atravessando o terminal em si. Fora isso, a área de estudo 

como um todo é permeada por vias arteriais (velocidade máxima de 60km/h) com 

predominância das vias coletoras (40km/h) dentro de cada uma das Zonas OD. Da 

oferta de transporte público dentro delas, é notável que a Zona Francisco Matarazzo 

possui uma infraestrutura muito maior e melhor visto a presença de linhas e pontos de 
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ônibus e de ciclovias.

Figura 35: Mapa de 
Uso do Solo Fonte: 

autoria própria

Figura 36: Mapa de 
Cobertura Vegetal. 
Fonte: autoria própria
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Figura 37: Mapa de 
Classificação Viária. 

Fonte: autoria própria

Figura 38: Mapa 
de Mobilidade do 
Transporte Público. 
Fonte: autoria própria



187186

 Já em relação à largura da calçada (Figura 39), foi feito uma avaliação segundo 

o trabalho “Largura do Passeio” de Conrado Freire, estudante de graduação da FAUUSP 

que adaptou o trabalho de Meli Harvey, intitulado “Sidewalk Widths NYC”. Esses 

trabalhos têm por objetivo evidenciar a acessibilidade dos passeios urbanos para os 

pedestres, classificando-os de acordo com a facilidade ou a dificuldade de se manter o 

distanciamento social de 1,50 m (que foi o recomendado pela Organização Mundial da 

Saúde). Dessa maneira, o valor mínimo assumido para se manter esse distanciamento 

nas calçadas é de 1,90 m. O resultado desse trabalho é um mapa dos passeios de 

São Paulo (dados provindos do GeoSampa) classificados numa escala cromática de 

sete níveis que vão desde o “impossível” de fazer o distanciamento social (larguras 

menores que 1,70 m) até o “muito fácil” (larguras maiores que 6,40 m). Na área de 

estudo escolhida, é possível constatar a predominância do “difícil”, que vai desde o 

“muito difícil” até o “relativamente difícil”. Assim, pode-se afirmar que as calçadas 

dessa região não estão preparadas para suportar o distanciamento social adequado e 

recomendado pela OMS. 

 Os dois últimos mapas (Figuras 40 e 41) têm relação direta com o critério 

de caminhabilidade sobre segurança viária e seguridade (sensação de segurança 

contra crimes). O primeiro contém a demarcação dos semáforos em cruzamentos e 

da iluminação pública. É importante salientar que muito embora as duas variáveis 

físicas por si só não garantam 100% de segurança e/ou seguridade ao pedestre, a mera 

presença delas, no entanto, auxiliam a aumentar a qualidade desses dois critérios. 

Por fim, o último mapa mostra os acidentes ocorridos entre pedestres e veículos. A 

base de dados que está no GeoSampa vem da Companhia de Engenharia de Tráfego 

(CET) de São Paulo e eles estão classificados entre acidentes fatais (pedestre faleceu) 

e acidentes não-fatais (1 vítima, 2 vítimas e 3 vítimas). Desse mapa em questão, é 

possível observar que os acidentes se dão em sua maioria nas vias arteriais, sendo bem 

frequentes na Avenida Francisco Matarazzo nos cruzamentos em frente ao Parque da 

Água Branca. Seja por causa da falta de infraestrutura de cruzamento, seja por causa 

da grande atração de pedestres por causa do parque, fez-se necessário desde já o alerta 

para essa região para investiga-lo empiricamente. 
  

 

 

Figura 39: Mapa de Largura de 
Calçada, classificado de acordo 
com o “Largura do Passeio”. 
Fonte dos dados: Largura do 
Passeio. Fonte da imagem: 
Autoria própria
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Figura 40: Mapa 
de Segurança e 

Seguridade, apontando 
para cruzamentos 

semaforizados e 
iluminação pública.   

Fonte: autoria própria

Figura 41: Mapa 
de Acidentes 
(Atropelamento de 
Pedestres). Fonte: 
autoria própria
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MICROESCALA: GOOGLE EARTH + GOOGLE 
STREEVIEW

 Para adentrarmos mais na microescala dos percursos dos pedestres na área de 

estudo foi utilizado o Google Street View, uma ferramenta que permite uma visualização 

virtual do ambiente construído urbano. Ela se encontra atrelada ao Google Maps e ao 

Google Earth e possibilita um passeio virtual a partir de uma sucessão de fotos da rua. 

Ela foi utilizada como uma estratégia de pré-levantamento na microescala visto que 

essas fotos das ruas são tiradas com a linha do horizonte mais próxima à altura dos 

olhos dos pedestres. 

  Dessa maneira, mesmo que de forma remota, essa ferramenta possibilitou dar 

início a uma análise na microescala dos percursos dos pedestres e assim, observar de 

forma bem geral as qualidades do ambiente urbano construído. Além disso, foi possível 

verificar a presença ou não das pessoas nas calçadas. No entanto, reconhece-se que 

essa ferramenta apresenta as suas limitações, já que além de não mostrar imagens 

atualizadas (última atualização em Junho de 2019), ela mostra imagens de um horário 

e um dia específicos – não revelando as nuances da dinâmica cotidiana dos pedestres. 

Apesar disso, essa etapa foi significativa e precedeu a próxima que foi o levantamento 

dos streetscapes da área. 

STREETSCAPES I: LEVANTAMENTO GERAL DA 
ÁREA

 A partir dos percursos virtuais realizados através do Google Street View como 

uma forma de analisar a microescala na área de estudo, fez-se um levantamento 

de todos os streetscapes da área de estudo. Esse levantamento teve como objetivo 

sistematizar todas as vias existentes através de um corte transversal do seu meio 

geométrico para que assim, fosse permitido analisar as vias de forma mais precisa. 

Essa precisão exigiu dados de largura de calçada e das pistas de rolamento bem como 

de altura dos edifícios limítrofes às calçadas. Esses dados foram colhidos a partir do 

GeoSampa e tratados no ArcGis. Esses processos possibilitaram o início de uma análise 

quantitativa e qualitativa da área, já que dimensões e relações de escalas e proporções 

puderam ser traçadas remotamente.  

  Para facilitar todo esse levantamento, dividiu-se a área de estudo em quatro 

subáreas a partir das delimitações físicas impostas pelas vias arteriais que cortam cada 

uma das duas Zonas. Assim, as áreas 1 e 2 estão dentro da Zona OD Barra Funda enquanto 

que as áreas 3 e 4 da Francisco Matarazzo. Dessa divisão, fez-se um levantamento de 

quantos streetscapes seriam levantados no total, conforme o mapa ao lado (Figura 42).   

Figura 42: Mapa de 
divisão do recorte 
territorial em 
subáreas.  Fonte: 
autoria própria

análise na 
microescala: google 

street view
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 Assim, foram desenhados 52 streetscapes distribuídos de acordo com as 

seguintes classificações viárias: 

- ZONA OD BARRA FUNDA

Área 1: 5 locais + 1 coletora

Área 2: 3 locais + 8 coletoras

- ZONA OD FRANCISCO MATARAZZO

Área 3: 9 locais + 10 coletoras

Área 4: 3 locais + 8 coletoras

TOTAL DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO VIÁRIA:

Vias locais (velocidade máxima de 30km/h): 20 streetscapes

Vias coletoras (velocidade máxima de 40km/h): 27 streetscapes

Vias arteriais (velocidade máxima de 60 km/h): 5 streetscapes

 Conforme citado anteriormente, cada streetscape foi representado a partir de 

um corte transversal da via que engloba parte dos edifícios limítrofes à calçada, os 

dois lados da calçada (lado par e ímpar) e as pistas de rolamento da via em questão. 

Os streetscapes levantados nessa etapa foram importantes para a verificação prévia da 

qualidade do ambiente construído, observando através desse processo alguns indícios 

do ambiente construído que poderiam influenciar a presença ou não de pedestres. 

Assim, o processo de desenho de cada corte transversal de cada via era conferido tanto 

no ArcGis como nas imagens do Street View. Isso fez com que durante a construção 

de cada um deles, houvesse por parte do pesquisador uma atenção especial para as 

possíveis implicações que a configuração espacial e morfológica da rua poderia ter na 

movimentação de pedestres. 

 Como exemplo disso, podemos citar que desde essa etapa indagou-se se 

quadras muito extensas (geralmente ocupadas por galpões industriais ou complexos 

comerciais) possuiriam menos pedestres, já que além do uso dos edifícios não ser tão 

atrativo a eles, a presença de muros altos e grades poderia ser um fator agravante dessa 

situação. Destacamos aqui esse aspecto visto que através das imagens sucessivas do 

Google Street View, era visível a pouca presença ou a ausência total de pedestres em 

vias que possuíam essa configuração. 

streetscapes: primeira 
parte - levatamento 

geral de streetscapes
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Figura 43: 
Sistematização 
geral de todos os 
streetstcapes da área 
de estudo.  Fonte: 
autoria própria
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 Outro exemplo que podemos dar nesse momento foi em relação às quadras 

menores (de aproximadamente 100 metros de extensão). Nelas, pôde-se verificar 

através desse levantamento geral de streetscapes que vias que apresentavam um uso 

mais diversificado dos edifícios, geralmente apresentavam mais pessoas andando nas 

imagens do Street View. 

  Cabe ressaltar aqui que essas descrições acima foram suposições iniciais tidas 

a partir de uma análise totalmente virtual e remota. Dessa forma, fica claro a pertinência 

dos levantamentos empíricos como uma forma de verificar in loco (ou seja, verificar 

dentro da realidade urbana de uma área de São Paulo) se essas suposições construídas 

são realmente válidas ou não. Acredita-se que ao proceder dessa maneira a pesquisa 

se fortalece ainda mais dentro dos seus argumentos já que há uma validação dentro de 

uma realidade urbana de construtos desenvolvidos de forma totalmente teórica. 

 Dito isso, esse levantamento foi fundamental para a pesquisa pois os 

streetscapes mostraram-se ser um instrumento realmente pertinente dentro da 

Avaliação Ergonômica do Ambiente Urbano, já que eles delimitam espacialmente 

cada local a ser avaliado. Essa delimitação, por sua vez, permite um enfoque mais 

direcionado aos objetos de aferição (o ambiente construído urbano e os seus usuários), 

sistematizando assim, cada ponto a ser avaliado ergonomicamente. 

 Podemos então afirmar que o levantamento geral de streetscapes foi feito 

com o intuito de sistematizar toda a área a partir de um corte transversal do meio 

de cada uma das vias. Vale a ressalva que desde essa etapa se tinha em mente que 

uma única via poderia apresentar vários streetscapes diferentes entre si, mas, que, no 

entanto, como uma estratégia inicial dos estudos na microescala, preferiu-se levantar 

o meio geométrico de cada uma delas. As imagens a seguir mostram cada um dos 52 

streetscapes levantados e são apresentados de acordo com a classificação viária dos 

mesmos nas 4 áreas estabelecidas. 

STREETSCAPES II: ESCOLHA DAS VIAS PARA A 
APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO ERGONÔMICA

 Dada às limitações de prazo e desenvolvimento dentro de uma pesquisa de 

mestrado e a partir do levantamento geral descrito acima, ficou claro que seria inviável 

a aplicação da Avaliação Ergonômica do Ambiente Urbano (KRONKA MÜLFARTH, 

2017) para cada um dos 52 streetscapes levantados. Como dito anteriormente, essa 

sistematização geral foi fundamental como uma aproximação mais detalhada na 

microescala, chamando atenção para suposições que relacionassem desde então a 

questão da fisicalidade do ambiente urbano com a subjetividade dos pedestres. No 

entanto, para que essas suposições pudessem ser validadas através das avaliações 

ergonômicas, foi necessário a eleição de uma quantidade menor de streetscapes.

 Da totalidade dos 52 streetscapes levantados, apenas quatro foram escolhidos 

de acordo com os critérios descritos abaixo. Como esses quatro streetscapes 

representam a seção média geométrica de quatro vias diferentes, foi necessário então 

expandir essa escolha para a extensão total de cada uma dessas mesmas vias. Isso foi 

feito como modo de se evitar uma generalização da rua, visto que dentro de uma rua há 

inúmeros streetscapes que podem diferir muito de acordo com as diferentes nuances 

urbanas encontradas nelas. Assim, para cada uma das quatro vias escolhidas não se 

teve apenas um streetscape, mas sim vários. Só que antes de defini-los, foi necessário 

estabelecer critérios de escolha de cada uma das quatro vias. Ao estabelecer cada um 

dos critérios, percebeu-se que novas escalas de abordagem e avaliação foram criadas: 

uma nova macroescala, uma meso e outra micro. 

 A macroescala de avaliação ergonômica abrange a escala das Zonas Origem 

e Destino 2017 (METRO, 2019) como um todo. Fazendo uma analogia simples, seria 

uma escala territorial próxima a de um bairro urbano. A mesoescala está relacionada 

à classificação viária das ruas. Aqui, adentramos ainda mais no recorte, analisando o 

tecido urbano formado pelo cruzamento de vias de diferentes fluxos e tamanhos. Por 

fim, a microescala é a escala dos streetscapes, ou seja, a escala da seção transversal 

de uma rua que mais evidencia as relações entre os fatores físicos e ambientais do 

ambiente construído com os fatores socioculturais e comportamentais dos pedestres. 

 A partir disso, estabeleceram-se os seguintes critérios e as suas respectivas 

justificativas:

CRITÉRIO NA MACROESCALA: ZONAS OD – Escolher duas vias de cada uma 

das zonas

As duas Zonas OD foram escolhidas justamente por apresentarem a mesma 

classificação para a caminhabilidade, mas, no entanto, diferirem em termos de 

deslocamentos a pé. Assim, de acordo com a suposição da pesquisadora que criou 

esse método, uma diferenciação desse tipo poderia estar relacionada com questões de 

adequação (na microescala) dos streetscapes e dos destinos acessíveis a pé. 

É por tal razão que se fez a escolha de um número par de vias no total (quatro) e em 

cada Zona OD (dois), já que isso possibilitaria validar ou não essa suposição descrita 

acima ao comparar os resultados quanti e qualitativos de forma mais geral entre Zonas. 

Aqui, ficam as questões: será que realmente a qualidade do ambiente urbano em 

cada uma dessas Zonas é diferente, sendo uma melhor e outra pior? E essa diferenciação 

está impactando os fatores socioculturais e comportamentais dos pedestres? 

streetscapes:: 
segunda parte - 
critério de escolha

levantamento geral 
de streetscapes
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CRITÉRIO NA MESOESCALA: CLASSIFICAÇÃO VIÁRIA – Escolher uma via 

coletora e outra arterial

Definidas a escolha de duas vias para cada Zona OD, estabeleceu-se que uma 

delas seria coletora e a outra arterial. A razão disso se justifica no fato de cada uma 

possuir uma escala tanto horizontal quanto vertical diferentes e que, portanto, seria 

interessante analisar como as coletoras e as arteriais de ambas as áreas se diferem ou 

se aproximam. 

Aqui, levantam-se as questões: As vias arteriais por possuírem uma escala horizontal 

e vertical maiores quando comparadas com as vias coletoras, promovem uma mudança 

na dinâmica sociocomportamental dos pedestres? Se sim, qual é a diferença entre 

ambas? E haveria alguma diferença qualitativa entre a arterial e a coletora da Zona OD 

Barra Funda com a arterial e a coletora da Zona OD Francisco Matarazzo? 

A não escolha por vias locais por essa presente pesquisa se justifica no item 3.

CRITÉRIO NA MICROESCALA: STREETSCAPES – Escolher vias que mudem de 

caráter e ambientação

Com a definição do levantamento de uma via coletora e uma arterial para cada Zona 

OD, indagou-se sobre o critério de escolha da via em si. A partir do total de streetscapes 

para cada classificação viária, ou seja, das 9 coletoras da Barra Funda e das 18 coletoras 

da Francisco Matarazzo (além das 5 arteriais que intermediam cada uma das subáreas), 

foi feito novamente um percurso virtual a partir do Google Street View para cada uma 

delas, mas agora, de ponta a ponta da via. Assim, foi possível notar que algumas delas 

mantinham o mesmo caráter enquanto que outras mudavam de forma significativa 

(chegando a não parecer a mesma rua). 

Com isso em mente, escolheram-se as vias coletoras e arteriais que mais mudassem 

de caráter (a princípio físico e ambiental) ao longo de sua extensão. Ou seja, escolheu-

se aquelas que possuíam streetscapes mais diferentes entre si. Aqui se justifica a não 

escolha de vias locais visto que elas geralmente não mudam de caráter tão facilmente, 

ou seja, geralmente dá para perceber que é a mesma rua do começo ao fim – salvo 

exceções, é claro. 

Por fim, indaga-se aqui: essa mudança de streetscapes ao longo de uma mesma via 

causa diferenças no perfil sociocomportamental dos pedestres? Ou seja, há pontos na 

mesma rua em que há mais pedestres ou o uso é “homogêneo” em toda extensão da 

via? Se são diferentes, como cada streetscape se apresenta aos olhos dos pedestres em 

cada um desses pontos? 

 

critérios de escolhas 
dos streetscapes
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Face ao exposto, escolheram-se como locais de aplicação das avaliações 

ergonômicas do ambiente urbano as seguintes ruas: 

ZONA OD BARRA FUNDA

Via arterial: Avenida Marquês de São Vicente (nº. 682 – 182)

Via coletora: Rua do Bosque (nº. 1951 – 1235)

ZONA OD FRANCISCO MATARAZZO

Via arterial: Avenida Francisco Matarazzo (nº. 1051 – 27)

Via coletora: Rua Turiassú (nº. 1100 – 10)

Figura 44: 
Identificação das vias 
a serem avaliadas 
ergonômicamente.  
Fonte: autoria própria

as quatro vias 
escolhidas para 

aplicação da 
avaliação ergonômica
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ZONA ORIGEM E DESTINO BARRA FUNDA

VIA ARTERIAL: AVENIDA MARQUÊS DE SÃO 
VICENTE 

 A Avenida Marquês de São Vicente está localizada entre os limites das áreas 1 

e 2 dentro da Zona OD da Barra Funda. Esse trecho estudado se encontra entre a Praça 

Luiz Carlos Mesquita e a Rua José Gomes Falcão (entre os números 682 a 182) e possui 

uma extensão de aproximadamente 800 metros. A avenida como um todo se configura 

como uma via importante paralela à Avenida Marginal Tietê que auxilia a intermediação 

do fluxo entre bairros (Água Branca e Bom Retiro). Além disso, ela é equipada com 

uma infraestrutura de BRT (Bus Rapid Transit) em seu eixo central e ciclovias nas 

partes adjacentes às calçadas. Apresenta o uso do solo predominantemente de caráter 

comercial e de serviços com edifícios verticalizados e abriga também o Fórum 

Trabalhista Ruy Barbosa. 

VIA COLETORA: RUA DO BOSQUE 

 A Rua do Bosque é uma das vias coletoras da Zona OD Barra Funda mais 

extensas (com aproximadamente 750 metros) e dentro da área de estudo ela é limitada 

pela Rua Dr. Bento Teobaldo Ferraz (Rua do Bosque, 1951) e pela Rua José Antônio 

Muniz (Rua do Bosque, 1235). Quando feito esse percurso (do 1951 ao 1235), a via em 

questão traz uma série de mudanças em sua ambientação urbana e física. Assim, na 

numeração 1951 ela se apresenta como se fosse uma rua local, com apenas uma pista de 

rolamento de dois sentidos sendo permeada por residências baixas e antigas, enquanto 

que na numeração 1235, ela já se apresenta como uma via larga, com praticamente 4 

pistas de rolamento (duas delas para estacionamento público) e rodeada de edifícios 

baixos de uso industrial e comercial. O seu meio geométrico é o que apresentou mais 

pedestres (pelas imagens do Google Street View), tendo uma largura intermediária, 

mas repleta de edifícios verticais com o térreo de fachadas ativas e permeáveis. Foi por 

essas mudanças de ambientações que a Rua do Bosque foi eleita como um dos locais 

de aplicação das avaliações ergonômicas. 

ZONA ORIGEM E DESTINO FRANCISCO 
MATARAZZO

VIA ARTERIAL: AVENIDA FRANCISCO 
MATARAZZO

 A Avenida Francisco Matarazzo é bem conhecida no bairro da Barra Funda, 

sendo referência para qualquer pessoa que transita por ele. Com função semelhante à 

Avenida Marquês de São Vicente, ela liga os bairros do Centro com os da Zona Oeste 

de São Paulo, mas ao contrário da primeira, ela faz ligação direta com o Elevado 

Presidente João Goulart, o famoso “Minhocão de São Paulo”. Assim, é uma via que é 

muito utilizada pelos veículos de forma geral (tanto os automóveis individuais quanto 

os de transporte público). Aqui, o trecho estudado compreende uma extensão de 

aproximadamente 1200 metros (entre os números 1051 a 27). Nesse trecho a Avenida 

é composta por três pistas de rolamento para cada sentido, sendo as duas centrais 

dedicadas exclusivamente aos ônibus (BRT). Contrário da Avenida Marquês de São 

Vicente, a Francisco Matarazzo não possui infraestrutura exclusiva para as bicicletas, 

apesar de ela abrigar o Parque da Água Branca (Parque Fernando Costa) no seu meio 

geométrico. O parque, aliás, é responsável pela grande atração de pedestres ao local e 

configura-se, portanto, como um importante equipamento público de lazer, exercício e 

até mesmo cultural e educacional para a região. Fora isso, o uso e a ocupação dos lotes 

são bem variados indo desde escolas, faculdades, mercados, bancos e restaurantes até 

edifícios residenciais verticalizados em uma de suas extremidades. De forma geral, a 

altura de todos esses edifícios é bem variável, mas a maioria deles possui um térreo 

ativo e permeável. 

VIA COLETORA: RUA TURIASSÚ

 A Rua Turiassú também é bem conhecida na região de Perdizes e Barra Funda 

já que ela é uma via coletora paralela à Avenida Francisco Matarazzo, mas que faz 

uma ligação mais local, da Avenida Pacaembu com as Avenidas Antártica e Sumaré. 

No entanto, no trecho estudado, que compreende uma extensão aproximada de 1100 

metros – entre as numerações 10 e 1100, há grandes variações de ambientações urbanas. 

Na numeração 10, a Rua Turiassú se apresenta como se fosse uma rua residencial de 

alto padrão e edifícios verticais com quatro pistas de rolamento (sendo duas delas para 

estacionamento público) em sentido único. Já na numeração 1100, ela se apresenta 

como uma rua de vários edifícios baixos, mas todos comerciais e de serviço, o que 

confere ao pedestre um ritmo interessante de térreos ativos e permeáveis. Aqui, as 

zona de origem e 
destino francisco 
matarazzo

zona de origem e 
destino barra funda
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pistas de rolamento continuam em 4, mas de sentido duplo e sem estacionamentos 

públicos nelas - o que já indica que é o ponto da via que abriga o maior fluxo de 

veículos. Em seu meio, ela se torna uma via totalmente de uso misto, bem arborizada 

e foi possível constatar pessoas andando com animais de estimação e carrinhos de 

bebês. 

STREETSCAPES III: DIVISÃO DE CADA UMA 
DAS VIAS EM STREETSCAPES

 Com as quatro vias escolhidas conforme o processo descrito acima, foi 

realizado um outro passeio virtual pelo Google Street View, mas agora, atentando-se 

para os diferentes pontos em que a sua própria ambientação urbana se modificava. 

Cada ponto desse foi representado por um streetscape e foi assim que se chegou à 

seguinte situação (na próxima página)

 Das imagens que serão apresentadas a seguir, podemos observar que para 

cada classificação viária o número de streetscapes permaneceu semelhante. Nas vias 

arteriais de ambas as Zonas, três streetscapes foram estabelecidos. Enquanto que nas 

vias coletoras a Zona OD da Barra Funda ficou com seis streetscapes e a da Francisco 

Matarazzo com sete (visto a extensão dessa via ser maior do que a outra). Uma vez 

que todos os streetscapes foram definidos e desenhados, foi possível observar as 

diferenças nas ambientações que uma mesma via possuía. Isso ficou mais claro com 

as vias coletoras, já que nas vias arteriais não houve uma diferença física e morfológica 

tão evidente. A Rua do Bosque, por exemplo, foi a que apresentou uma variação maior 

de streetscapes já que tanto a escala horizontal da rua quanto a vertical se modificam 

às vezes de forma bem abrupta.

 

streetscapes: terceira 
parte - divisão em 
outros streetscapes

Figura 44a: Identificação das vias a serem avaliadas 
ergonômicamente.  Fonte: autoria própria
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Figura 45: Localização 
dos 19 streetscapes 
selecionados para 
a aplicação da 
metodologia. Fonte: 
autoria própria
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Figura 46: 
Apresentação dos  
3 streetscapes da 
Avenida Marquês de 
São Vicente. Fonte: 
autoria própria
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Figura 47: Apresentação dos  3 streetscapes da Avenida Francisco Matarazzo. Fonte: autoria própria
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Figura 48: Apresentação dos  3 streetscapes da Avenida Francisco Matarazzo. Fonte: autoria própria
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Figura 49: Apresentação dos 6 streetscapes da Rua do Bosque. Fonte: autoria própria
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Figura 50: Apresentação dos 6 streetscapes da Rua do Bosque. Fonte: autoria própria
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Figura 51: Apresentação 
dos 7 streetscapes da Rua 
Turiassú. Fonte: autoria 
própria
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Figura 52: Apresentação dos 7 streetscapes da Rua Turiassú. Fonte: autoria própria
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Com todos os streetscapes desenhados e pré-analisados, além das restrições de 

quarentena terem se flexibilizado um pouco, chegou-se o momento de ir a campo e 

avaliar cada um deles de forma quantitativa (variáveis físicas e ambientais) e qualitativa 

(variáveis socioculturais e comportamentais dos pedestres).

IDA A CAMPO: APLICAÇÃO PRÁTICA DA 
AVALIAÇÃO ERGONÔMICA DO AMBIENTE 

URBANO

Avaliação de viabilidade de aplicação das avaliações ergonômicas 

 Pelo fato de essa pesquisa ter sido impactada severamente pelas condições 

impostas pelos decretos estaduais de São Paulo no ano de 2020, principalmente no seu 

caráter empírico e prático, foi necessário adotar a estratégia de ir a campo como forma 

de verificar a viabilidade da aplicação das avaliações ergonômicas in loco. A primeira 

visita se deu em 12 de Outubro de 2020 pelo período da manhã e foi constatado que a 

aplicação dessas avaliações não seria eficaz visto que não havia pedestres circulando 

nas ruas conforme os registros fotográficos abaixo. Nessa época as restrições de 

quarentena estavam começando a se flexibilizar, mas ainda a maioria dos serviços 

não-essenciais se encontravam fechados. 

 Já a segunda visita a campo se deu em 05 de Novembro de 2020, também no 

período da manhã, um mês após a primeira visita e nessa já foi possível constatar uma 

presença maior de pedestres – mesmo que ainda não tanto significativa. Nessa visita 

foi interessante constatar a utilização que antes da pandemia não era tão usual de 

verificar: pedestres sentados em canteiros de árvores ou mesmo nos degraus de acesso 

aos edifícios. Como dito anteriormente, na parte teórica, as atividades de permanência 

dos pedestres nas calçadas não são tão fáceis de ocorrerem. Esse uso constatado por 

essa visita pode estar associado ao fato de o isolamento social ter restringido de forma 

severa o uso do espaço público pelos pedestres – e, que quando foi possibilitado pela 

flexibilização, eles adotaram certos comportamentos diferentes e não-usuais. Isso está 

exemplificado nos registros fotográficos abaixo. Mesmo diante disso, optou-se por não 

aplicar as avaliações ergonômicas in loco. 

Figura 53: Fotos tiradas na primeira visita a campo. Fonte: autoria própria

Figura 54: Fotos tiradas na segunda  visita a campo. OBS: atenção para as pessoas se utilizando da via pública de formas totalemnte 
diferentes, com bastante atividade de permanência. Fonte: autoria própria
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LEVANTAMENTO DE CAMPO

 Os levantamentos de campo foram realizados no mês de Fevereiro de 2021, 

durante a fase amarela do Plano São Paulo – o plano governamental do Estado de São 

Paulo de combate ao Coronavírus-2. Eles foram permitidos graças à flexibilização 

das restrições mais severas de isolamento social, tendo os serviços, comércios e 

algumas escolas funcionando sob um horário restrito, apesar das faculdades ainda se 

encontrarem fechadas. Desse modo, foi possível observar um significativo movimento 

de pedestres ao longo das quatro vias escolhidas, mas, contudo, ainda baixo quando 

comparado a uma situação pré-pandemia. 

 Aqui, cabe a ressalva de que os levantamentos empíricos in loco foram 

realizados seguindo todos os protocolos de segurança (uso de máscara, álcool gel 

e distanciamento social dos demais pedestres) pela parte do presente pesquisador. 

Eles se deram apenas em dias de semana em três horários distintos: 9h, 12h e 18h. 

Essa escala temporal foi estabelecida dessa maneira já que durante as visitas prévias 

foi observado que o fluxo da região era composto em grande parte por trabalhadores 

da região. Assim, o primeiro horário (nove horas da manhã) representa o horário 

de entrada desses trabalhadores em seus locais, o segundo (meio-dia), o horário de 

almoço e o terceiro (dezoito horas da tarde), o horário de saída. 

 Retomando a escala espacial dos levantamentos de campo, as avaliações 

ergonômicas foram aplicadas em um total de dezenove streetscapes classificados entre 

seis arteriais e treze coletoras. Pelo fato de a escala das vias arteriais serem maiores, 

quando comparadas às vias coletoras, os levantamentos foram feitos separadamente 

no lado par e no lado ímpar de cada uma delas, totalizando duas avaliações para cada 

streetscape arterial. O mesmo não se procedeu nas coletoras, já que pelo fato de ser 

uma via bem menor, foi possível observar mais facilmente os dois lados da rua de 

forma simultânea. Novamente, ressaltamos aqui que a escolha de representação dos 

streetscapes foi uma seção transversal da via, compreendendo a altura dos edifícios 

adjacentes à calçada, a própria calçada e a via de tráfego de veículos. 

 Assim, os levantamentos de campo foram realizados através das Avaliações 

Ergonômicas do Ambiente Urbano nas suas etapas quantitativas e qualitativas 

já revisadas por essa presente dissertação de mestrado. Reforçando o que já foi 

anteriormente dito, a etapa quantitativa é composta por nove grupos de variáveis físicas, 

objetivas e mensuráveis enquanto que a etapa qualitativa se pautou na observação do 

perfil sociocultural e comportamental dos pedestres – compreendendo os elementos 

não-físicos, subjetivos e imensuráveis. 

 As fichas de avaliação se configuraram como uma verdadeira ferramenta de 

aplicação desse método, facilitando e sistematizando todo o levantamento. A estratégia 

de se usar ícones se provou ser eficaz já que cada aferição era feita de forma rápida e 

intuitiva. 

 Ressalta-se aqui que o preenchimento das fichas de avaliação qualitativa foi 

padronizado em um período de cinco minutos. Ou seja, a observação das variáveis 

qualitativas e seu consequente preenchimento foi sempre realizado em um prazo de 

cinco minutos. Isso já é uma estratégia provinda da metodologia original de Kronka 

Mülfarth (2017), que permite um levantamento in loco mais ágil, ao mesmo tempo que 

possibilita o cálculo de uma média horária durante a fase de tratamento dos dados. 

Além desses fatores qualitativos, foram levantados também o fluxo de veículos e de 

pedestres que passavam no local pelos mesmos cinco minutos. 

 Em vista de todas as considerações acima, para os dezenove streetscapes 

avaliados foram precisos um total de cinco dias de levantamentos empíricos in loco e 

foram preenchidas exatas cem fichas de avaliação onde vinte e cinco foram da etapa 

quantitativa e os setenta e cinco restantes da etapa qualitativa. 

Figura 55: Foto tirada no 
levantamento de campo. 
Fonte: autoria própria

os levantamentos de 
campo

os levantamentos de 
campo
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DADOS OBTIDOS: TRATAMENTO E 
AVALIAÇÃO

 Com os levantamentos de campo realizados, partiu-se para a fase de 

processamento de dados. Obtivemos mais de 684 dados da etapa quantitativa e 

mais de 2025 dados da etapa qualitativa. Com quase 3000 dados coletados a partir 

das aplicações da Avaliação Ergonômica do Ambiente Urbano in loco, prosseguiu-se 

para a tabulação dos mesmos através do Software Microsoft Excel. O tratamento dos 

dados envolveu três grandes etapas: tabulação dos dados numéricos, transformação 

em porcentagem e transformação em parâmetros dentro de uma escala de avaliação 

cromática.  

Tabulação dos dados 

 Logo após cada dia de levantamento empírico realizado, os dados preenchidos 

nas fichas eram transportados para planilhas do Excel. Procedeu-se dessa maneira até 

a conclusão dos mesmos e ao final desse processo, obtivemos várias planilhas com a 

quantidade respectiva de cada variável levantada. 

 Na etapa quantitativa, a própria ficha de avaliação já possui um campo dentro 

de cada um dos agrupamentos para colocar o total de variáveis físicas e ambientais 

positivas e o total de variáveis negativas. Na parte superior direita das fichas, há um 

campo para preenchimento do total de todas variáveis positivas e negativas. Assim, 

para cada uma delas, já era possível ver quais streetscapes tiveram uma predominância 

de variáveis positivas, quais tiveram negativas e quais ambas empatavam. 

 Na etapa qualitativa, a estratégia já foi diferente. A ficha permite a contabilização 

através de traços das variáveis que caracterizam o perfil social dos pedestres e que 

caracterizam as atividades por eles exercidas, além do tipo de agrupamento e uso 

ou não de máscaras. Ao contrário da etapa quantitativa, a etapa qualitativa fornece 

uma quantidade variável de elementos ao longo de cada horário e assim, faz com que 

a qualidade objetivada pela metodologia ergonômica não fique visível desde o seu 

preenchimento. Mesmo tabulando os dados nas planilhas do Excel, não se dá ainda 

para verificar se as variáveis sociocomportamentais levam a um cenário mais positivo 

ou negativo. 

Porcentagem

 Dada a dificuldade de visualização da qualidade dos dados qualitativos pela 

simples tabulação dos mesmos, necessitou-se padronizar todos os dados de ambas as 

etapas como forma de facilitar as análises posteriores relacionadas à metodologia em 

questão. Foi por tal razão que todos tiveram que ser transformados em porcentagem. 

Outra razão significativa para tal procedimento diz respeito ao intervalo de cinco 

minutos para o preenchimento de cada ficha qualitativa. Como cada streetscape 

difere um do outro em termos de presença de pedestres, o número total de pedestres 

levantados era sempre diferente para cada um dos locais aferidos. Nesses cinco 

minutos, em alguns momentos foi possível observar apenas um único pedestre 

caminhando pela via, enquanto que em outros, esse número chegou a setenta e cinco 

pedestres. 

 Dessa forma, cada dado qualitativo e quantitativo foi transformado em 

porcentagem, sistematizando-os assim, e ao mesmo tempo expressando a relação 

de tal dado com o total. Mais uma vez, esse processo foi realizado inteiramente no 

Microsoft Excel. 

Escala de avaliação cromática

 Após a finalização da etapa descrita anteriormente, os dados começaram 

a se apresentar de forma um pouco mais fácil para que o cruzamento comparativo 

entre eles pudesse ser realizado. No entanto, ainda assim foram encontradas diversas 

dificuldades para tal cruzamento visto que apesar de a porcentagem se apresentar 

através de uma relação da variável com o todo, ela não deixava de forma evidente 

se determinado dado contribuía para uma situação mais positiva ou negativa ou até 

mesmo “neutra” de Caminhabilidade. 

 Pela razão descrita acima e também pelo fato de a metodologia original se 

utilizar dessa mesma estratégia, foi estabelecido o uso de uma escala cromática de 

parâmetros positivos, “neutros” e negativos. A exemplo do trabalho de Kronka Mülfarth 

(2017), os dados levantados passam aqui por “filtros” padronizados em três parâmetros 

de avaliação, que por sua vez, estão pautados em uma escala cromática:

1. Cor Verde: melhor situação

2. Cor Amarela: situação regular

3. Cor Vermelha: pior situação

 Com isso estabelecido, definiu-se uma faixa porcentual que correspondesse a 

cada um desses parâmetros: 

1. Cor Verde: melhor situação = ≥ 60%

2. Cor Amarela: situação regular = 41% ≥ x ≤ 59%

3. Cor Vermelha: pior situação = ≥ 40% 

 A definição de cor (Verde ou Vermelho) de porcentagens maiores ou iguais 

a 60% vai depender da variável que está sendo analisada. Por exemplo, o critério 

dados obtidos: 
tratamento e 
avaliação

dados obtidos : 
tratamento e avalição
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qualitativo de gênero representa na cor Verde, porcentagens acima de 60% para o 

gênero feminino e na cor Vermelha, porcentagens acima de 60% para o gênero 

masculino. Isso se procede de tal maneira, visto que ambientes onde pessoas de 

gênero feminino são maioria, geralmente se apresentam de forma mais segura contra 

crimes de assédio e abuso sexual. 

dados obtidos: 
tratamento e 

avaliação
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RESULTADOS OBTIDOS NA PARTE II: 
DADOS TRATADOS

 Apresentamos a seguir todos os resultados obtidos ao final da Parte II. 

Primeiramente, apresentamos todos os dados tratados tanto na forma de porcentagem 

(através de gráficos em pizza) quanto na forma da escala cromática de avaliação. Em 

seguida, apresentamos então as análises tidas a partir do cruzamento comparativo 

entre eles e aqui aproveitamos também para apresenta-las a partir das três escalas 

definidas dentro da parte prática: a macroescala (Zonas Origem e Destino), a mesoescala 

(Vias Arteriais e Coletoras) e a microescala (Streetscapes). O intuito por trás disso é 

justamente mostrar a importância da microescala dos percursos a pé dos pedestres, já 

que conforme vamos nos aproximando dela, informações novas são reveladas e assim, 

novas interpretações atingidas. 

DADOS OBTIDOS:

DADOS OBTIDOS – PORCENTAGEM

Etapa Quantitativa

Etapa Qualitativa

DADOS OBTIDOS – ESCALA CROMÁTICA

Etapa Quantitativa

Etapa Qualitativare
su

lt
ad

os
 o

b
ti

d
os

resultados obtidos 
da parte II: análises 
comparativas

zona de origem e 
destino barra funda
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Figura 56: 
Resultado 
quantitativo em 
porcentagem da 
Av. Marquês de 
São Vicente. Fonte: 
autoria própria
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Figura 57: 
Resultado 
qualitativo em 
porcentagem da 
Av. Marquês de 
São Vicente às 
9h. Fonte: autoria 
própria

Figura 58: 
Resultado 

qualitativo em 
porcentagem da 
Av. Marquês de 
São Vicente às 

12h. Fonte: autoria 
própria



237236

Figura 59: 
Resultado 
qualitativo em 
porcentagem da 
Av. Marquês de 
São Vicente às 
18h. Fonte: autoria 
própria

Figura 60: 
Resultado 
qualitativo em 
porcentagem da 
Av. Marquês de São 
Vicente em relação 
às variáveis da 
COVID-19 Fonte: 
autoria própria
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Figura 61: 
Resultado 
quantitativo em 
porcentagem 
da Av. Franciso 
Matarazzo. Fonte: 
autoria própria
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Figura 62: 
Resultado 
qualitativo em 
porcentagem da 
Av. Francisco 
Matarazzo às 9h. 
Fonte: autoria 
própria

Figura 63: 
Resultado 

qualitativo em 
porcentagem da 

Av. Francisco 
Matarazzo às 12h. 

Fonte: autoria 
própria
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Figura 64: 
Resultado 
qualitativo em 
porcentagem da 
Av. Francisco 
Matarazzo às 18h. 
Fonte: autoria 
própria

Figura 65: 
Resultado 
qualitativo em 
porcentagem da 
Av. F. Matarazzo 
em relação às 
variáveis da 
COVID-19 Fonte: 
autoria própria
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Figura 66: 
Resultado 
quantitativo em 
porcentagem da 
Rua do Bosque. 
Fonte: autoria 
própria
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Figura 67: 
Resultado 
qualitativo em 
porcentagem da 
Rua do Bosque às 
9h. Fonte: autoria 
própria

Figura 68: 
Resultado 

qualitativo em 
porcentagem da 

Rua do Bosque  às 
12h. Fonte: autoria 

própria
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Figura 69: 
Resultado 
qualitativo em 
porcentagem da 
Rua do Bosque às 
18h. Fonte: autoria 
própria

Figura 70: 
Resultado 
qualitativo em 
porcentagem da 
Rua do Bosque em 
relação às variáveis 
da COVID-19 
Fonte: autoria 
própria
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Figura 72: Resultado 
qualitativo em 
porcentagem da Rua 
Turiassú às 9h. Fonte: 
autoria própria

Figura 73: Resultado 
qualitativo em 

porcentagem da Rua 
Turiassú  às 12h. Fonte: 

autoria própria
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Figura 74: 
Resultado 
qualitativo em 
porcentagem da 
Rua Turiassú às 
18h. Fonte: autoria 
própria Fi
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Figura 76: 
Resultado 
quantitativo na 
escala cromática 
da Av. Marquês de 
S. Vicente. Fonte: 
autoria própria

Figura 77: 
Resultado 

qualitativo na 
escala cromática 

da Av. Marquês de 
S. Vicente. Fonte: 

autoria própria
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Figura 78: 
Resultado 
quantitativo na 
escala cromática 
da Av. F. 
Matarazzo. Fonte: 
autoria própria

Figura 79: 
Resultado 

qualitativo na 
escala cromática 

da Av. F. 
Matarazzo. Fonte: 

autoria própria
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Figura 80: 
Resultado 
quantitativo na 
escala cromática 
da Rua do Bosque. 
Fonte: autoria 
própria

Figura 81: 
Resultado 

qualitativo na 
escala cromática 

da Rua do Bosque. 
Fonte: autoria 

própria
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RESULTADOS OBTIDOS NA PARTE II: 

ÁNALISES COMPARATIVAS
 Para construção das análises comparativas aqui obtidas, realizou-se uma 

espécie de sistematização. Trabalhou-se aqui com os dados já tratados pela porcentagem 

na etapa quantitativa (calculando-se médias) e pela escala cromática de avaliação 

na etapa qualitativa. Deixando os dados dispostos em uma mesma folha, fez-se uma 

contabilização geral dos ícones de cor verde, depois os de cor amarela e por fim, os de 

cor vermelha. Depois, para cada escala, tomou-se determinado prosseguimento – que 

consta nos respectivos itens abaixo. No entanto, expomos aqui desde já as conclusões 

obtidas em cada uma das escalas definidas, que se seguem abaixo. 

CONCLUSÕES DAS ÁNALISES 
COMPARATIVAS

MACROESCALA – ZONAS ORIGEM E DESTINO

 Das análises descritas abaixo, é possível afirmar que a Zona OD Barra 

Funda tem uma qualidade INFERIOR quando comparada com a Zona OD Francisco 

Matarazzo. As duas etapas deram resultados mais negativos para a primeira e positivos 

para a segunda. Dessa forma, valida-se o que a própria metodologia de escolha da área 

se  indaga: áreas de alta caminhabilidade e baixos deslocamentos a pé apresentaram 

streetscapes de baixa qualidade enquanto que áreas de alta caminhabilidade 

e alto deslocamento a pé apresentaram streetscapes da alta qualidade (tanto 

quantitativamente quanto qualitativamente).    

MESOESCALA – VIAS ARTERIAIS E COLETORAS

 Na Mesoescala fica claro que ao se dividir a análise comparativa entre vias 

arteriais e coletoras, a etapa qualitativa exerce fundamental importância, já que os 

dados quantitativos deram exatamente iguais quando comparados com a Macroescala. 

As vias arteriais apresentaram baixa qualidade de forma geral. As vias coletoras, por 

sua vez, demonstraram um número igual entre quantitativo e qualitativo. No entanto, 

análises comparativasanálises comparativas

conclue-se que as vias coletoras tendem a mostrar mais nuâncias na etapa qualitativa.  

Ou seja, as vias coletoras demonstraram apresentar resultados mais visíveis e diferentes 

nas duas etapas enquanto que as arteriais apresentaram resultados parecidos e “mais 

homogêneos”. Não se sabe ao certo se isso é uma coincidência ou não. Talvez isso pode 

se dar graças a uma diferença na escala espacial de ambas e os pedestres demonstram 

assumir mais atividades de transição nas arteriais do que nas coletoras - lugar de 

uma escala mais devagar.  

MICROESCALA – STREETSCAPES
 Como dito anteriormente na seção da Mesoescala, as coletoras apresentam 

em seus streetscapes os piores e os melhores resultados de todo o levantamento. Ou 

seja, a Rua do Bosque apresentou os piores resultados nas duas etapas enquanto 

que a Rua Turiassú apresentou os melhores resultados. A análise dividida em 

streetscapes permitiu várias constatações mais minuciosas e assim, cada uma das 

vias apresentou uma variedade na qualidade ambiental no decorrer de sua extensão. 

No entanto, concluimos aqui que dado os resultados qualitativos as variáveis físicas 

que mais importam nas vias arteriais são: “Travessia e Cruzamento”, “Calçada” e 

“Equipamento Público”. Enquanto que nas coletoras elas são diferentes: “Quadra” e 

“Edifício”. Daqui é possível constatar que realmente as vias arteriais apresentam mais 

atividades de transição  (velocidade rápida e média) visto que esses agrupamentos 

interferem de forma mais direta na caminhada das pessoas. Em relação às coletoras, 

que demonstram mais atividades de transição lenta e de permanência, as variáveis 

físicas que têm mais influência são aquelas de uso do solo, que assim, tem mais a 

ver com a atratividade do pedestre ao local. Streetscapes que apresentaram maior 

diversidade no uso do solo, foram aqueles que apresentaram perfis socioculturais 

e comportamentais mais positivos. Não só o uso basta, mas a forma com que se 

apresentam aos olhos dos pedestres também é importante. Ou seja, questões de 

fachada ativa, térreo ativo, permeabilidade visual e física são fundamentais para atrair 

os pedestres de forma positiva. 
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277276 Figura 82: Análises comparativas na macroescala da Zona Barra Funda. Fonte: autoria própria Figura 83: Análises comparativas na macroescala da Zona Francisco Matarazzo. Fonte: autoria própria



279278 Figura 84: Conclusões das análises comparativas na macroescala das Zonas OD. Fonte: autoria própria
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283282 Figura 85: Análises comparativas nas vias arteriais. Fonte: autoria própria Figura 86: Análises comparativas nas vias coletoras. Fonte: autoria própria



285284 Figura 87: Análises comparativas nas vias arteriais. Fonte: autoria própria Figura 88: Análises comparativas nas vias coletoras. Fonte: autoria própria
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289288 Figura 89: Análises comparativas na Av. Marquês de São Vicente. Fonte: autoria própria Figura 90: Análises comparativas na Av. Francisco Matarazzo. Fonte: autoria própria
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Figura 91: Cruzamento comparativo das etapas quanti e quali na Av. Marquês de São Vicente. Fonte: autoria própria Figura 92: Cruzamento comparativo das etapas quanti e quali na Av. F. Matarazzo. Fonte: autoria própria
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Figura 93: Identidicando os melhores e os piores streetscapes da  Av. Marquês de São Vicente. Fonte: autoria própria Figura 94: Identidicando os melhores e os piores streetscapes da  Av. F. Matarazzo. Fonte: autoria própria
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Figura 95: Identidicando os melhores e os piores streetscapes da  Av. Marquês de São Vicente. Fonte: autoria própria Figura 96: Identidicando os melhores e os piores streetscapes da  Av. F. Matarazzo. Fonte: autoria própria
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Figura 97: Conclusões das análises comparativas na microescala dos Streetscapes. Fonte: autoria própria
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Figura 98: Continuação das conclusões das análises comparativas na microescala dos Streetscapes. Fonte: autoria própria
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303302 Figura 99: Análises comparativas na Rua do Bosque. Fonte: autoria própria Figura 100: Análises comparativas na Rua Turiassú. Fonte: autoria própria
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Figura 101: Identidicando os melhores e os piores streetscapes da  Rua do Bosque. Fonte: autoria própria Figura 102: Identidicando os melhores e os piores streetscapes na Rua Turiassú. Fonte: autoria própria
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Figura 103: Identidicando os melhores e os piores streetscapes da  Rua do Bosque. Fonte: autoria própria Figura 104: Identidicando os melhores e os piores streetscapes na Rua Turiassú. Fonte: autoria própria
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Figura 105: Identidicando os melhores e os piores streetscapes da  Rua do Bosque. Fonte: autoria própria Figura 106: Identidicando os melhores e os piores streetscapes na Rua Turiassú. Fonte: autoria própria
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Figura 107: Conclusões das análises comparativas na microescala dos Streetscapes. Fonte: autoria própria
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Figura 108: Continuação das onclusões das análises comparativas na microescala dos Streetscapes. Fonte: autoria própria
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	 Chegamos	 então	 à	 parte	 final	
dessa dissertação de mestrado após 
termos percorrido um caminho 
que partiu do campo teórico e 
atingiu o prático. Apresentam-se 
aqui	 todas	 as	 etapas	 que	 levaram	
à construção da sistematização 
objetivada	pela	presente	pesquisa.	
Essa	 sistematização	 por	 sua	 vez,	
desponta como uma proposição 
que	 estrutura	 e	 correlaciona	 as	
variáveis	 materiais,	 objetivas	 e	
mensuráveis	 do	 ambiente	 urbano	
com	 as	 variáveis	 imateriais,	
subjetivas	 e	 imensuráveis	 dos	
pedestres – objeto de estudo dessa 
pesquisa. 
	 Desse				modo,	essa				sistematização	
se	propõe	a	evidenciar	aqui	como	
as	 relações	 entre	 os	 critérios	 de	
Caminhabilidade	e	os	fatores	físicos	
do	ambiente	construído	urbano	são	
capazes	 de	 revelar	 certos	 traços	
(positivos	 ou	 negativos)	 de	 perfis	
socioculturais	 e	 comportamentais	
dos pedestres. 
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 DA CAMINHABILIDADE À ERGONOMIA, DA 
TEORIA À PRÁTICA 

 Talvez mais fundamental do que o resultado objetivado aqui, seja a importância 

de se relacionar a teoria com a prática a partir de associações entre conceitos e práticas 

até então não explorados. A lacuna de conhecimento existente e a produção científica 

ainda restrita à temática do trabalho, fez o campo da Ergonomia despontar dentro 

desta pesquisa como um potencial meio de estudo e avaliação da Caminhabilidade. 

Tendo em mente que ela é a ciência que se dedica ao estudo das relações intrínsecas 

e complexas entre o ser humano e o meio no qual está inserido, não seria inusitado 

afirmar também que ela permite que estudemos e avaliemos nossa própria relação 

com a cidade enquanto pedestres. 

 Assim, ao tratar de correlações entre dois elementos centrais (ser humano 

e ambiente construído), a Ergonomia permite identificar, caracterizar e sistematizar 

diversos elementos, desde aqueles que possuem um caráter mais físico e ambiental 

até aqueles que possuem um caráter mais sociocultural e comportamental. 

 Trazendo para a temática da Caminhabilidade, a Ergonomia aqui se prova 

como uma ferramenta fundamental de estudo e de avaliação. É através dela (associada 

ao campo da Psicologia Ambiental) que foi possível constatar na teoria que o ambiente 

construído tem sim a capacidade de influenciar o comportamento das pessoas. As 

relações pessoas e ambiente caracterizadas a partir de seu inter-relacionamento trouxe 

a importância de se definir escalas de abordagem e escalas temporais e espaciais. 

  Além disso, um outro fator diferencial da Ergonomia é o seu teor prático, 

não se restringindo apenas ao campo teórico. Dessa forma, ela é também capaz de 

funcionar como uma ferramenta de avaliação e diagnóstico de ambientes construídos, 

tendo como ponto central os seres humanos. Aqui, a assunção de seu caráter prático 

se deu através da Avaliação Ergonômica do Ambiente Urbano (2017), cujo processo 

sistematizado guiou o aparecimento de elementos-chave do ambiente construído 

que podem ser melhorados em prol do conforto e do bem-estar dos pedestres. É 

principalmente por essa razão que é possível afirmar que a Ergonomia pode e deve 

servir como uma ferramenta de avaliação da Caminhabilidade. 

 Um outro aspecto que vale destacar aqui é sobre a necessidade de validação in 

loco dos construtos elaborados com base na teoria. Acredita-se que em determinadas 

pesquisas dentro das áreas da Arquitetura e do Urbanismo, o empirismo desempenhe 

papel fundamental dentro das investigações dos trabalhos científicos. De nada adianta 

construir modelos puramente mentais e bem elaborados, mas que não são aplicáveis à 

realidade dos fatos e fenômenos. É como se fosse a idealização de um sonho, mas que 
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na vivência real o mesmo não consegue nem ao menos existir. 

 Dessa maneira, a sistematização proposta por esta pesquisa de mestrado 

tem como ponto de partida a verificação empírica da pré-sistematização estabelecida 

a partir da teoria. Assim, foi necessário averiguar in loco se determinadas relações 

entre os dez critérios de Caminhabilidade com as trinta e seis variáveis físicas e 

ambientais realmente levavam aos cenários positivos ou negativos estabelecidos pela 

teoria. Esses cenários se relacionam, por sua vez, com as variáveis socioculturais e 

comportamentais dos pedestres e, que, portanto, demandavam por um levantamento 

empírico na realidade dos pedestres nas calçadas. 

 Ao término da segunda parte dessa dissertação, é possível afirmar que todo o 

processo metodológico demonstrado e descrito até aqui realmente valida os construtos 

tidos na primeira parte. O levantamento qualitativo de fatores socioculturais e 

comportamentais dos pedestres dá forças para os cenários construídos a partir dos 

fatores físicos e ambientais. Dessa maneira, streetscapes que apresentaram mais 

gentilezas urbanas do que arrogâncias, geralmente, apresentaram perfis socioculturais 

e comportamentais mais positivos. Enquanto que o contrário também procedeu 

de forma geral. Assim, desde aqui é importante termos em mente que realmente o 

ambiente construído pode condicionar o aparecimento de determinados perfis de 

pedestres. Tudo isso depende de como as variáveis materiais, objetivas e mensuráveis 

se apresentam aos olhos dos elementos imateriais, subjetivos e imensuráveis. 

CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DOS 
ELEMENTOS MATERIAIS, OBJETIVOS E 

MENSURÁVEIS
 Os elementos materiais, objetivos e mensuráveis que estabelecemos nessa 

presente dissertação foram tidos a partir da pré-sistematização da teoria e verificados 

in loco através da etapa quantitativa da Avaliação Ergonômica do Ambiente Urbano 

(KRONKA MÜLFARTH, 2017). De um total de 41 variáveis estabelecidas (agrupadas 

em 10 categorias) na parte teórica, apenas 36 (agrupadas em 9 categorias) foram 

selecionadas para serem aferidas empiricamente em campo. Essa seleção foi feita 

com base nos objetivos desta pesquisa, não focando, por exemplo, em variáveis de 

conforto ambiental. 

 Dos levantamentos de campo realizados através dessa metodologia foi possível 

constatar quais agrupamentos incidiam mais ou menos em cada um dos ambientes 

construídos urbanos selecionados para avaliação. A partir disso, observou-se que 

conforme vamos adentrando na microescala dos streetscapes, as incidências se tornam 

mais palpáveis de serem definidas. Assim, alguns agrupamentos parecem ser mais 

relevantes do que outros quando se busca um perfil sociocultural e comportamental 

mais positivo em termos de Caminhabilidade. 

 Desse modo, foi a partir das análises comparativas da Microescala que 

os resultados apareceram de forma bem intrigante. Retomando mais uma vez, a 

Microescala é responsável por apresentar as análises obtidas em cada um dos 19 

streetscapes, mas que, no entanto, ainda possuem relação com as demais escalas (a 

Mesoescala – Classificação Viária e a Macroescala – Áreas OD). Foi, portanto, em razão 

desse fator que a própria apresentação das análises da Microescala se guiou primeiro 

na classificação viária “Arterial” (Avenidas Marquês de São Vicente e Francisco 

Matarazzo) – uma classificação em uma escala mais abrangente, para depois apresentar 

as da “Coletora” (Ruas do Bosque e Turiassú) – uma classificação mais detalhada. 

 A partir dessas colocações acima e conforme já apresentado no final da Parte II, 

vimos que dentro da microescala de vias arteriais os agrupamentos que mais geraram 

perfis socioculturais e comportamentais mais positivos em termos de Caminhabilidade 

foram: Travessia e Cruzamento, Calçada e Equipamento Público. Enquanto que na 

microescala das vias coletoras esses agrupamentos são totalmente diferentes: Quadra 

e Edifício. Isso pode possivelmente ter a ver com a questão de uma diferença na escala 

espacial de ambas as classificações, visto que as vias arteriais possuem dimensões e 

proporções maiores quando comparadas com as coletoras. 

 Dessa maneira, podemos inferir que as vias arteriais por abrigarem, de 

forma geral, maiores circulações (fluxo e velocidade) de pedestres e de veículos, elas 

acabam assumindo um caráter muito maior de atividades de transição rápida do que 

de permanência. Portanto, variáveis físicas e ambientais que influenciem no modo 

de como essa circulação é facilitada acabam tendo um peso maior. Talvez seja por 

isso que quando os perfis socioculturais e comportamentais eram mais positivos, os 

agrupamentos “Travessia e Cruzamento”, “Calçada” e “Equipamento Público” eram 

classificados como “Verdes” (Melhor Situação). 

 Já em relação às vias coletoras, podemos seguir sob a mesma lógica. Pelo 

fato de elas terem dimensões e proporções menores quando comparadas com as vias 

arteriais, questões de edifício e quadra acabam assumindo uma importância maior 

para obtermos situações socioculturais e comportamentais mais positivas.  Isso pode 

ter relação direta com a questão de uso do solo como forma de atrair pedestres de 

acordo com o tipo de uso que está sendo ofertado a eles. Assim, quando os pedestres de 

vias coletoras encontravam à sua disposição mercados, pet shops, farmácias, padarias, 

papelarias e bazares, eles possuíam um perfil sociocultural e comportamental bem 
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mais positivo em relação àqueles streetscapes que não tinham isso. Além desse fator, a 

diversidade de usos do solo acaba gerando um estímulo interessante ao ritmo dentro da 

própria caminhada dos pedestres. Ou seja, eles acabam se sentindo motivados a andar 

pela calçada em vista dos diferentes lugares que eles encontram para explorar. Fora 

isso, cabe ressaltar que a quadra em si também é importante visto que dependendo da 

sua extensão e das alturas dos conjuntos edílicos, ela proporciona respostas qualitativas 

diferentes. No entanto, mesmo que os edifícios sejam muito altos, se eles tiverem o 

seu térreo ativo e permeável visualmente e fisicamente, os pedestres se encontrarão 

nesses locais. 

 Por fim, cabe aqui relacionar esses agrupamentos descritos acima com os 

critérios de Caminhabilidade obtidos na Parte I. Então, para vias arteriais, os critérios 

que incidem de maneira mais positiva em termos de Caminhabilidade são: Segurança 

Viária e Seguridade. Enquanto que para as vias coletoras, os critérios são estes: Uso do 

Solo, Amenidades Urbanas, Atratividade e Fruição, Estética e Conservação e Limpeza. 

 Através do estabelecimento desses critérios de Caminhabilidade fica bem 

claro o que se indagou através da exposição prévia das análises comparativas obtidas 

na instância quantitativa das Avaliações Ergonômicas do Ambiente Urbano em 

relação às diferentes escalas. Nas vias arteriais, os critérios de “Segurança Viária” e 

“Seguridade” têm uma relação muito maior com a infraestrutura e a facilidade (ou não) 

de circulação dos pedestres, enquanto que nas vias coletoras, os critérios de “Uso do 

Solo, Amenidades Urbanas, Atratividade e Fruição, Estética e Conservação e Limpeza” 

têm relação direta com questões de fruição e prazer de caminhar pelas calçadas. 

Figura 109: Pré-sistematização 
realizada na primeira parte desta 
dissertação. Fonte: autoria própria
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CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DOS 
ELEMENTOS IMATERIAIS, SUBJETIVOS E 

IMENSURÁVEIS
 Os elementos imateriais, subjetivos e imensuráveis foram estabelecidos 

primeiramente a partir da teoria e verificados (de certa maneira) empiricamente 

através dos levantamentos de campo. Explicitando esse processo um pouco melhor, 

cada uma das variáveis socioculturais e comportamentais que formam, em conjunto, 

a ficha de avaliação qualitativa, foi definida a partir de uma revisão bibliográfica 

dentro da prática de Caminhabilidade e Psicologia Ambiental. Dessa revisão teórica, 

estabeleceram-se as seguintes variáveis: 

- VARIÁVEIS SOCIOCULTURAIS: PERFIL DOS PEDESTRES

Gênero: Masculino/Feminino

Faixa Etária: Bebê/Criança/Adulto/Idoso

Deficiência: Física/Visual/Auditiva

- VARIÁVEIS COMPORTAMENTAIS: TIPO DE ATIVIDADE EXERCIDA

Tipo de Atividade: Permanência/Transição

Em caso de atividades de permanência: 

Qual atividade? Encostado/Sentado/Comendo

Em caso de atividades de transição:

Qual a velocidade? Rápida/Média/Lenta

Qual atividade? Conversando/Mexendo no Celular/Escutando Música/Andando 

com Pet/Andando com Bebê/Exercitando-se

Tipo de Agrupamento: Sozinho/Par/Trio

Uso de Proteção Individual (máscaras por conta da COVID-19): Sim/Não/Uso Errado

 A partir da definição das variáveis citadas acima, elaborou-se posteriormente 

aos levantamentos empíricos uma sistematização qualitativa contendo uma classificação 

de perfis socioculturais e comportamentais dos pedestres. Essa classificação se encontra 

pautada na seguinte escala de cinco itens: +2, +1, 0, -1, -2; sendo o símbolo “+” indicando 

uma Caminhabilidade positiva, o “-” uma Caminhabilidade negativa e o “0” uma 

situação neutra. Assim, na melhor situação (+2) temos uma predominância de pedestres 

do gênero feminino e de várias faixas etárias exercendo atividades de permanência e/ou 

de transição lenta. No outro extremo, temos a pior situação (-2) que traduz a frequência 

de pedestres do gênero masculino, adultos e de atividades de transição rápida. 

 

Figura 110: Sistematização dos Perfis SocioCulturais e Comportamentais realizada a partir da 
segunda  parte desta dissertação. Fonte: autoria própria
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 O motivo por trás dessa classificação se dá através da mesma revisão 

bibliográfica que definiu cada uma das variáveis socioculturais e comportamentais. A 

razão do mesmo já foi exposta no item “2.4.2. Ficha de avaliação qualitativa”, mas aqui 

iremos retomar novamente de forma breve com os principais itens:

 - Gênero: Por que a presença de mulheres tem relação com uma Caminhabilidade 

Positiva?

 Segundo Gianotti et. al (2014), os estudos que relacionam gênero e mobilidade 

urbana são ainda recentes (datam de 1970 para frente). Segundo os autores, os padrões 

de deslocamento urbano entre gêneros masculinos e femininos estão relacionados 

com o papel social e cultural que desempenham em determinado lugar. Através do 

Índice de Atratividade, os autores pontuam que para as mulheres, a existência de 

fachada ativa, a largura da calçada e ruas que tenham menos pista de rolamento são 

mais importantes na escolha do trajeto. Isso expõe com clareza a importância dos 

critérios “Atratividade e Fruição”, “Qualidade da Calçada”, além de critérios como 

“Seguridade” e “Segurança Viária”. Levanta-se aqui também, a questão das mulheres 

se encontrarem, infelizmente, mais suscetíveis a constrangimentos e abusos sexuais.

 - Faixa Etária: Por que a presença de idosos e crianças tem relação com uma 

Caminhabilidade Positiva?

 Silva, Silva e Providelo (2017) apontam em seus estudos que diante de um 

cenário de envelhecimento da população brasileira, a Caminhabilidade deve se 

atrelar à acessibilidade universal, ou seja, abrigar todas as pessoas de forma segura e 

independente. Os autores apontam que os idosos chegam a representar até 45% das 

mortes de pedestres e que, portanto, o critério de “Segurança Viária” se torna essencial 

para possibilitar o caminhar deles. Os idosos geralmente desempenham um papel de 

pedestre que anda mais devagar e às vezes com ajuda de algum instrumento (bengala, 

andador, cadeira de rodas). Assim, a via em si deve ser segura em vários sentidos, 

desde o tempo necessário de travessia até uma calçada bem feita, sem obstáculos. 

Além do critério citado, podemos afirmar que os critérios de “Qualidade de Calçada” e 

“Atratividade e Fruição” são também relevantes. 

 Essa lógica também se aplica às crianças. Semelhante aos idosos, as crianças 

são pedestres que demandam primeiramente por uma calçada segura (nos quesitos 

“Segurança Viária” e “Seguridade”). Machado (2019) afirma que o recomendável é 

uma criança andar sozinha apenas depois dos 10 anos de idade. Além disso, a autora 

evidencia a importância de desde muito novos, esses pequenos seres humanos 

aprenderem o valor da mobilidade ativa de forma segura em direção à independência. 

Além disso, se os estimularmos a serem pedestres, eles podem vir a ter mais consciência 

da importância dos espaços públicos em suas vidas, fortalecendo, portanto, o senso de 

cidadania. No entanto, ao contrário dos idosos, as crianças podem ser imprevisíveis 

perante os demais usuários da rua, já que elas podem correr ou andar sem atenção. 

Por isso o critério de “Segurança Viária” tem também um peso grande aqui. 

 - Atividades: Por que atividades de permanência ou de transição lenta têm 

relação com uma Caminhabilidade Positiva?

 Como vimos, vários autores dentro da temática da Caminhabilidade afirmam 

que a permanência no espaço público urbano por pedestres é um bom sinal. Sadik-

Khan (2017) afirma que nas calçadas e ruas não há lugares para nós pararmos e 

simplesmente ficar. Esse “fazer nada” é um dos maiores estímulos que uma cidade 

pode ter. Em concordância com a autora, Gehl (2014) vai mais além ao sistematizar 

o tipo de atividade em duas categorias: as atividades necessárias e as atividades 

opcionais. A primeira diz respeito àquelas atividades essenciais de caráter transitório 

apenas enquanto que a segunda lida com atividades prazerosas de contemplação ou 

recreação. O autor por fim relaciona as atividades opcionais a ambientes físicos de 

maior qualidade urbana. Dessa maneira, permanecer na calçada ou andar por ela de 

forma lenta e contemplativa são proporcionadas por ambientes construídos melhores. 

Assim, aqui fica bem claro o quanto a fisicalidade influencia o comportamento das 

pessoas nas calçadas. Washburn (2013) relata que durante o processo projetual de 

desenho urbano, é imprescindível saber como as pessoas reagem a determinados 

tipos de associações entre os volumes físicos como forma de obter uma resposta mais 

positiva provinda deles (seja na forma de atividades de transição lenta, seja na forma 

de permanência). 

 Com tudo o que foi exposto nessa seção, podemos inferir que o perfil “+2” 

tende a aparecer em pontos da rua onde há mais variáveis físicas e ambientais de 

Caminhabilidade Positiva. Assim, quando nos referimos aqui acerca de uma resposta 

mais positiva em termos de Caminhabilidade, queremos dizer que essa resposta se 

encontra apresentando pedestres entre os perfis “+2” e “+1”. O mesmo vale para o 

sentido inverso. Por fim e mais uma vez, ressaltamos aqui que os perfis socioculturais 

e comportamentais são bem complexos de serem sistematizados e, portanto, essa 

sistematização aqui apresentada é apenas o início que merece um desenvolvimento 

ainda mais acurado. 
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STREETSCAPES: SINTETIZANDO AS 
RELAÇÕES QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS 

DA CAMINHABILIDADE
 Uma vez pontuada as características essenciais tanto dos elementos materiais, 

objetivos e mensuráveis, quanto dos elementos imateriais, subjetivos e imensuráveis, 

devemos aqui ressaltar a importância da utilização do conceito de Streetscape para 

a concretização da presente pesquisa. Conforme já exposto, definimos aqui o termo 

como: 

“a visualização ou imagem de uma rua formada a partir da combinação das 

suas qualidades urbanas físicas e não-físicas apreendidas pelo pedestre a partir da 

percepção espacial”

 Dessa maneira, podemos observar que abordamos o conceito como uma síntese 

das correlações entre a objetividade dos fatores físicos e ambientais de um ambiente 

construído urbano com a subjetividade dos fatores socioculturais e comportamentais 

dos pedestres. A exemplo do que se procedeu até agora, foi necessário também validar 

essa conceituação através do empirismo dos levantamentos in loco. Os resultados 

e análises obtidas a partir dessa etapa confirmaram a validade e a pertinência que 

os streetscapes possuem como elemento estruturador não só dentro da Avaliação 

Ergonômica do Ambiente Urbano (KRONKA MÜLFARTH, 2017), mas também como 

instrumento que evidencie correlações entre os elementos físicos e não-físicos dentro 

da sistematização final. 

 Assim, em busca da criação dessa sistematização, partimos aqui dos 

resultados obtidos na Parte II – Prática. Antes de relacionar os streetscapes com 

a pré-sistematização obtida na Parte I – Teórica, e assim resultar na sistematização 

objetivada, foi necessário fazer uma seleção dos melhores e dos piores streetscapes 

levantados. Dessa maneira, como forma de aferir como é um streetscape que nos leva 

a uma resposta mais positiva ou negativa de Caminhabilidade, selecionamos aqui os 

melhores e os piores de cada uma das quatro vias levantadas em relação às duas etapas 

(quantitativa e qualitativa).

1) DEFINIR QUAIS STREETSCAPES QUE 
TIVERAM UM PERFIL SOCIOCULTURAL E 
COMPORTAMENTAL MAIS POSITIVO E QUAIS 
TIVERAM OS MAIS NEGATIVOS (CONFORME A 
SISTEMATIZAÇÃO DOS PERFIS)

2) IDENTIFICAR QUAIS VARIÁVEIS FÍSICAS 
ESTÃO MAIS PRESENTES EM CADA UM DOS 
STREETSCAPES

3) INSERIR NA SISTEMATIZAÇÃO GERAL*
 *A SISTEMATIZAÇÃO GERAL SE REFERE PARA UMA ÚNICA VIA, 

JÁ QUE APRESENTA O SEU MELHOR STREETSCAPE E O SEU PIOR 
NUMA MESMA PÁGINA, LADO A LADO. 

ETAPAS ATÉ SE CHEGAR À 
SISTEMATIZAÇÃO

streetscapes: relações 
quantitativas e 
qualitativas da 
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335334 Figura 111: Streetscape de melhor qualidade da Marquês de São Vicente. Fonte: autoria própria



337336 Figura 112: Streetscape de melhor qualidade da Francisco Matarazzo. Fonte: autoria própria
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341340 Figura 113: Streetscape de melhor qualidade da Rua do Bosque. Fonte: autoria própria



343342 Figura 114: Streetscape de melhor qualidade da Rua Turiassú. Fonte: autoria própria
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347346 Figura 115: Streetscape de pior qualidade da Marquês de São Vicente. Fonte: autoria própria



349348 Figura 116: Streetscape de pior qualidade da Francisco Matarazzo. Fonte: autoria própria
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353352 Figura 117: Streetscape de pior qualidade da Rua do Bosque. Fonte: autoria própria



355354 Figura 118: Streetscape de pior qualidade da Rua Turiassú. Fonte: autoria própria
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STREETSCAPES: IDENTIFICANDO AS 
VARIÁVEIS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS 

NA CIDADE
 Dado o levantamento que se seguiu anteriormente, passamos então para a 

etapa de se fazer um diagnóstico quantitativo e qualitativo dentro de cada um dos 

cenários positivos e negativos de Caminhabilidade encontrados, por sua vez, em cada 

um dos oito streetscapes. O intuito aqui é evidenciar quais variáveis físicas estão 

levando a determinados perfis socioculturais e comportamentais dos pedestres. Dessa 

maneira, a intenção aqui não é destacar todos os elementos físicos de todos os dez 

agrupamentos, mas sim, apenas aqueles mais evidentes. 

 O diagnóstico então procede da seguinte maneira: 

 1 – Inserir em cada streetscape o perfil sociocultural e comportamental em 

questão, não apenas com o número, mas também discriminar cada variável em dado 

perfil. 

 2 – Destacar as variáveis físicas positivas mais evidente

 3 – Destacar as variáveis físicas negativas mais evidente

 Aqui, cabe a ressalva de que mesmo em streetscapes que foram eleitos por 

apresentarem os melhores resultados quantitativos e qualitativos, deve ser feito 

também o levantamento das variáveis físicas negativas. E vice-versa. É necessário 

fazer isso como forma de validar a afirmação de que não é só porque o resultado das 

duas etapas deu positivo que haverá apenas variáveis físicas positivas. 

 A seguir são apresentados cada um dos diagnósticos feitos. 
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Figura 119: O melhor streetscape 
da Av. Marquês de São Vicente. 
Fonte: autoria própria



363362

Figura 120: O melhor streetscape 
da Av. Francisco Matarazzo. Fonte: 
autoria própria
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Figura 121: O melhor streetscape 
da Rua do Bosque. Fonte: autoria 
própria
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Figura 122: O melhor streetscape 
da Rua Turiassú. Fonte: autoria 
própria
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Figura 123: O pior streetscape da 
Marquês de São Vicente. Fonte: 
autoria própria
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Figura 124: O pior streetscape da 
Francisco Matarazzo. Fonte: autoria 
própria
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Figura 125: O pior streetscape 
da Rua do Bosque. Fonte: autoria 
própria
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Figura 126: O pior streetscape da 
Rua Turiassú. Fonte: autoria própria
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POR UMA PROPOSIÇÃO INSTIGANTE 
ATRAVÉS DO EXERCÍCIO DE REVELAR A 

PARTIR DA PESQUISA: A SISTEMATIZAÇÃO
 Chegamos então ao ponto principal desta dissertação de mestrado ao 

apresentarmos a sistematização final objetivada aqui. Conforme exposto anteriormente, 

ela é o resultado de um percurso que saiu do campo teórico e chegou ao campo prático, 

visto a necessidade de validação das ideias e modelos desenvolvidos teoricamente na 

realidade da cidade. Assim, essa etapa final visa juntar os resultados obtidos nas duas 

partes dessa dissertação, atrelando, assim, a pré-sistematização teórica às análises 

comparativas empíricas. 

 A presente sistematização tem, portanto, a intenção de ser uma proposição que 

estrutura e correlaciona as variáveis materiais, objetivas e mensuráveis do ambiente 

urbano com as variáveis imateriais, subjetivas e imensuráveis dos pedestres – objeto de 

estudo dessa pesquisa. 

 Desse modo, essa sistematização se propõe a evidenciar aqui como as relações 

entre os critérios de Caminhabilidade e os fatores físicos do ambiente construído urbano 

são capazes de revelar certos traços (positivos ou negativos) de perfis socioculturais e 

comportamentais dos pedestres através dos streetscapes. 

 Ressalta-se ainda que a sistematização em questão não tem o objetivo de se 

configurar como algo preciso e definitivo, mas sim como um esforço inicial de revelar 

relações até então ocultas e não exploradas em outros trabalhos científicos. Dessa 

maneira, devemos ter em mente que ela é ainda passível de diversas complementações 

e melhorias dado a complexidade de transformar questões grandemente subjetivas 

em algo mais objetivo e palpável. Apesar disso, esta dissertação de mestrado encontra 

nessa sua própria dificuldade a motivação necessária para que sua existência seja 

justificada e seja também pertinente de ser discutida nas áreas acadêmica e científica. 

a sistematização COMO LER A SISTEMATIZAÇÃO:

1.
critérios de caminhabilidade

2. variáveis físicas e ambientais

3. streetscape
positivo

streetscape
negativo

4. perfil sociocultural
e comportamental

positivo

perfil sociocultural
e comportamental
negativo
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Figura 127: A sistematização final para a Av Marques de São Vicente. Fonte: autoria própria
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Figura 128: A sistematização final para a Av. Francisco Matarazzo. Fonte: autoria própria
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Figura 129: A sistematização final para a Rua do Bosque. Fonte: autoria própria
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Figura 130: A sistematização final para a Rua Turiassú. Fonte: autoria própria
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 As cidades se tornaram parte de nossas vidas. Negar esse fato nos dias de hoje, 

é como negar a nossa própria existência humana. 

 A existência das primeiras cidades no planeta Terra remete aos tempos 

longínquos da Antiguidade e desde então, elas se consolidaram como construções 

puramente humanas. Careri (2015) define o caminhar como o ato constante de leitura 

e escrita do território no qual os seres humanos se inserem e afirma, portanto, que ele 

sempre foi o meio simbólico de transformação da paisagem. 

 Passados mais de 6.000 anos, transformamos tanto a paisagem terrestre que 

chegamos a verdadeiros aglomerados humanos de níveis muitas vezes caóticos de 

planejamento e gestão. Não é à toa que a pertinência dessa presente dissertação de 

mestrado reside justamente no fato de que hoje questões de qualidade de vida urbana 

se tornaram fundamentais para a nossa sobrevivência futura. 

 O medo, o estresse e a ansiedade que rodeiam muitos cidadãos em uma 

megacidade (ONU, 2014) como São Paulo se tornaram sentimentos tão comuns de se 

ter, que eles levaram as pessoas a se afastarem da vida pública para se aglomerarem na 

vida privada. Hoje, no entanto, a palavra “aglomeração” ganhou um peso totalmente 

diferente. Uma pandemia mundial avassalou repentinamente o ano de 2020 de forma 

tão intensa,  que, apesar de ter trazido algumas boas iniciativas de ações efetivas em 

prol espaços urbanos antes não vistas (vide o Manual de Desenho Urbano e Obras 

Viárias da CET, 2020), trouxe consigo o poder de evidenciar várias mazelas urbanas, 

de gestão pública e de política brasileira. O poder público brasileiro escancarou para 

o mundo inteiro o seu próprio despreparo em lidar com questões máximas de saúde 

pública deixando mais de 389 mil brasileiros morrerem (PORTAL G1, 2021). Se temos 

essa situação na área da saúde pública, o que dirá na área do urbanismo.

 No entanto, engana-se quem pensa em responsabilizar todo esse descaso 

e desordem apenas nas mãos dos governantes. Hoje, fica mais do que claro que 

a sociedade brasileira e paulistana não se percebe, não se empodera e não se 

enxerga como cidadãos. Além disso, não estamos unidos. A polarização dentro de 

uma sociedade civil pode ser um instrumento poderoso de controle de massa e de 

descaso perante questões essenciais humanas como as de saúde e de urbanismo. 

Dessa maneira, entregamos nossas cidades nas mãos de governantes, que por sua vez, 

acabam refletindo os valores da maior parte da população que os elegeu. 

 Tudo isso está sendo descrito aqui com o intuito de mostrar que esta pesquisa 

de mestrado contempla questões que vão além de discussões dentro da temática 

da Caminhabilidade e da Ergonomia. Aqui, reforçamos que o papel principal da 

presente dissertação é transmitir a mensagem de que necessitamos urgentemente nos 

empoderar como cidadãos e assim, nos unir. A união faz a força e é através dela que 

podemos exigir dos poderes públicos cidades mais humanas e caminháveis. 

 Com isso posto, inferimos aqui a importância do caminhar não só para o nosso 

próprio bem-estar, mas, sobretudo, para a nossa própria existência. O fato que mais 

evidencia essa afirmação é aquele que, hoje, não nos permite mais caminharmos por 

onde quisermos e da maneira que desejarmos. A pandemia do Coronavírus-2 em seus 

pontos mais altos fez com que fôssemos privados totalmente de exercer nosso direito 

primordial de sermos pedestres e isso teve um reflexo absoluto na nossa saúde mental. 

A OMS (2020) nos alerta hoje de que a atual pandemia poderá ter impactos muito 

maiores na saúde mental do que na saúde física. Segundo a mesma organização, isso 

é grave visto que problemas na saúde mental são de certa forma invisíveis aos olhos 

humanos quando comparados com os fortes e visíveis sintomas que a COVID-19 causa 

na saúde física humana. 

 Ao mesmo tempo em que fomos privados de caminharmos onde quiséssemos, 

a pandemia mostrou um outro lado. Mostrou o lado de que caminhar em ambientes 

abertos e arejados pode ser uma saída para evitar a contaminação pelo vírus em lugares 

e transportes fechados. Além disso, talvez a maior questão seja o quanto o isolamento 

social dentro de um edifício pode vir a ser angustiante e agonizante. Há um momento 

“O ponto de partida (para um espaço público vivo) 
é o significado. O espaço ganha significado a partir 

do próprio uso humano, da história que carrega. 
Ele é tanto mais passível de ser experimentado 

quanto mais legível for. É mais seguro e propício 
às trocas entre as pessoas na medida em que 

abriga diversidade. Agora, cabe analisar o lugar 
em seus detalhes, aqueles que só são percebidos 

pela pessoa que caminha a pé pelas cidades.” 
(CALLIARI, 2016, p.70)

“Aparentemente despretensiosos, despropositados 
e aleatórios, os contatos nas ruas constituem a 
pequena mudança a partir da qual pode florescer 
a vida pública exuberante na cidade.” (JACOBS, 
2009, p 78).
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em que as pessoas não conseguem mais permanecer trancadas em suas casas, apesar 

de isso ser a melhor recomendação de se frear o ritmo da pandemia. 

 Assim, as pessoas então começaram a caminhar mais nas calçadas de suas 

ruas, conhecendo o seu próprio bairro como antes nunca haviam conhecido. Isso 

está confirmado com os dados que a Pesquisa IBOPE Inteligência (2020) divulgou, 

mostrando que 32% dos entrevistados afirmaram estarem se utilizando do andar a 

pé como medida de proteção e que 19% passaram a caminhar mais nas ruas de seu 

bairro. 

 Toda essa difícil circunstância atual na qual estamos vivendo traz em seus 

problemas, os caminhos para soluções mais criativas, ousadas e rápidas. Se mesmo 

antes dessa pandemia nós já estávamos em um movimento de reocupação humana 

dos espaços públicos urbanos, agora o momento é ainda mais oportuno. Devemos 

aproveitar esses dois anos em que nossas vidas foram totalmente modificadas para 

refletirmos sobre os rumos que nossas cidades devem tomar em prol dos seus próprios 

cidadãos. Ou seja, a favor de nós mesmos. 

 Sob esse contexto, as cidades revelaram que não estão preparadas para abrigar 

os pedestres de forma segura através do distanciamento social. Além de muitas vezes 

não fornecer a mínima infraestrutura possível, as calçadas sofrem de uma falta de 

estímulos para os pedestres estarem nela – ou ao menos passarem por ela. Pelo menos, 

é isso que esta pesquisa nos revela.  Antes de entrarmos nas considerações finais dos 

seus resultados, cabe-nos aqui ressaltarmos a importância da Ergonomia dentro da 

temática da Caminhabilidade. 

 Aproveitando o momento de enfrentar os desafios que a pandemia nos trouxe 

de forma criativa, ousada e rápida, inferimos aqui que a Ergonomia tem sim uma 

grande potencialidade em contribuir para a área da Caminhabilidade. Sob uma nova 

interpretação, a Ergonomia reside em si mesma a oportunidade de extrapolar os seus 

limites restritos à área do trabalho e percorrer novos horizontes. Horizontes esses 

que chegam às cidades dentro das relações intrínsecas entre pedestres e ambiente 

construído urbano. 

 Nesse mundo imenso e complexo da Caminhabilidade, há muito a se medir 

e avaliar já que existem elementos difíceis de se quantificar. Apesar da importância 

que os índices de Caminhabilidade e as atuações dos movimentos não governamentais 

tem frente a isso, ressalta-se aqui a importância de se também medir e avaliar o 

“imensurável”. Ou seja, de tentar chegar mais perto do intangível e do subjetivo, que 

se tornam espontâneos através dos fatores socioculturais e comportamentais nas 

ruas. Assim, há coisas que vão muito além do mero espaço físico que vemos e que são 

imprescindíveis para deixar as cidades mais caminháveis. Essas questões relativas a 

como percebemos o ambiente público urbano enquanto pedestres e como esse mesmo 

ambiente nos influencia de volta, configuram-se como um importante lenitivo para 

o diagnóstico de nossas cidades. É exatamente nesse ponto em que muitos métodos 

acabam não dando a merecida importância para o aspecto qualitativo dos pedestres, 

principalmente em termos de percepção e comportamento ambiental. 

  E é justamente aqui que a Ergonomia desempenha um papel fundamental. 

 Ao objetivar o bem-estar e o conforto do pedestre, a Ergonomia além de poder 

funcionar como método de estudo, pode funcionar também como um método de 

avaliação da Caminhabilidade. A Avaliação Ergonômica do Ambiente Urbano de Kronka 

Mülfarth (2017) nos prova que é possível aferir qualquer ambiente construído da cidade 

de forma a evidenciar elementos-chave de melhorias em prol da Caminhabilidade dos 

pedestres. Quando sistematizada pelas fichas de avaliação quantitativa e qualitativa, 

a avaliação permite chegar a um diagnóstico mais objetivo a partir do cruzamento 

das análises obtidas em cada uma dessas etapas. Vale ressaltar novamente que a 

instância qualitativa do método é essencial de ser feita, visto que o levantamento 

restrito às variáveis quantitativas não fornece dados suficientes que evidenciem o 

uso das calçadas pelas pessoas. Os fatores socioculturais e comportamentais da parte 

qualitativa desse método se configuram como um diferencial que visa buscar indícios 

de como os pedestres se utilizam do ambiente construído em questão e como isso 

pode ser melhorado. 

 Por fim, a Avaliação Ergonômica do Ambiente Urbano (KRONKA MÜLFARTH, 

2017) acaba se tornando uma verdadeira ferramenta no subsídio de diretrizes de 

projeto, planejamento urbano e/ou de políticas públicas. Vale ressaltar que pelo 

fato de a presente dissertação ter sido orientada pela mesma autora, esta pesquisa 

foi desenvolvida também com o intuito de ser uma revisão do método em questão, 

direcionando-o à temática da Caminhabilidade. 

 Outro fator que merece o destaque aqui é a pertinência de se trabalhar com 

o conceito de Streetscapes. De uso científico ainda muito restrito no Brasil, o termo 

tem uma potencialidade que merece ser explorada em outras pesquisas nacionais. Os 

Streetscapes podem ser definidos como a síntese visual entre os elementos materiais 

do ambiente construído urbano e os elementos imateriais dos pedestres. Apesar de 

termos optado aqui pela representação gráfica através de um corte transversal das 

ruas, ele possui uma versatilidade bem grande de mostrar os diversos cenários dentro 

da Caminhabilidade. Dessa forma, de acordo com o foco de cada pesquisa, ele deve 

ser adaptado. No entanto, através dessa pesquisa ele demonstrou ser uma ferramenta 
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essencial que provocasse uma definição na escala espacial da Avaliação Ergonômica 

do Ambiente Urbano (KRONKA MÜLFARTH, 2017) e assim, guiasse territorialmente o 

andamento das avaliações quantitativas e qualitativas. 

 Sobre as considerações finais dos resultados obtidos em todas as partes dessa 

dissertação: 

 - PARTE I: RELACIONAR A PARTIR DA TEORIA – UMA APROXIMAÇÃO 

TEÓRICA

 A parte teórica desta dissertação serviu como pontapé inicial para a pesquisa. 

Para além de uma mera fundamentação teórica, essa parte serviu, sobretudo, 

para a criação de um construto até então inédito que relacionasse os conceitos de 

Caminhabilidade (Capítulo 1) e Ergonomia (Capítulo 2) com os objetos da pesquisa – os 

elementos materiais, objetivos e mensuráveis (Capítulo 3) e os elementos imateriais, 

subjetivos e imensuráveis (Capítulo 4). A partir da confirmação de que esse construto 

seria viável através das correlações feitas entre capítulos, partiu-se para o resultado 

final obtido na forma de uma pré-sistematização. Esta, por sua vez, teve o objetivo de 

identificar, relacionar e sistematizar (dentre o levantamento de dezesseis trabalhos 

científicos nacionais e internacionais) os critérios de Caminhabilidade com as variáveis 

físicas e ambientais que tivessem uma relevância em comum entre os trabalhos da 

amostra. 

 - PARTE II: VERIFICAR A PARTIR DA REALIDADE – UMA APLICAÇÃO 

PRÁTICA

 A parte prática da presente pesquisa objetivou a verificação in loco dos 

preceitos estabelecidos pela parte teórica através da pré-sistematização. Com o 

intuito de verificar se as relações feitas entre os critérios de Caminhabilidade com 

as variáveis físicas procediam de maneira a levar a cenários positivos ou negativos 

de Caminhabilidade, os levantamentos foram realizados em Fevereiro de 2021 com a 

aplicação da metodologia de Kronka Mülfarth (2017). Esses levantamentos empíricos 

foram essenciais para confirmar que sim a pré-sistematização fazia sentido e que 

para além disso, foi possível estabelecer quais agrupamentos das variáveis físicas e 

quais critérios têm um peso maior no aparecimento de certos perfis socioculturais e 

comportamentais. 

 De forma geral, inferimos então que o critério de “Uso do Solo” é um dos 

principais responsáveis por atrair ou repelir os pedestres. Dentro dos agrupamentos 

“Edifício” e “Quadra”, itens como o tipo de ocupação do solo, a presença ou ausência 

de muros e grades e a presença ou ausência de térreos ativos contribuem para o 

aparecimento de certos tipos de perfis socioculturais e comportamentais. Assim, 

quando os streetscapes se apresentam com mercados, pet shops, farmácias e bazares 

de fachadas ativas e sem muros e grades, o perfil sociocultural e comportamental 

é mais positivo. Ou seja, aparece mais mulheres, idosos, crianças e bebês andando 

de forma lenta e até mesmo permanecendo no local. Já quando os streetscapes 

apresentam galpões industriais (de grande e pequeno porte), muros e grades e térreos 

sem permeabilidade visual e física, há a presença de homens adultos andando de 

forma rápida. 

 - PARTE III: REVELAR A PARTIR DA PESQUISA – UMA PROPOSIÇÃO 

INSTIGANTE

 Por fim, após seu percurso entre as esferas teórica e prática, a pesquisa 

revela o seu resultado através da sistematização final. Esta, por sua vez, engloba os 

critérios de Caminhabilidade relacionados com os agrupamentos e as variáveis físicas 

e liga-os com os perfis socioculturais e comportamentais esperados de acordo com a 

combinação dessas variáveis. O resultado em si é mostrado através de dois streetscapes 

em uma mesma página, sendo um referente à Caminhabilidade mais positiva e outro à 

Caminhabilidade mais negativa. O contraste entre uma situação boa e outra ruim em 

uma mesma página, deixa em evidência como determinadas combinações de variáveis 

físicas levam a um perfil mais positivo e como outras levam a um perfil mais negativo. 

 Como síntese, essa referida sistematização se propõe, portanto, a evidenciar 

como as relações entre os critérios de Caminhabilidade e os fatores físicos do ambiente 

construído urbano são capazes de revelar certos traços (positivos ou negativos) de 

perfis socioculturais e comportamentais dos pedestres através dos streetscapes. 
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RESSALVAS

 Face ao exposto, cabe-nos aqui algumas ressalvas. 

 Pelo fato de explorar temas ainda não relacionados entre si (Caminhabilidade, 

Ergonomia, Psicologia Ambiental e Streetscape), a presente dissertação acata esse 

desafio e abraça a lacuna de conhecimento como uma forte motivação de se dedicar à 

investigação de como o simples ato de caminhar envolve uma complexidade de variáveis 

e fatores (materiais/imateriais, objetivos/subjetivos, mensuráveis/imensuráveis), que, 

por sua vez, influenciam nossa mente a escolher certos caminhos em detrimento de 

outros. 

 Por se tratar de assuntos tão complexos, destaca-se que a sistematização aqui 

apresentada é uma proposição inicial de correlações que exigem um tempo maior de 

amadurecimento, sendo assim totalmente passível de mudanças e aprimoramentos. 

Além disso, ela ainda demanda por uma ou várias validações futuras já que o mesmo 

processo metodológico deve ser aplicado para outros streetscapes de São Paulo. 

 Isso também se aplica com relação à Avaliação Ergonômica do Ambiente 

Urbano (KRONKA MÜLFARTH, 2017), já que pelo fato de ela ter sido revisada nas suas 

duas instâncias pela presente pesquisa de mestrado, é ainda necessário validá-la a 

partir da sua aplicação em outras pesquisas e em outros ambientes urbanos. Com 

essas aplicações futuras, poderíamos então revisá-la e aprimora-la para que possa se 

consolidar como uma metodologia importante no diagnóstico de Caminhabilidade. 

DESDOBRAMENTOS FUTUROS

 Espera-se que através desta pesquisa de mestrado nós possamos inserir a 

Ergonomia dentro das discussões científicas de Caminhabilidade e assim fomentar 

a temática com novos métodos de estudo e de avaliação. Além disso, o inverso 

também procede, visto que buscamos levar a Caminhabilidade para dentro da área da 

Ergonomia, já que esta ainda sofre de muitas limitações que restringem o seu potencial 

interdisciplinar de contribuir para outros campos. 

 Assim, face a temática emergente e inédita, espera-se disseminar o conteúdo 

desta pesquisa na forma de artigos científicos e participações em congressos para que não 

só a Caminhabilidade e a Ergonomia sejam vistas atreladas, mas também os Streetscapes 

ganhem um papel mais significativo nas pesquisas brasileiras. Fora isso, há um desejo 

por parte dos pesquisadores em disponibilizar através de um site as fichas de avaliações 

ergonômicas e outros diagramas para que qualquer interessado possa utilizar. 

 Indo nessa linha, espera-se também que a Avaliação Ergonômica do Ambiente 

Urbano (KRONKA MÜLFARTH, 2017) seja disseminada como um importante processo 

metodológico que visa o diagnóstico ambiental qualitativo de Caminhabilidade, 

consolidando-se, portanto, como uma verdadeira ferramenta no subsídio de análises 

comparativas para pesquisas e trabalhos científicos, além de diretrizes para projeto, 

planejamento urbano e/ou políticas públicas.

  Aqui, destaca-se também a necessidade de uma verificação no pós-pandemia 

de como as pessoas vão reagir e se utilizar dos espaços públicos. Será que o isolamento 

social causou algum tipo de impacto no uso dos mesmos espaços de antes só que 

agora em um contexto futuro diferente? Dessa maneira, urge-se aqui para trabalhos e 

pesquisas nessa temática, já que o perfil sociocultural e comportamental que teremos 

daqui para frente será algo totalmente inédito e não visto. 

 Ademais, pelo título da presente dissertação: “Streetscapes para São Paulo – 

Caminhabilidade & Ergonomia”, a mesma deixa aqui como sugestão o levantamento 

de outros streetscapes dentro dos infinitos que uma cidade como São Paulo possa 

ter. Talvez seja interessante realizar o mesmo processo com os streetscapes mais 

conhecidos de São Paulo e que a caracterizam como uma das duas megacidades 

brasileiras, afinal, a cidade é conhecida como a “Selva de Pedra” brasileira. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Por fim, encerro esta dissertação retomando as minhas próprias motivações 

pessoais que me levaram a dar início a esta pesquisa. Depois de me dedicar a esse 

incrível percurso de três anos, saio ainda mais fascinado pelos seres humanos e os 

seus ambientes construídos. Percorrendo e notando o quão complexo é estabelecer 

relações entre as pessoas e os ambientes, o que me deixa ainda mais intrigado é como 

que apesar de cada pessoa ser e ter o seu mundo próprio, os pedestres acabam agindo 

de forma parecida nas calçadas? Quando estamos com pressa, andamos mais rápido. 

Quando o Sol está a pino, procuramos um caminho com sombra. Quando é de noite, 

andamos mais rápidos, atentos e a procura de uma boa iluminação e outras pessoas.

 Assim, apesar de cada pessoa ter vivido de um jeito, há coisas em comum que 

nos une e que data de uma ancestralidade de eras atrás. O caminhar é uma dessas 

coisas. Os deslocamentos a pé são tão inerentes à raça humana que se tornaram tão 

irracionais para nós que acabamos nem prestando atenção a eles. Ficar e andar de pé 

é instintivo e intuitivo. Talvez seja exatamente por isso mesmo que tomamos atitudes 

semelhantes quando estamos em um espaço público urbano. Se estamos com pressa, 

ressalvas e 
desdobramentos 

futuros

considerações finais 
da pesquisa
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precisamos acelerar nossos passos para chegarmos a tempo. Se o Sol está a pino, é 

sinal de que precisamos de sombra para nos proteger de um hiperaquecimento do 

nosso corpo. Se é a noite, a nossa visão fica prejudicada, o que significa que estamomais 

propícios para ameaças de crimes e agressões. Com isso colocado, ninguém quer se 

encontrar em uma posição de vulnerabilidade aos perigos que podem colocar em risco 

a nossa própria existência. Assim como nossos ancestrais não queriam se encontrar. 

 Carregamos dentro de nós memórias e estratégias de sobrevivência que datam 

dos homens das cavernas. E desde então, o ser humano foi e ainda é capaz de alterar 

a paisagem de um planeta inteiro a partir de uma simples caminhada. As cidades são 

resultados de caminhadas que leem e escrevem o território constantemente e, por 

isso, consolidaram-se há anos como construções puramente humanas. 

 Diante do atual contexto caótico, é urgente que caminhemos sobre percursos 

criativos, inéditos e rápidos. A solução não está em destruir espaços urbanos para 

reconstruir novos, mas sim em readequar o que já existe. No entanto, para que essa 

readequação ocorra, é fundamental a utilização de ferramentas de diagnósticos 

ambientais que visem e foquem no bem-estar dos pedestres. Aqui, utilizamo-nos da 

Ergonomia e seguimos um dos vários outros caminhos possíveis a serem trilhados 

neste presente tão incerto com um futuro ainda mais. 

 Porém, uma coisa é certa: apesar de a nossa individualidade nos diferenciar, 

o que nos une ainda hoje, depois de tantos problemas, é a nossa ancestralidade em 

comum. 

 Ancestralidade essa que se sustenta até hoje no nosso papel social enquanto 

pedestres. 

 No fim das contas, tudo começou e ainda continua a acontecer através de 

nossos próprios pés. 

 Afinal, sempre fomos, somos e ainda seremos todos pedestres!
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