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Resumo

Este trabalho surgiu da observação e curiosidade de trajetos feitos no dia a dia. Como grande parte dos

moradores da cidade de São Paulo, é comum passarmos por estações de Metrô, seja para utilizá-los, ou

apenas por estarem no meio do nosso trajeto rotineiro.

Ao perceber que as praças destas estações estão quase sempre vazias, surgiu a questão: qual o motivo delas

estarem assim? Será que as pessoas não percebem a existência de um espaço público, da qual poderiam

estar usufruindo?

Decidiu-se, então, analisar algumas destas praças, entender a dinâmica delas na cidade e na vida da

população e compreender se estas realmente estão subutilizadas e se existem fatores que agravem esta

falta de uso por parte das pessoas.

Através de instrumentos de avaliação, foi possível colocá-las em uma mesma base de análise e perceber que

o que torna um espaço atrativo é um conjunto de fatores que, apesar de não poderem ser controlados pelos

arquitetos, devem ser previstos pelos mesmos.

O trabalho identificou as variáveis presentes nas diferentes praças, mas também trouxe questões a serem

refletidas por todos nós, que queremos contribuir para uma cidade mais acolhedora e que traga vínculos e

memórias aos seus moradores.
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Introdução





O espaço possui a dialética que as pessoas estabelecem com ele, o da forma e

conteúdo, ou seja, é o abrigo da vida que o anima. A sociedade, quando interage com

certo espaço, não o faz sobre a realidade física dos objetos, mas sim na realidade

social. Os espaços se tornam lugares de encontro e conflito das diferentes

realidades e racionalidades sistêmicas e comunicacionais. A forma como o sujeito se

insere no mundo e suas interações definem as relações entre espaços, lugares e

indivíduo, sendo diferenciados de acordo com a apropriação que é feita (ALVARES et

al., 2009, CERTEAU, 1998).

Existem duas formas de encararmos as cidades e os edifícios que as constituem.

Podemos enxergá-los como teatros de memória, uma visão mais conservadora, ou

teatros de profecia, sendo esta radical. Porém, afirmar-se também, que em qualquer

época da história, a maior parte da humanidade provavelmente é ao mesmo tempo

conservadora e radical. Preocupa-se com o que é familiar e se perturba com o

inesperado, vive tanto no passado quanto confia no futuro. As sociedades e as

pessoas se reúnem de acordo com suas interpretações pessoais da referência

absoluta ou do valor tradicional (ROWE e KOETTER, 2008).

A pesquisa a seguir se iniciou de um pensamento, ou podemos dizer, de uma

curiosidade gerada na observação do dia a dia. A todo o momento um sem fim de

pessoas utilizam o Metrô em São Paulo. Se você é morador desta cidade, e já

precisou utiliza-lo em horário de pico, sabe muito bem do que estamos falando. Mas

ao mesmo tempo que essa multidão se espreme para chegar em suas casas,

encontram-se vazias as praças acopladas às estações do Metrô. Se nos queixamos

da falta de espaços públicos na cidade, por que os que existem não estão sendo

utilizados?
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A partir disso, procuramos destacar e compreender quais as razões que estão por

trás deste não uso, e se elas realmente existem. Caso existam, haveria uma maneira

de corrigir? Aliás, existe uma maneira correta de utilizar uma praça? Para

responder a essas perguntas nos baseamos nas conceituações de autores que

estudam e explanam a relação do sujeito com o espaço, e como este espaço exerce

sua função na interação social do indivíduo.

O objeto desta pesquisa são os não lugares que a urbanização criou ou continua

criando, e estão tão naturalmente enraizados no nosso cotidiano que nem notamos, e

o objetivo final é saber se existe uma maneira de impedi-los quando estamos

concebendo o desenho dos nossos projetos, ou inevitavelmente estes espaços

sempre farão parte da cidade.

Para tanto, começamos expondo o pensamento de autores em relação à formação

dos espaços públicos, até chegarmos às praças, categoria na qual estão inseridos os

espaços que mais nos interessam nesta pesquisa, as praças das estações de Metrô.

Após isso, trazemos à discussão os conceitos dos autores Marc Augé, Michel de

Certeau e Vicente Del Rio, para entendermos suas definições em relação a lugar, não

lugar, espaço, e como o desenho destes podem influenciar na relação do sujeito com

o objeto.

Terminada a fundamentação teórica, chegamos na observação in loco, na qual

analisamos e comparamos objetiva e subjetivamente praças de diferentes estações

de Metrô, identificando suas diferentes nuances e interações com a cidade e como

estas modificam a apropriação, ou não, da população em relação a elas.
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Rheingantz et al. (2009), compilaram e revisaram instrumentos que facilitam a

análise de espaços pós-ocupação, principalmente em pesquisas e estudos

acadêmicos. Elencamos três das oito avaliações existentes em sua obra, criando

uma base comum para as praças estudadas.

Após esse tempo de estudo, pesquisa e observação, chegamos à conclusão que os

espaços cumprem diferentes funções na cidade. E sua funcionalidade não está ligada

ao fato desta ser classificada como lugar ou não lugar. Algumas praças mais antigas

do Metrô foram criadas para evitar o efeito gargalo na entrada da estação, e estas

cumprem sua função, apesar de terem se tornado não lugares.

Concluímos também, que é impossível saber como um espaço será apropriado ou

não pelos sujeitos que a experienciam. Porém, cabe à arquitetura trazer aos

usuários as possibilidades de transformarem um espaço em lugar, criando memória,

história e vínculo com o mesmo.
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A Formação dos Espaços Públicos:

um olhar sobre as praças





O Espaço Público

Todo espaço possui a relação que os sujeitos estabelecem com o mesmo, ou seja,

contém nele a vida dos que o utilizam e o animam. A interação entre sociedade e

lugar, não fica no âmbito físico do objeto, mas sim no social. Torna-se um lugar de

encontros, conflitos e comunicação de diferentes realidades e racionalidades. A

forma como o sujeito se insere no mundo e suas interações definem as relações

entre espaços, lugares e indivíduo, sendo diferenciados de acordo com a

apropriação que é feita (ALVARES et al., 2009, CERTEAU, 1998).

O espaço público tem sua importância ao longo de toda a história, frisando o

intercâmbio social, político e econômico consequente da convivência entre seus

usuários. São lugares definidos, utilizados pela população para encontros casuais ou

que mudam a história da sociedade, como no caso das manifestações culturais

(CALLIARI, 2014).

A maneira como o usuário vive, convive, entende, memoriza e se relaciona com um

espaço, faz dele um lugar ou um não-lugar. Não-lugar é qualquer espaço incapaz de

criar identidade ou história com os usuários. São descaracterizados e impessoais,

não criam memória na vida das pessoas, como é o exemplo as estações de Metrô (e

suas praças), pontos de ônibus, calçadas, estradas, ou seja, espaços de transição,

de passagem (AUGÉ, 1994).
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É comum na vida contemporânea, a aceleração da sociedade, em um dia a dia onde o

“tempo é dinheiro”, e onde se busca chegar o mais rápido possível em diferentes

pontos da cidade. Sá (2014), afirma que essas relações que temos com o espaço e o

tempo na nossa vida cotidiana são resultado do processo de globalização. E Fraser

(2010), destaca como a facilidade de nos movermos de um lugar a outro faz com que

não criemos vínculos, mas os transformamos em locais efêmeros e provisórios,

deixando de lado os laços interpessoais, e tornando todo espaço temporário.

As praças das estações de Metrô de São Paulo, podem ser consideradas então,

vítimas deste processo de aceleração que alcança as sociedades atuais. Tagliani

(2017), destaca como as praças no país foram criadas pensando-se em espaços de

convivência e interação. Inclusive as praças secas, categoria em que se enquadram

as praças do Metrô, foram criadas na modernidade para serem espaços de

diversidade social e cultural.

De acordo com Del Rio (1990), tratamentos diferentes da paisagem urbana geram

diferentes percepções, sentimentos e posturas. Destaca como características

visuais como de estética, textura e cores influenciam na forma como as pessoas

sentem um espaço. O fato do sujeito se sentir acolhido, protegido e familiarizado, faz

com que este queira pertencer e usufruir o lugar.
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As Praças

Para analisarmos o histórico das praças e a função que estas exercem, só é possível

quando se faz uma leitura simultânea da sua inserção urbana e da relação que

possui com o entorno e com a estrutura espacial da cidade. A implantação que

possui na paisagem e seus aspectos formais, além da localização, disposição e suas

relações com os sistemas viários, área de abrangência e relações de escalas

verticais e horizontais são essenciais para definirmos o seu papel (GALENDER, 1992).

No Brasil, a existência das praças se deu devido aos adros das igrejas. Eram diante

de capelas, igrejas e conventos que se colocavam estes espaços vazios, procurando

destacar as edificações de seu entorno. As funções públicas que costumavam ser

abrigadas em edificações alugadas não contribuíram para o surgimento das praças.

Percebe-se então, que o aspecto funcional das praças, como espaço comunitário,

evoluiu até o presente momento, surgindo uma nova morfologia e papel na malha e

paisagem urbana. Sua concepção tornou-se fruto das diferentes posturas

urbanísticas. Pode-se dizer também, que outro fator importante para este novo

desenho de praça, foi a procura, necessidade e direito ao lazer e recreação, produto

político-econômico de uma nova situação da sociedade, após a industrialização.
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Surge uma nova percepção das condições de vida, aumento do volume e distância de

circulação de pessoas e mercadorias. Altera-se a experiência do tempo, da distância

e dos espaços. As ferrovias e rodovias trazem diferentes contornos à paisagem

urbana através das edificações que abrigam estas estações, as fábricas, habitações

multifamiliares e novas formas de geração de energia. A cidade ganha uma nova

imagem visual, consequência de novas necessidades técnicas, funcionais e culturais

da sociedade (MARX, 1980).

Dessa forma, existe também uma mudança no que se refere à função. A evolução

das cidades e suas novas configurações criam atuais demandas e repostas para

questões globais que acabam gerando novas paisagens e espaços que extrapolam os

limites da definição.

Um dos aspectos básicos para revisar a tradicional caracterização dos espaços

públicos livres, pode ser a dinâmica da apropriação humana. A expectativa e a

efetiva utilização pelo indivíduo, reflete diretamente a acelerada transformação da

cidade, redefinindo os espaços de uso coletivo.

Pensando nisso, questiona-se quais as consequências trazidas à paisagem de São

Paulo pelas praças das estações de metrô. Qual a mudança na dinâmica da cidade

que estas trouxeram e ainda podem trazer.

20



No centro e em outras regiões da cidade, as estações de metrô foram localizadas

em praças existentes, facilitado pela disponibilidade de terrenos públicos e a

possibilidade de integração ao espaço urbano, dando aos usuários uma confortável

transição entre a rua e o metrô. Grandes intervenções urbanas foram decorrentes

da criação das estações de metrô, como o fechamento de ruas, mudança no tráfego

de veículos, além da remodelação de algumas das praças onde as estações foram

inseridas.

Porém, apesar desses trabalhos associados ao metrô, em muitos casos, não houve

um esforço para modificação da dinâmica em seu entorno, principalmente em

relação ao protagonismo do pedestre. Este fato pode ser explicado pela falta de

interesse do capital financeiro na qualidade de vida urbana da população, ou

simplesmente pelo fato de não ter havido uma coordenação que regesse essas

melhorias (GONÇALVES, 2015).

Em relatório publicado pela Companhia Metropolitana de São Paulo (1983), as

diretrizes para a construção da linha vermelha incluíam extrapolar o próprio

edifício, se preocupando com a cidade e a melhoria da qualidade de vida. Porém,

apesar de se priorizar a melhor maneira de facilitar o trânsito de passageiros da

rua para os trens e a relação com as praças e jardins externos, não houve

preocupação com a integração dos pedestres a essas áreas públicas.
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Podemos entender então, que a relação criada entre as estações de metrô com as

praças públicas surgiu para facilitar e suavizar a transição do pedestre para a

estação, não tendo uma preocupação destes espaços serem utilizados pela

população. Dessa forma, afirma-se que estas praças cumprem o papel para o qual

foram designadas pela companhia metropolitana à época que foram criadas as

primeiras linhas.

As praças nas quais houveram apropriação dos usuários, se deram pela necessidade

de espaços, como para comércios ambulantes, por exemplo. Existe, ainda, uma falta

de desenho de projeto ou de equipamentos nestas praças que possam atrair os

usuários para as mesmas. Algumas razões para que estas praças não sejam

utilizadas pela população, vem do fato delas não terem sido bem planejadas, servindo

muitas vezes de promoção gratuita a Companhia de Metrô, ou sendo consequência

de espaços que sobraram na cidade (BARTALINI, 1988, BARTALINI, 1990).

Segundo as diretrizes da Companhia do Metropolitano de São Paulo (2011), o Metrô,

em seu relatório organizacional ambiental, para a escolha de sítios para a realização

de novas estações, levam em conta o Plano Diretor Estratégico Municipal e Planos

Regionais Estratégicos. Além disso, é guiado pelo Estatuto da Cidade, que criou novos

instrumentos no processo de ordenação territorial e socioeconômico.
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Dentre as diretrizes principais encontramos o estímulo ao crescimento da Cidade

em áreas já urbanizadas, onde é suprida por serviços, infraestrutura e

equipamentos, otimizando a capacidade de instalação, reduzindo custos; a promoção

e distribuição dos usos e intensificação do aproveitamento do solo de maneira

equilibrada em relação à infraestrutura; reduzir o déficit social representado pela

carência de infraestrutura urbana, serviços sociais, lazer e moradia para a

população de baixa renda.

Baseados nessas diretrizes, as novas estações possuem desenhos de projeto

urbano, onde a cidade ganha espaços públicos de qualidade e a população que está

desacostumada a ser priorizada, recebe as praças para utilizá-las para

permanência, encontro e lazer.

As praças das Estações da linha Lilás do Metrô de São Paulo foram definidas com o

fim de atrair a população como usuária e para trazer um respiro a pontos da cidade

onde a aridez e os edifícios particulares estavam a sufocando (PICOLLI, in Valle,

2012). Assim, coloca-se em discussão o fato das destas praças terem sido pensadas

e projetadas como espaços de encontro e permanência e mesmo assim não serem

utilizadas.

Sendo assim, fundamentando-se nas ideias e conceitos levantados pelos autores

acima, procura-se com esta pesquisa, entender quais os fatores que podem estar

levando o público a se distanciar das praças das estações do Metrô. A pesquisa

ainda procura saber se existe uma solução para que estas praças passem a exercer

função de espaços públicos de encontro e permanência, de qualidade, dentro da

tessitura urbana da cidade de São Paulo.
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Lugar, Não lugar e Espaço:

o sujeito e suas relações





Em suas discussões, Augé (1994) traz à tona questões da contemporaneidade, como

a popularização das comunicações em rede, a cultura do excesso, a facilidade da

mobilidade e cada vez maior acesso a transportes de massa e alta velocidade pela

população. Esse estilo de vida, possibilitado principalmente pela tecnologia, trouxe

junto uma nova maneira de se relacionar com os espaços. Criaram-se novos locais

de transição e passagem freneticamente desenfreados como autoestradas,

aeroportos, estações de trens e Metrôs, shopping centers, cheios de individualismo e

velocidade.

Afirma ainda, que a contemporaneidade pode ser chamada também de

supermodernidade, que se caracteriza pelo excesso de espaços e a individualização

das sensações. Existe uma transformação na necessidade e na compreensão do

tempo, do espaço e do indivíduo.

Reconhece-se uma aceleração no tempo, e consequentemente na história, com a

facilidade e o excesso de informações. O mundo se define num novo sistema, onde a

tecnologia transforma o ontem em passado de maneira tão rápida quanto o futuro se

torna presente a cada segundo. É tão fácil de sabermos o que acontece em todos os

cantos do planeta, que tudo se torna um acontecimento; por outro lado, são tantos

fatos ao mesmo tempo, que tudo deixa de sê-lo.

O fluxo constante de informações e de pessoas, deixa o mundo cada vez menor. Com

a necessidade de sempre estar em outro lugar, fazendo outra atividade, criam-se os

não-lugares, espaços sem identidade e sem referência coletiva. São a nova

configuração social: os espaços estão repletos de indivíduos transitando, mas não

pertencem a ninguém. Não geram identificação, e cada sujeito é apenas mais um em

meio à multidão.
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Em sua teoria, o autor defende que os não-lugares acabariam se generalizando,

criando uma falsa familiaridade em meio ao fluxo de transição constante. Cidades

deixariam de ter suas particularidades para apresentar edifícios e arquiteturas

genéricas, onde facilmente se identificaria um shopping center em qualquer país do

mundo, por exemplo. Em meio ao seu pessimismo, o antropólogo destaca como a

humanidade caminha para uma vida individualista e genérica.

Os lugares não são completamente extintos, assim como os não-lugares não são

totalmente consolidados. A maneira como uma pessoa utiliza ou se identifica com um

espaço a torna lugar, nem que seja por um breve momento, voltando a ser não-lugar

quando o indivíduo se ausenta. Sendo assim, entende-se que é possível que lugares

se tornem não-lugares (e vice-versa), ao longo de sua existência.

Michel de Certeau (1998) tenta (re)definir lugar e espaço. Para o autor, quando uma

rua ou praça é planejada e construída, pode ser considerado lugar, mesmo que

ausente de significado, como uma malha viária, por exemplo. Já o espaço é definido

pela relação destes lugares com os usuários, implica uma relação de estabilidade

entre o indivíduo e uma configuração instantânea de posições.

Um lugar se torna espaço quando este é apropriado pelo indivíduo, criando uma

relação de identificação. É pela maneira como o lugar é transformado pelo usuário,

por suas ocupações, vivências e interferências físicas e cognitivas, que se torna

espaço. O autor ainda diz que um lugar pode se tornar espaço ao ser animado por

um deslocamento. Sem a mobilidade, haveria apenas lugares imutáveis, e não

espaços.
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Comparando os passos dados por uma pessoa numa rua a palavras proferidas em

uma frase, o autor diz que o trajeto é como um parágrafo escrito, e essa relação do

sujeito com a rua escreve sua história, transformando a rua num lugar de relação

pessoal com o indivíduo. Ou seja, menos radical do que Augé, Certeau afirma que,

mesmo os caminhos de transição podem ser considerados lugar e espaço, desde que

estes tenham relação de estabilidade com seus usuários.

Essa perspectiva pode ser entendida da seguinte forma: enquanto caminha, o

usuário se apropria das configurações espaciais e das possibilidades que lhe são

oferecidas. Ao mesmo tempo estabelece relação com outros indivíduos que estão no

mesmo lugar. Sendo assim, para o autor, é preciso definir a forma como as pessoas

se apropriam dos lugares, para definir se estes podem ser considerados espaço.

Ainda divergindo do que diz Augé, que diferencia o lugar do não-lugar pela

experiência coletiva e individual, respectivamente, para Certeau, um lugar pode

tornar-se espaço, mesmo a interação e relação sendo apenas de um único sujeito.

Del Rio (1990), reúne as mais diversas teorias e propostas metodológicas para a

formulação do desenho urbano da cidade. Propõe uma metodologia que una todos os

estudos feitos por ele para serem utilizados conforme cada problema apresentado.

Destaca a importância de considerarmos quatro esferas para determinar o desenho

urbano de uma cidade: a morfologia urbana, o comportamento ambiental, a análise

visual e a percepção do meio ambiente.
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Ressalta ainda como o ambiente e espaço geram respostas emocionais nos

indivíduos. Baseado na teoria descrita no livro Paisagem Urbana de Gordon Cullen

(1961), afirma que as experiências visuais e estéticas dos percursos e espaços

determinam a relação que será estabelecida entre o usuário e o local inserido.

Cullen divide em três categorias a maneira como o sujeito gera uma resposta em

relação ao ambiente: a ótica, o lugar e o conteúdo.

A ótica relaciona-se às primeiras experiências visuais e estéticas nos novos

percursos e espaços que entramos. O autor dá ênfase ao conceito de visão serial,

como lemos um ambiente, considerando nossos deslocamentos. Os percursos que

apresentam mudanças de direção entre pequenos espaços, ou apresentam-se

sinuosos, costumam ser mais interessantes ao usuário.

O lugar precisa trazer a sensação de pertencimento, proteção e territorialidade,

pois é natural ao corpo humano o hábito instintivo de relacionar-se a si próprio e

com o que o rodeia. O conteúdo tem sua importância pois perceber a textura, escala,

cor, estilo de um espaço influenciará no comportamento que o usuário apresentará.

A mensagem que o ambiente passa ao sujeito provoca significados e sugestões de

respostas recíprocos ao mesmo.

O autor utiliza essas teorias para estabelecer como o desenho urbano da cidade

pode ser de maior agrado à população, determinando um desenho ideal. Porém

essas ideias e conceitos são importantes e agregam também na forma como

pensamos os espaços menores, como os espaços públicos. Saber os fatores que

influenciam na intimidade e na maneira como o sujeito vai sentir e usar um lugar é

de extrema importância, pois são os pequenos espaços, juntos, que formam a cidade

como um todo.
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Fundamentando-se nos estudos de Augé (1994), entende-se que muitas praças das

estações de Metrô podem ser classificadas como não-lugares. Segundo o estatuto

do Metrô, o propósito inicial das praças das estações mais antigas era

apresentarem um espaço de vazão para a população, evitando um gargalo. Porém,

fica fácil identificarmos que, apesar de cumprirem sua função, não deixam de ser

não-lugares (talvez criados para este fim).

Em relação às praças das estações das novas linhas de Metrô, como a lilás, o

estatuto do Metrô identifica que foram criadas com o intuito de serem espaços

públicos para uso da população. Foram pensadas com desenho de projeto, e

escolhidos para suprirem lugares escassos em espaços de permanência. Mesmo

assim, não existe uma adesão da população para uso dessas praças, tornando-as,

também, não-lugares.

Sabemos que muitas destas praças acabaram se tornando um local de passagem e

podem até ser consideradas espaços, caso os usuários criem vínculos e rotinas

relacionadas a elas (CERTEAU, 1998). Porém, apesar de poderem ser categorizadas

como espaço, para nós o interessante é que esses espaços criassem uma relação

de encontro e permanência com as pessoas, e não apenas de transição.

É importante que os espaços públicos existentes na cidade sejam apropriados pela

população. Além de terem a função de descanso, geram segurança a região, quando

são frequentados e trazem as pessoas para a rua.
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Para tal, é importante destacar a importância da maneira como essas praças do

Metrô foram, e são desenhadas, e como influenciam na resposta que os usuários dão

a elas. A maioria delas tem um desenho que sugere um espaço de passagem, sem

quebras no trajeto, sem equipamentos que atraiam a atenção visual do usuário.

Possuem formas de corredores, com trânsito livre, o que reitera à população um

espaço de transição.
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Análises Objetivas e Subjetivas das 

Praças das Estações de Metrô:

visita em campo





Foram escolhidas, para estas análises, sete estações de Metrô da cidade de São

Paulo, que são as estações Ana Rosa, Borba Gato, Brooklin, Eucaliptos,

Liberdade, Sé e Vergueiro. Foram escolhidas por fazerem parte de diferentes

linhas do Metrô e por terem sido construídas em diferentes épocas.

As três estações da linha Lilás (Borba Gato, Brooklin e Eucaliptos) fazem parte das

novas diretrizes do Metrô, nas quais os aspectos urbanísticos da cidade foram

levados em conta na escolha de seus sítios e nos desenhos projetuais das mesmas.

As outras estações foram elencadas por possuírem aspectos e equipamentos

ligados a elas, sendo interessante à pesquisa entender se estes elementos

influenciam ou não em suas apropriações, a saber são terminais de ônibus,

equipamentos culturais e apropriação por vendedores ambulantes ou moradores de

rua, entre outros.

Diferentes praças, diferentes desenhos, diferentes localidades, diferentes projetos.

Diferentes reações, diferentes consequências, diferentes apropriações, diferentes

usos.
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Estação Ana Rosa – Linha Azul

Análises Objetivas

Figura 1 – Gesosampa:
Levantamento da área do
entorno da Estação Ana
Rosa.
Fonte:
http://geosampa.prefeitura.
sp.gov.br/PaginasPublicas/_
SBC.aspx#
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Analisando os dados gerados pelo site do Geosampa, juntamente com as informações

obtidas na visita in loco, percebe-se que o entorno imediato da Estação Ana Rosa é

na sua maioria de edifícios de uso misto (residência e comércio) e de uso comercial,

sendo no entorno secundário de edifícios verticalizados de médio/alto padrão.

Existe também uma quantidade grande de edifícios de escritórios, além de

instituições educacionais, que somados a grande quantidade de residências gera um

grande fluxo de pessoas em todos os períodos do dia, com um aumento nos horários

de pico.

A estação Ana Rosa apresenta dois espaços que podemos considerar suas praças.

Uma delas atrelada ao terminal de ônibus e um outro espaço aberto, que deveria ser

a praça principal, porém apresenta-se abandonada.

Em análise objetiva, daremos importância para as suas características físicas, e em

seguida numa análise subjetiva levantaremos as questões que podem estar

envolvidas para uma praça ser utilizada e a outra não.

Pontos positivos da Praça do Metrô Ana Rosa (atrelada ao Terminal de Ônibus):

Figura 2 – Policiamento na
Praça da Estação de Metrô
Ana Rosa.
Fonte: autor

Segurança (policiamento no local)
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Mesmo nível da calçada

Boa iluminação artificial (para o

período da noite)

Figura 3 – Iluminação
artificial da praça da Estação
do Metrô Ana Rosa.
Fonte: autor
Figura 4 – praça da Estação
do Ana Rosa no mesmo nível
da calçada.
Fonte: autor
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Figura 5 – Piso bem cuidado
da praça da Estação do
Metrô Ana Rosa
Fonte: autor
Figura 6 – Mobiliário
existente na praça da
Estação de Metrô Ana Rosa.
Fonte: autor

Pisos com boa qualidade para andar

(tanto a pé quanto para cadeirantes)

Possui mobiliário urbano
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Pontos de ônibus (interligação modal)

Quiosques de produtos

alimentícios

Figura 7 – Quiosques de
produtos alimentícios na
praça da Estação do Metrô
Ana Rosa.
Fonte: autor
Figura 8 – Pontos de ônibus
na praça da Estação do
Metrô Ana Rosa.
Fonte: autor
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Figura 9 – Ausência de áreas
verdes na praça da Estação
de Metrô Ana Rosa.
Fonte: autor
Figura 10 – Espaço reduzido
na praça da Estação de
Metrô Ana Rosa.
Fonte: autor

Ausência de Espaços Verdes

Espaço insuficiente para

acomodar passageiros dos

ônibus junto com usuários

que apenas queiram

aproveitar o espaço da

praça

Pontos negativos da Praça do Metrô Ana Rosa (atrelada ao Terminal de Ônibus):
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Pontos positivos da Praça do Metrô Ana Rosa (espaço a céu aberto):

Apresenta mobiliário

urbano (desenho de

praça com bancos)

Piso em bom estado

para caminhar

Figura 11 – Piso em bom
estado de conservação na
praça da Estação do Metrô
Ana Rosa.
Fonte: autor
Figura 12 – Mobiliário
urbano na praça da Estação
do Metrô Ana Rosa.
Fonte: autor
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Figura 13 – Área verde da
praça da Estação de Metrô
Ana Rosa.
Fonte: autor
Figura 14 – Sensaçaão de
insegurança na praça da
Estação de Metrô Ana Rosa.
Fonte: autor

Área Verde

Falta de segurança

Pontos negativos da Praça do Metrô Ana Rosa (espaço a céu aberto):

44



Desnível em relação

à calçada

Figura 15 e 16 – Desnível em
relação à calçada da praça
da Estação do Metrô Ana
Rosa.
Fonte: autor
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Figura 17 – Lixo na calçada
da praça da Estação de
Metrô Ana Rosa.
Fonte: autor
Figura 18 – Praça separada
da Estação de Metrô Ana
Rosa.
Fonte: autor

Sujeira

Não está ligada ao

Metrô
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Análises Subjetivas

Feitas as análises objetivas da praça da Estação do metrô Ana Rosa, elegeu-se os

pontos mais importantes para uma análise subjetiva da mesma. Primeiramente, em

relação à estação em si, esta localiza-se em ponto importante da cidade, em área

mais central, onde podemos identificar muitos edifícios de escritórios, comércio,

instituições educacionais e principalmente edifícios residenciais.
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Figura 19 – Localização da
Estação Ana Rosa na cidade.
Fonte:
https://www.google.com.br
/maps/place/Ana+Rosa/@-
23.5815309,-
46.6408516,17z/data=!3m1!
4b1!4m5!3m4!1s0x94ce598
43fcbfbb5:0xbd2aa69b1dba
247!8m2!3d-23.5815309!4d-
46.6386629?hl=pt-BR



Por estes motivos o fluxo de pessoas, tanto na estação, quanto em seu entorno, é

muito grande durante todo o dia, existindo uma intensificação em horários de pico

(antes das sete horas da manhã e depois das seis horas da tarde), constatado em

entrevista feita com uma fiscal do terminal de ônibus, acoplado à estação.

Após isso, é necessário dizer que existem dois espaços que podem ser considerados

como as praças da estação Ana Rosa. A primeira é onde se encontra o terminal de

ônibus. Seu fluxo é grande e constante durante todo o dia, principalmente em razão

dos passageiros dos ônibus. Além disso, o espaço é seguro, com policiamento

durante todo o dia e é equipado com mobiliário urbano.

A praça conta ainda com a presença de quiosques de produtos alimentícios, o que

gera a pausa dos usuários para um lanche. Apesar de muitas pessoas utilizarem a

praça como espaço de transição, tanto para atravessar de um lado da avenida para

o outro, quanto para chegar à entrada da estação do Metrô, a quantidade de

usuários que permanecem nela também é muito grande.

Por ser coberta, acaba sendo um espaço onde o usuário se sente protegido das

intempéries climáticas, e onde existe certa sensação de segurança emocional. É um

espaço onde pode-se parar para fazer uma ligação, procurar algo na mochila,

conversar com alguém ou esperar por outra pessoa.

Observamos então, que o terminal de ônibus é a principal razão que traz fluxo e uso

para esta praça. Consequentemente a colocação dos quiosques em razão desta

demanda, acabou somando mais para o funcionamento desta praça, onde um fator

foi levando ao outro, num ciclo de uso e novos usos para praça.
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A outra praça, é um espaço aberto que fica descolado de qualquer entrada do Metrô.

Sem policiamento ou qualquer espécie de segurança, a área está abandonada e é,

atualmente, ocupada por moradores de rua.

Não é possível ver pessoas transitando na praça, pois esta é insegura e bastante

suja. Uma pena, pois existe um desenho paisagístico que inclui áreas verdes e

mobiliário urbano para a mesma. Observando este fato, podemos lembrar mais uma

vez das teorias estudadas em Del Rio (1990) e Augé (1994), nas quais os autores

enfatizam a importância de existir um desenho de projeto nos espaços, mas frisam

também a necessidade do usuário criar uma relação de troca com o lugar, para

criar nele uma memória afetiva que leva ao seu uso.

Apesar de estar estrategicamente localizada no meio de vários comércios, e pode

funcionar como passagem entre ao lado das avenidas, não é possível utiliza-la assim,

por causa da insegurança que existe.

Figura 20 e 21 – Anotações e
croquis feitos durante visita
em campo para análise
subjetiva da praça da
Estação de Metrô Ana Rosa.
Fonte: autor
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Figura 22, 23, 24, 25, 26 e 27
– Usos encontrados na praça
da Estação de Metrô Ana
Rosa.
Fonte: autor
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Estação Borba Gato – Linha Lilás

Análises Objetivas

Figura 28 – Gesosampa:
Levantamento da área do
entorno da Estação Borba
Gato.
Fonte:
http://geosampa.prefeitura.
sp.gov.br/PaginasPublicas/_
SBC.aspx#
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Conforme dados colhidos no site do Geosampa, somado à visita in loco, pode-se

observar que o entorno da estação Borba Gato é formado na sua maioria por

imóveis residenciais horizontais ou verticais de médio/alto padrão. Observa-se

ainda alguns imóveis mistos (comercial com residencial) e poucos imóveis

considerados apenas comerciais.

Existe uma quantidade razoável de instituições de ensino na área, sendo a maioria

delas particulares. Localizada junto à Avenida Santo Amaro, o seu entorno imediato é

dos carros que passam em grande quantidade. São duas saídas da estação, que se

integram a duas pequenas praças. Nenhuma delas oferece muito espaço de

permanência e nem se mostra acolhedora devido ao local em que está inserido,

dando ao pedestre a ideia de local de passagem e transição.

Claro que pelo seu pouco tempo de inauguração a praça ainda encontra-se em

estado bom de conservação e limpeza. Porém, o seu desenho não é atrativo para o

usuário.

Pontos positivos da Praça do Metrô Borba Gato:

Figura 29 – Praça da Estação
de Metrô Borba Gato.
Fonte: autor

Ampla área aberta
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Possui mobiliário urbano

A saída da estação fica de frente

para a praça

Figura 30 – Saída da Estação
do Metrô Borba Gato, de
frente para a praça.
Fonte: autor
Figura 31 – Mobiliário
urbano da praça da Estação
do Metrô Borba Gato.
Fonte: autor
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Figura 32 – Bicicletário na
praça da Estação de Metrô
Borba Gato.
Fonte: autor
Figura 33 – Área verde na
praça da Estação de Metrô
Borba Gato.
Fonte: autor

Possui bicicletário

Área Verde
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Pontos negativos da Praça do Metrô Borba Gato:

Área verde ampla demais

não deixando espaço de

permanência para o

usuário

Calçada estreita demais

Figura 34 – Calçadas
estreitas no entorno da
praça da Estação do Metrô
Borba Gato.
Fonte: autor
Figura 35 – Espaço de área
verde superdimensionado
na praça da Estação do
Metrô Borba Gato.
Fonte: autor
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Figura 36 – Desnível da
praça da Estação de Metrô
Borba Gato em relação ao
nível da calçada.
Fonte: autor
Figura 37 – Projeto deixando
o espaço com configuração
de transição, na praça da
Estação de Metrô Borba
Gato.
Fonte: autor

A praça está em 

desnível em relação 

ao nível da rua, como 

está para baixo 

causa sensação de 

insegurança, já que 

não se vê quem está 

na rua

Desenho de projeto dando ao 

pedestre a sensação de lugar de 

passagem (corredor)

56



Análises Subjetivas

No processo de estudo e pesquisa das praças das estações de Metrô elencadas, fez-

se uma análise subjetiva da praça localizada na Estação Borba Gato. Pode-se

observar que o entorno desta é constituída por sua maioria de residências, porém

em seu entorno imediato existe a presença de alguns prédios comerciais ou de

serviços.

A estação Borba Gato não está entre as mais utilizadas na cidade, por isso durante

todo o dia o fluxo de pessoas é pequeno.
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Figura 38 – Localização da
Estação Borba Gato na
cidade.
Fonte:
https://www.google.com.br
/maps/place/Borba+Gato/
@-23.63348,-
46.6927438,17.78z/data=!4
m5!3m4!1s0x94ce50edae22
3947:0xd4a14690341aa263!
8m2!3d-23.6334063!4d-
46.6928323?hl=pt-BR



Soma-se a isso, o fato de a estação estar localizada em uma parte da Avenida Santo

Amaro onde o fluxo de automóveis é muito grande e não existia uma área

considerável disponível para a realização do projeto da praça, obtendo-se um

resultado tímido e que pouco atrai usuários.

O estado de conservação da praça, assim como nas outras estações inauguradas há

pouco tempo, é excelente. Com boa acessibilidade e boas condições de limpeza.

Encontram-se mobiliários, em locais incomuns, é verdade, mas que mesmo assim

podem ser vistos sendo utilizados.

O pouco uso desta praça, pode ser explicado pelo sítio onde foi construída, citado

anteriormente, e pelo fato de não ter um fluxo grande de usuários da estação e nem

de pedestres que andam na área. O seu tamanho reduzido e o desnivelamento em

relação à cota da calçada também podem explicar essa ausência de pessoas.

Como a praça está logo na saída da estação, inevitavelmente ela é utilizada como

espaço de transição, mas muito raramente como espaço de permanência.

Figura 39 e 40 – Anotações e
croquis feitos durante visita
em campo para análise
subjetiva da praça da
Estação de Metrô Borba
Gato.
Fonte: autor
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Figura 41 e 42 – Fotos do
uso da praça da Estação de
Metrô Borba Gato.
Fonte: autor
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Estação Brooklin – Linha Lilás

Análises Objetivas

Figura 43 – Gesosampa:
Levantamento da área do
entorno da Estação
Brooklin.
Fonte:
http://geosampa.prefeitura.
sp.gov.br/PaginasPublicas/_
SBC.aspx#
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Observa-se pelos dados gerados pelo Geosampa, e pela observação in loco, que o

entorno da estação do Metrô Brooklin é constituído na sua maioria por residências.

No seu entorno imediato existem muitos sobrados, e nas quadras seguintes edifícios

de apartamentos com altos gabaritos.

Na visita ao local, foi possível perceber também, que existem muitos comércios, para

suprir os moradores, e também os usuários do metrô. Ainda na visita, percebe-se

que entre os sobrados residenciais, muitos deles são utilizados como sedes de

pequenas empresas, o que explica o grande fluxo de pessoas no Metrô e dos

transportes públicos na região.

Pontos positivos da Praça do Metrô Brooklin:

Figura 44 – Rampa de
acessibilidade à praça da
Estação de Metrô Brooklin.
Fonte: autor

Possibilidade de Acessibilidade
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Segurança (câmeras de vigilância)

Boa iluminação artificial

Figura 45 – Postes de
iluminação artificial da praça
da Estação do Metrô
Brooklin.
Fonte: autor
Figura 46 – Postes com
câmeras de vigilância da
praça da Estação do Metrô
Brooklin.
Fonte: autor
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Figura 47 – Olhar de dentro
da praça da Estação de
Metrô Brooklin para a
calçada.
Fonte: autor
Figura 48 – Qualidade do
piso da praça da Estação de
Metrô Brooklin.
Fonte: autor

Boa visibilidade da praça

para a calçada e vice-

versa (traz segurança ao

local)

Pisos com boa qualidade para andar

(tanto a pé quanto para cadeirantes)
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Pontos negativos da Praça do Metrô Brooklin:

Configuração de um

corredor de passagem, sem

elementos que prendam ou

mudem o foco de atenção do

pedestre (Del Rio)

Desnível (Praça elevada em relação ao

nível da rua)

Figura 49 – Desnível da rua
em relação à praça da
Estação do Metrô Brooklin.
Fonte: autor
Figura 50 – Configuração
linear de passage da praça
da Estação do Metrô
Brooklin.
Fonte: autor
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Figura 51 – Barreira física
entre o pedestre e a praça
da Estação de Metrô
Brooklin.
Fonte: autor
Figura 52 – Entrada da
Estação de Metrô Brooklin
de costas para a praça.
Fonte: autor

Barreiras físicas entre o nível da calçada

e da praça

A praça está de costas para a entrada do

Metrô (impedindo a possibilidade de ser

utilizada como ponto de encontro ou

permanência para quem vai usar a

estação logo a seguir)
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Análises Subjetivas

Ao chegar na praça, um fato de destaque foi perceber que ela é um ponto de

recebimento e retirada das bicicletas Yellow, dessa forma, uma das dinâmicas que

existe nela é exatamente das pessoas que vem deixar e levar as bicicletas. Além

disso, fica uma fiscal da Yellow na praça, até às 20h, com quem pudemos conversar.

Na conversa com a fiscal da Yellow, a mesma afirmou que durante todo o dia a praça

tem um movimento muito pequeno, onde o número de usuários é quase nulo,

principalmente após o horário de pico.
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Figura 53 – Localização da
Estação Brooklin na cidade.
Fonte:
https://www.google.com.br
/maps/place/Metr%C3%B4+
Brooklin/@-23.6265364,-
46.6876675,18z/data=!4m5!
3m4!1s0x94ce5094fc94ac1d
:0x43f2210df6476acb!8m2!
3d-23.6265072!4d-
46.6879473?hl=pt-BR



Após as análises objetivas realizadas em relação à Praça da Estação do Metrô

Brooklin, decidiu-se fazer uma análise subjetiva da mesma. Para isso, utilizou-se a

observação in loco, na qual foi contado o número de pessoas que utilizaram a praça,

por horário, qual o gênero e aproximada faixa etária do usuário e qual era o uso que

este dava à praça.

Para esta visita escolheu-se um dia útil da semana, ou seja, não podia ser final de

semana, feriado ou recesso. Aconteceu no dia 21 de novembro de 2018, quarta-feira,

e o período de observação iniciou-se às 11:40 e se encerrou às 17:30, compreendendo

o horário de almoço, saída das escolas e horário de pico – saída dos funcionários de

seus empregos.

Nossa observação confirmou estes relatos, já que durante todo o período de

permanência no local, pouquíssimos usuários realmente se apropriaram da praça.

Como já havia sido citado na análise objetiva, por a praça se encontrar num nível

acima da rua, aproximadamente 60 cm, cria-se uma barreira, devida a qual os

pedestres acabam utilizando muito mais a calçada (de boa qualidade) do que a praça

para transitar até a Estação do Metrô.

Durante todo o período de observação, quase 6 horas, apenas 139 pessoas

utilizaram a praça como espaço de transição para chegar na estação, um número

muito reduzido pensando na quantidade de pessoas que utilizam a estação, e

provavelmente se confirmará um número extremamente pequeno, após as

comparações com as outras estações de Metrô.
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Ainda no mesmo período, 28 pessoas utilizaram a praça como espaço de

permanência. Porém, destas, apenas 6 pessoas realmente se apropriaram da praça,

sendo 2 casais que utilizaram o espaço para passar um tempo juntos e outras 2

pessoas que levaram os cachorros para brincarem na praça. O restante utilizou a

praça apenas para esperar alguém chegar e irem juntos para a estação do Metrô ou

para outro local.

Notou-se que destas 28 pessoas, apenas 7 eram mulheres e destas apenas uma era

de uma faixa etária mais avançada. Ainda, duas delas estavam acompanhadas dos

parceiros. Os outros 21 usuários eram homens jovens. Essa leitura, talvez, possa nos

levantar a questão da sensação de insegurança que o local transmite pela ausência

de uso, afastando da mesma os usuários que se sentem mais vulneráveis na cidade,

sendo as mulheres e as pessoas de faixa etária maior.

Outro ponto notável durante a observação foi a presença nula de crianças na praça.

Na análise objetiva já tínhamos notado que não haviam equipamentos que atraíssem

a população para utiliza-la. Mas a observação subjetiva nos enfatizou como a praça é

pouco atrativa principalmente para as crianças, para os pais levarem estas para

usufruírem um tempo juntos, e também pouco atrativa aos idosos. Pelo

conhecimento que temos em outras praças da cidade, sabemos que é fácil a

colocação de equipamentos para uso infantil e de idosos, o que levanta a questão de

como as praças das estações do Metrô poderiam apresentar melhor desenho e

planejamento.

Três expectativas que existiam antes da observação e foram frustradas foram em

relação ao horário do almoço, horário de saída das escolas e horário de pico.
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Figura 54 e 55 – Anotações e
croquis feitos durante visita
em campo para análise
subjetiva da praça da
Estação de Metrô Brooklin.
Fonte: autor
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Esperava-se que nestes períodos houvessem uma maior adesão ao uso da praça, já

que são espaços de tempo durante o cronograma do dia a dia que se pode dar uma

descansada e quebrar a rotina de trabalho e estudos. Porém nem mesmo nestes

períodos observou-se a utilização da praça.



Figura 56, 57, 58 e 59 –
Anotações e croquis feitos
durante visita em campo
para análise subjetiva da
praça da Estação de Metrô
Brooklin.
Fonte: autor
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Figura 60, 61 e 62 – fotos
tiradas durante a visita em
campo para análise
subjetiva da praça da
Estação de Metrô Brooklin,
mostrando alguns usuários.
Fonte: autor
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Estação Eucaliptos – Linha Lilás

Análises Objetivas

Figura 63 – Gesosampa:
Levantamento da área do
entorno da Estação
Eucaliptos.
Fonte:
http://geosampa.prefeitura.
sp.gov.br/PaginasPublicas/_
SBC.aspx#
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Analisando os dados do Geosampa, juntamente com as observações feitas in loco,

pode-se afirmar que o entorno da estação Eucaliptos é formado por residências de

alto e médio padrão e por muito comércio.

Localiza-se em frente ao Shopping Ibirapuera, situado à Avenida Ibirapuera. Por esta

razão, tem um tráfego intenso de automóveis em seu entorno imediato. É mais uma

das novas estações da linha Lilás, e por esta razão, encontra-se em ótimo estado de

conservação e limpeza.

Não existe calçada ao redor da praça da estação Eucaliptos, por isso a praça acabou

tornando-se um espaço de transição. Como vantagem podemos destacar o fato de a

saída da estação estar de frente para a praça, o que obriga o usuário a, pelo menos,

passar por ela.

Como as outras praças das estações da linha Lilás, essa também conta com projeto,

mobiliários urbanos e área verde. Porém, como as outras praças também tem um

desenho que não acolhe os usuários, e incentiva-os a usarem como espaço de

passagem, e não de permanência.
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Pontos positivos da Praça do Metrô Eucaliptos:

Mobiliário urbano

Saída da estação de

frente para a praça

Figura 64 – Saída da Estação
do Metrô Eucalipos de
frente para a praça.
Fonte: autor
Figura 65 – Mobiliário
urbano presente na praça
da Estação do Metrô
Eucaliptos.
Fonte: autor
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Figura 66 – Praça da Estação
de Metrô Eucaliptos no
mesmo nível da calçada.
Fonte: autor
Figura 67 – Bicicletário na
praça da Estação de Metrô
Eucaliptos.
Fonte: autor

Mesmo nível da rua

(todos se veem,

segurança)

Possui bicicletário
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Pontos negativos da Praça do Metrô Eucaliptos:

Desenho de projeto que

induz o usuário a usar

como espaço de transição

Ótimo estado de

conservação e de limpeza

Figura 68 – Ótimo estado de
conservação da praça da
Estação do Metrô
Eucaliptos.
Fonte: autor
Figura 69 – Desenho da
praça da Estação do Metrô
Eucaliptos formando espaço
de transição.
Fonte: autor
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Figura 70 – Movimento
intenso de veículos no
entorno imediato da praça
da Estação de Metrô
Eucaliptos.
Fonte: autor
Figura 71 – Sem espaço de
calçada.
Fonte: autor

Muito movimento

de carros ao redor

Não existe espaço

de calçada
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Área verde escassa

Figura 72 – Área verde
escassa na praça da Estação
do Metrô Eucaliptos.
Fonte: autor
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Análises Subjetivas

Assim como foi feita em outras praças estudadas durante esta pesquisa, após uma

análise objetiva, realizou-se análise subjetiva da Praça da Estação Eucaliptos,

localizada à Avenida Ibirapuera, em frente ao Shopping Ibirapuera.

A expectativa, antes da observação in loco, era que a praça pudesse ser bastante

frequentada na hora do almoço, por exemplo, em razão da grande quantidade de

escritórios que tem em seu entorno. Existia a possibilidade de encontrar muitas

pessoas utilizando o lugar para dar uma desacelerada do dia a dia corporativo.

Esperava-se que aproveitassem a praça para tomar um sol, ter contato com um

ambiente ao ar livre.
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Figura 73 – Localização da
Estação Eucaliptos na
cidade.
Fonte:
https://www.google.com.br
/maps/place/Eucaliptos/@-
23.6095656,-
46.6682975,17.26z/data=!4
m5!3m4!1s0x94ce5a09c9fa
00fb:0x7826cbee9305eda1!
8m2!3d-23.6096505!4d-
46.6683913?hl=pt-BR



Figura 74 e 75 – Anotações e
croquis feitos durante visita
em campo para análise
subjetiva da praça da
Estação de Metrô
Eucaliptos.
Fonte: autor
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Porém, não foi o que aconteceu. Assim como as outras praças das estações da linha

Lilás estudadas, esta encontra-se em excelentes condições de manutenção, limpeza,

acessibilidade, mas mesmo assim, não é utilizada para fins de permanência.

A saída da estação está de frente para a praça, o que é uma vantagem, já que em

muitas outras estações da linha Lilás elas ficam de costas. Assim sendo, os usuários

do Metrô são obrigados a passar pela praça, pelo menos para sair da estação, o que

traz certo movimento para esta.

Os mobiliários não são muitos, mas existem. Como estão longe da saída da estação,

não são muito usados. A praça acabou se tornando mesmo um espaço de transição,

e não cumpre muito a função de espaço de permanência. Talvez o fato de estar bem

em frente ao shopping, faça com que a população prefira estar dentro do centro

comercial, ao invés da praça.



Figura 76 – Anotações feitas
durante visita em campo
para análise subjetiva da
praça da Estação de Metrô
Eucaliptos.
Fonte: autor
Figura 77, 78 e 79 – Imagens
dos usos da praça da
Estação do Metrô
Eucaliptos.
Fonte: autor
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Estação Liberdade – Linha Azul

Análises Objetivas

Figura 80 – Gesosampa:
Levantamento da área do
entorno da Estação
Liberdade.
Fonte:
http://geosampa.prefeitura.
sp.gov.br/PaginasPublicas/_
SBC.aspx#
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Somados os dados encontrados no Geosampa e as observações feitas in loco,

concluímos que o entorno da estação Liberdade é constituído por muitos comércios

e usos mistos (residência junto com comércio).

Por essa grande presença de estabelecimentos comerciais, existe um grande fluxo

de usuários nessa estação. Além disso, com tantos imóveis de uso misto, também

existe uma grande parcela de moradores que utilizam a estação e frequentam a

praça da mesma.

A saída da estação fica em um nível abaixo do da praça (que é o mesmo da rua),

porém, existe um desenho de meio níveis que se assemelham à praça, que já

incorporam o seu uso a quem está saindo da estação.

Apesar de ser uma estação antiga, a praça encontra-se em bom estado de

conservação e limpeza. As ruas são boas, caminháveis, e estão no mesmo nível da

calçada. Apresenta mobiliário urbano e transmite sensação de segurança, tanto pelo

policiamento (que não é constante) quanto pela presença da própria população.

Pontos positivos da Praça do Metrô Liberdade:

Figura 81 – Saída da estação
Liberdade de frente para a
praça.
Fonte: autor

Saída da estação de frente para a 

praça
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Boa qualidade de piso, conservação e

limpeza

Platôs com o mesmo

desenho da praça através

dos desníveis da estação

até a mesma

Figura 82 – Platôs de
integração da praça da à
saída da Estação do Metrô
Liberdade.
Fonte: autor
Figura 83 – Boa qualidade
do piso e conservação da
praça da Estação do Metrô
Liberdade.
Fonte: autor
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Figura 84 – Mobiliário
Urbano na praça da Estação
de Metrô Liberdade.
Fonte: autor
Figura 85 – Segurança na
praça da Estação de Metrô
Liberdade.
Fonte: autor

Mobiliário urbano

Segurança

(policiamento)
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Pontos negativos da Praça do Metrô Liberdade:

Desnível em relação

à praça e à rua

Figura 86 – Desnível da
estação em relação à praça
da Estação do Metrô
Liberdade.
Fonte: autor
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Análises Subjetivas

Com a análise subjetiva feita na praça da Estação Liberdade, após análise objetiva,

encontrou-se uma praça que cumpre sua função de espaço público de permanência.

Ao mesmo tempo, é utilizada como espaço de transição, espera e encontro.

A saída da estação fica em cota abaixo do nível da rua e da calçada, porém, desde

sua saída existem meio níveis que vão incorporando a praça ao trajeto do usuário.

Por ser uma praça mais antiga (que já passou por mudanças e reformas ao longo do

tempo), não é tão limpa ou tão bem conservada quanto as praças das estações da

linha Lilás, mas está em boas condições, sendo facilmente acessada e utilizada por

todas as pessoas.
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Figura 87 – Localização da
Estação Liberdade na
cidade.
Fonte:
https://www.google.com.br
/maps/place/Liberdade/@-
23.5552871,-
46.6358568,17z/data=!4m5!
3m4!1s0x94ce59a93e37564
7:0x1c6bd73cda3c9095!8m2
!3d-23.555297!4d-
46.6356422?hl=pt-BR



O mobiliário existente não é tanto, e nem especialmente desenhado. As muretas dos

canteiros de área verde fazem as vezes de banco para os usuários. Apesar disso,

encontramos pessoas na praça durante todo o dia.

Claro que o fato dela estar envolta por comércios e escritórios, além de ser um

ponto turístico da cidade, aumenta o fluxo de pessoas que passam todos os dias, mas

diferentemente de praças já estudadas nesta pesquisa, na Liberdade os usuários

permanecem nela.

Grande parte dos usuários da praça são os próprios moradores do bairro, então,

chegamos ao fator cultural. Como é sabido, muitos dos moradores são descendentes

de povos orientais, e é comum em seus países de origem a cultura de utilizar os

espaços públicos para encontro, ginástica, tomar sol, fazer novas amizades.

A segurança trazida por policiamento, comércios e a própria população que utiliza a

praça, é também um fator a se destacar.

Figura 88 e 89 – Anotações e
croquis feitos durante visita
em campo para análise
subjetiva da praça da
Estação de Metrô Liberdade.
Fonte: autor
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Figura 90, 91 e 92 – Imagens
dos usos na praça da
Estação de Metrô Liberdade.
Fonte: autor
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Estação Sé – Linha Vermelha

Análises Objetivas

Figura 93 – Gesosampa:
Levantamento da área do
entorno da Estação Sé.
Fonte:
http://geosampa.prefeitura.
sp.gov.br/PaginasPublicas/_
SBC.aspx#
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Como indicado nos dados do Geosampa, somados ao levantamento feito in loco,

confirmamos que o entorno à praça da estação Sé tem em sua maioria imóveis

sendo utilizados como comércio ou serviço e existem alguns lotes com uso misto.

Isso intensifica bastante o fluxo de passageiros durante todo o dia nesta estação.

A praça fica localizada na parte de trás à saída da estação, possui uma boa

manutenção e encontra-se em boa condição de limpeza. Mesmo assim, por causa da

grande quantidade de moradores de rua e usuários de droga que existem na região,

pouco se vê pessoas utilizando a praça, devido a sensação de insegurança.

Existe policiamento constante na região, porém a área é tão grande que a sensação

de insegurança é grande, pois não conseguem fazer a cobertura de todo o

perímetro. Devido, ainda, a essa falta de segurança, as pessoas acabam utilizando a

praça que existe em frente a catedral, deixando de lado a praça do metrô.

Em questões físicas, a praça possui desenho de projeto, com mobiliário urbano, e

apesar dos desníveis em relação à calçada, tem boa acessibilidade.

Pontos positivos da Praça do Metrô Sé:

Figura 94 – Comércios no
entorno da praça da Estação
do Metrô Sé.
Fonte: autor

Comércios ao redor
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Desenho de projeto com mobiliário

urbano

Boa acessibilidade (nível da calçada)

Figura 95 – Acessibilidade à
praça da Estação do Metrô
Sé.
Fonte: autor
Figura 96 – Desenho de
projeto e mobiliário na
praça da Estação do Metrô
Sé.
Fonte: autor
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Figura 97 – Policiamento na
praça da Estação de Metrô
Sé.
Fonte: autor
Figura 98 – Praça fica na
parte de trás da saída da
Estação de Metrô Sé.
Fonte: autor

Policiamento

Fica localizada atrás da

saída da estação

Pontos negativos da Praça do Metrô Sé:
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Sensação de 

insegurança na 

área

Usuários de droga na área

Figura 99 – Usuários de
drogas na praça da Estação
do Metrô Sé.
Fonte: autor
Figura 100 – Sensação de
insegurança na praça da
Estação do Metrô Sé.
Fonte: autor
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Figura 101 – Moradores de
rua na praça da Estação de
Metrô Sé.
Fonte: autor

Presença de moradores de rua
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Análises Subjetivas

Na Estação Sé, assim como na Estação Ana Rosa, é importante destacar que duas

praças podem ser consideradas para o estudo desta pesquisa. Existe a praça

propriamente dita, do Metrô, e a que se localiza em frente à Catedral da Sé.

Primeiramente, falaremos da praça do Metrô. Esta encontra-se na parte de trás da

saída da estação e só é vista quando o usuário se vira. Ao virar-se a visão que a

população tem é de uma praça abandonada e com muitos moradores de rua. A

sensação de insegurança é imediata, e talvez explique a razão de não ter nenhuma

pessoa utilizando, e nem sequer passando por ela.
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Figura 102 – Localização da
Estação Sé na cidade.
Fonte:
https://www.google.com.br
/maps/place/S%C3%A9/@-
23.5501582,-
46.6330742,17z/data=!4m5!
3m4!1s0x94ce59aa5b00468
9:0x37c720ec525c8bd9!8m2
!3d-23.5500992!4d-
46.633321?hl=pt-BR



A praça não se encontra suja e nem em mau estado de conservação. A prefeitura

continua mandando funcionários para cuidar de sua limpeza. Porém, não existe

policiamento e seu desenho de praça não permite que quem está na calçada veja o

que acontece um pouco mais pra dentro da praça e vice-versa.

O desenho da praça e seus mobiliários são interessantes. Assim como na praça do

metrô Ana Rosa, percebe-se uma preocupação quando esta foi desenhada e

construída, mas o tempo tratou de torna-la sem uso.

Já a praça que fica em frente à Catedral da Sé, esta sim é utilizada. Existe

policiamento e uma grande quantidade de vendedores ambulantes, trazendo

movimento à mesma. Claro que o fato da catedral ser um marco turístico da cidade,

pode justificar este uso.

A sensação de segurança continua não sendo completa. Ainda se pode encontrar

moradores de rua nesta praça e ouvir histórias de assalto. Porém, só por ter

policiamento e muito maior movimento de pessoas, além de conseguir ver e ser visto

por quem passa em volta já traz maior tranquilidade.

A praça não possui mobiliário, tem desenho de espaço de transição (corredor),

porém a população apropriou-se e ocupa a praça da maneira que mais convém a sua

rotina diária.

98



Figura 103, 104 e 105 –
Anotações e croquis feitos
durante visita em campo
para análise subjetiva da
praça da Estação de Metrô
Sé.
Fonte: autor
Figura 106 – Imagem do uso
da praça da Estação de
Metrô Sé.
Fonte: autor
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Figura 107 e 108 – Imagens
do uso da praça da Estação
de Metrô Sé.
Fonte: autor



Estação Vergueiro – Linha Azul

Análises Objetivas

Figura 109 – Gesosampa:
Levantamento da área do
entorno da Estação
Vergueiro.
Fonte:
http://geosampa.prefeitura.
sp.gov.br/PaginasPublicas/_
SBC.aspx#
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De acordo com dados obtidos pelo site do Geosampa, juntamente com a visita in loco,

é possível observar que o entorno da estação Vergueiro é constituída na sua maioria

por imóveis residenciais verticais de médio/alto padrão. Existe um número

relativamente alto de imóveis comerciais e mistos (residencial e comercial).

Observa-se também uma quantidade grande de instituições educacionais, de todos

os níveis, particulares e públicas. Encontramos importantes hospitais na região,

como o Hospital Beneficência Portuguesa e o Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Por ser

uma estação que supre uma grande parcela da cidade, o fluxo nesta, é grande

durante todos os períodos do dia, transportando alunos, funcionários, moradores,

etc.

Outro importante marco existente na área é o Centro Cultural São Paulo (CCSP),

integrado à Estação Vergueiro, gera grande parte do fluxo observado, em razão dos

seus usuários, vindos de todas as partes da cidade. Em realidade, a praça da Estação

do Metrô Vergueiro, se mistura ao CCSP, tornando-se praticamente um espaço de

transição entre a estação e o Centro Cultural.

Pontos positivos da Praça do Metrô Vergueiro:

Figura 110 – Poste com
iluminação artificial na praça
da Estação de Metrô
Vergueiro.
Fonte: autor

Boa iluminação artificial

(para o período da noite)
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Acessibilidade

Figuras 111 e 112 –
Acessibilidade à praça da
Estação do Metrô Vergueiro.
Fonte: autor
Figura 113 – Piso com boa
qualidade na praça da
Estação do Metrô Vergueiro.
Fonte: autor

Pisos com boa

qualidade para andar

(tanto a pé quanto

para cadeirantes)
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Figura 114 – Segurança com
presença de vigilantes na
praça da Estação de Metrô
Vergueiro.
Fonte: autor
Figura 115 – Praça no
mesmo nível da calçada.
Fonte: autor

Segurança (vigilantes)

Mesmo nível da calçada

pela Rua Vergueiro
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Apesar de constituir

um espaço de

passagem, a paisagem

vegetal e os marcos

da cidade chamam

atenção do público

para que exista uma

pausa

Figuras 116 e 117 –
Elementos que atraem os
usuários a permanecerem
na praça da Estação do
Metrô Vergueiro.
Fonte: autor

105



Figura 118 – Praça da
Estação do Metrô Vergueiro
em desnível em relação à
calçada.
Fonte: autor
Figura 119 – Desenho da
praça formando espaço de
transição.
Fonte: autor

Pontos negativos da Praça do Metrô Vergueiro:

Configuração de um espaço

de transição/passagem

Desnível (Praça elevada em relação ao

nível do Viaduto Beneficência Portuguesa)
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A praça está de costas para a entrada do

Metrô

Figura 120 e 121 – Saída da
Estação do Metrô Vergueiro
de costas para a praça.
Fonte: autor
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Análises Subjetivas

Após observação e categorização objetiva realizada na praça da estação do Metrô

Vergueiro, realizamos uma análise subjetiva com intenção de destacar os usos e

interações da população com a mesma.

Como foi constatado na análise objetiva, a estação Vergueiro localiza-se numa área

central da cidade, onde conflui fluxos vindos de pontos estratégicos da cidade, como

a Avenida Paulista, rua Vergueiro, região da Aclimação e Paraíso. Rodeada de

escolas, faculdades e hospitais importantes, como o Colégio Objetivo, Universidade

Paulista, Hospital Beneficência Portuguesa, o fluxo de pessoas na estação é

constante durante todo o dia.
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Figura 122 – Localização da
Estação Vergueiro na
cidade.
Fonte:
https://www.google.com.br
/maps/place/Vergueiro/@-
23.5686622,-
46.6398937,17z/data=!4m5!
3m4!1s0x94ce5bc56c0f68c9:
0xe8285e796da8e234!8m2!
3d-23.5688687!4d-
46.6399259?hl=pt-BR



Outro marco importante identificado, e principal na área, é o Centro Cultural São

Paulo (CCSP). Integrado à estação Vergueiro, é responsável por atrair usuários

vindos de todos os pontos da cidade. A praça acabou tornando-se uma área de

transição entre a estação e o CCSP, e o fluxo nesta é grande e constante durante

todo o período em que o centro cultural está aberto. Em entrevista feita com o

vigilante, foi destacado que o fluxo de pessoas aumenta no período da tarde.

A praça possui um desenho de espaço de transição, que não apenas liga a estação ao

CCSP, mas englobando o centro cultural, torna-se passagem da Rua Vergueiro para

chegar na região da Avenida Paulista. Apesar do desenho que esta tem, em razão da

quantidade de vegetação que existe no seu entorno, e também da paisagem que a

cidade proporciona (vista para a Avenida 23 de Maio), a praça acaba tornando-se um

espaço de permanência para uma parte da população.

Como citado anteriormente, o desenho da praça é feito para que esta seja um

espaço transitório, não oferecendo nenhum equipamento para as pessoas

permanecerem, porém, os usuários se apropriaram do espaço, sentando-se no chão,

nos guarda corpos, corrimões de segurança, etc.

Este é um ponto curioso, pois comparada à praça que foi observada anteriormente

(Metrô Brooklin), uma foi toda desenhada para ser um espaço de permanência, e

observamos que funciona como espaço de transição, enquanto a outra foi desenhada

como espaço transitório e é utilizada como espaço de permanência. Nos leva a

destacar a importância da paisagem do entorno e na sensação de conforto que o

usuário encontra ao utilizar certo espaço, como estudado em Del Rio (1990).

.
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A vegetação existente no entorno, além de conforto visual, traz conforto térmico e

diminui a aridez da área, trazendo ao usuário a vontade de estar. Claro que a limpeza

e segurança encontrados na região, também contribuem para que a população utilize

a praça como espaço de encontro e permanência. Como visto na análise objetiva, a

praça possui um piso de boa qualidade e em bom estado. A praça é limpa e existem

vigilantes de segurança.

Trazemos à questão, o fato do próprio CCSP ser apropriado pela população desta

maneira (os usuários sentam-se no chão, usam o centro cultural para programas

que não tinham sido planejados na sua concepção) e se esta é uma influência para o

que ocorre na praça.

Em observação in loco foi possível perceber que a praça reúne pessoas de todas as

faixas etárias, gêneros, origens. São alunos, funcionários, trabalhadores,

aposentados, pessoas a passeio, usuários do CCSP, usuários do Metrô, turistas,

entre outros. Foi constatado, também, a presença de vendedores ambulantes na

entrada da praça, o que é compreendido pelo grande fluxo de pessoas que existe.

Claro que não podemos ignorar que o fato de a praça estar integrada ao Centro

Cultural São Paulo, aumenta o fluxo de pessoas que passam e utilizam a mesma.

Porém, mais uma vez, destacamos que o desenho da praça e o seu entorno

contribuem para esta apropriação, pois seria fácil as pessoas apenas passarem por

esta e ir diretamente ao CCSP, sem torna-la um espaço de permanência e encontro.

Isso vai de encontro com o que estudamos em Augé (1994), que afirma que um lugar

não é totalmente extinto, assim como um não lugar não é totalmente consolidado.

Fatores externos podem trazer vida e uso à praça.
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Figura 123 e 124 –
Anotações e croquis feitos
durante visita em campo
para análise subjetiva da
praça da Estação de Metrô
Vergueiro.
Fonte: autor
Figura 125 e 126 – Imagens
mostrando o uso da praça
da Estação de Metrô
Vergueiro.
Fonte: autor
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Figura 127 e 128 – Imagens
mostrando o uso da praça
da Estação de Metrô
Vergueiro.
Fonte: autor



Avaliações Pós-ocupação





Em 2009, Rheingantz et al., fizeram uma compilação e revisão de um conjunto de oito

ferramentas utilizadas na avaliação de ambientes e lugares pós-ocupação. São

instrumentos baseados em estudos feitos ao longo da história, por diferentes

autores e muito utilizados na psicologia ambiental. Adaptados para a área

acadêmica, em sua obra, facilitaram as aplicações e análises para fins de pesquisa.

Para podermos dar uma base comum às análises feitas no capítulo anterior, das oito

disponíveis na obra de Rheingantz e seus colaboradore, foram escolhidas três para

auxiliar a nossa avaliação e categorização das praças das estações de Metrô

estudadas.

A escolha das três avaliações foi feita com base no tipo de visitas em campo feitas –

no caso individual e com olhar próprio do autor desta pesquisa. Foram levados em

conta também, os pontos importantes a serem levantados para este estudo.

A primeira delas é a Walkthrough, desenvolvida por Kevin Lynch e originária da

Psicologia Ambiental, constitui-se na realização de um percurso complementado por

fotografias, croquis, gravações de áudio e vídeo. Os aspectos físicos do lugar

articulam com as reações dos participantes, relacionando-se com o ambiente. É um

instrumento de grande utilidade, pois possibilita aos observadores a identificação

descritiva dos aspectos positivos e negativos dos ambientes estudados.

É um instrumento flexível, possibilitando diferentes maneiras de aplicação e

abordagem. No caso desta pesquisa, foi feita uma tabela com o que deveria ser

observados durante as visitas, tanto de análise objetiva, quanto subjetiva. Cada item

tinha a possibilidade de ser enquadrada em uma das cinco diferentes categorias (A=

Muito bom; B= Bom; C= Ruim; D= Muito Ruim; E= Não Possui).
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Para complementação da tabela preenchida, foram tiradas fotografias e feitos

alguns croquis, além de comentários e pensamentos do pesquisador (lidos no

capítulo anterior).

A segunda é o mapa comportamental, também vinda da Psicologia Ambiental,

consiste no registro gráfico, das atividades dos usuários, durante visita in loco.

Possibilita a identificação dos usos, fluxos, relações e arranjos espaciais; e ainda

indica movimentos, interações e distribuição das pessoas em determinado ambiente.

A última delas é o mapeamento visual, criado por Ross Thorne e J. A. Turnbull,

auxilia na identificação da percepção que os usuários têm em relação ao ambiente

em questão. O foco está na localização, apropriação e demarcação dos territórios.

Situações inadequadas, mobiliário excessivo, barreiras existentes também

aparecem nesta avaliação. Inicialmente desenvolvido para ambientes internos, é

facilmente aplicado a ambientes urbanos.

O mapa comportamental e o mapeamento visual possuem suas semelhanças, sendo

assim, foram feitas ao mesmo tempo. O pesquisador ficou em lugares onde não

interferisse na dinâmica e no uso rotineiro das praças e observou a maneira como

os indivíduos reagiam ao ambiente e como o ambiente os influenciava.

Como não foi possível obter desenhos técnicos das praças estudadas, foram

utilizadas imagens retiradas da internet, nas quais foram feitas observações e

anotações de fluxos, usos, permanências, preferências, frequências da população

nas áreas observadas, através de diferentes tipos de traços, linhas, formas e cores

(com as devidas legendas).
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Assim, foi possível, apesar das análises terem sido feitas individualmente e pelo

próprio autor da pesquisa, ter um fundamento que trouxesse compatibilidade e

confiabilidade aos dados colhidos nas observações in loco.

A seguir, temos as Avaliações Walkthrough das praças estudadas:
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Tabela 1 – Avaliação Pós-
ocupação Walkthrough da
praça da Estação de Metrô
Ana Rosa.
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Tabela 2 – Avaliação Pós-
ocupação Walkthrough da
praça da Estação de Metrô
Ana Rosa.
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Tabela 3 – Avaliação Pós-
ocupação Walkthrough da
praça da Estação de Metrô
Borba Gato.
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Tabela 4 – Avaliação Pós-
ocupação Walkthrough da
praça da Estação de Metrô
Brooklin.
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Tabela 5 – Avaliação Pós-
ocupação Walkthrough da
praça da Estação de Metrô
Eucaliptos.
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Tabela 6 – Avaliação Pós-
ocupação Walkthrough da
praça da Estação de Metrô
Liberdade.
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Tabela 7 – Avaliação Pós-
ocupação Walkthrough da
praça da Estação de Metrô
Sé.
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Tabela 8 – Avaliação Pós-
ocupação Walkthrough da
praça da Estação de Metrô
Sé.
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Tabela 9 – Avaliação Pós-
ocupação Walkthrough da
praça da Estação de Metrô
Vergueiro.



A seguir temos os Mapas Comportamentais e Mapeamentos Visuais das praças

estudadas:
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Figura 129 – Avaliação Pós-
ocupação Mapa
comportamental e
Mapeamento visual da
praça da Estação de Metrô
Ana Rosa.
Fonte da imagem base:
https://earth.google.com/w
eb/@-23.5815309,-
46.6386629,818.48454196a,
958.61963723d,35y,73.7540
4687h,0t,0r/data=ChQaEgoK
L20vMGc1NzdqXxgCIAEoAg
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Figura 130 – Avaliação Pós-
ocupação Mapa
comportamental e
Mapeamento visual da
praça da Estação de Metrô
Borba Gato.
Fonte da imagem base:
https://hah.life/video/yOpy
3XhroZU4/-
/Metr%C3%B4%20SP%20-
%20Nova%20Esta%C3%A7%
C3%A3o%20Borba%20Gato
%20-
%20Linha%205%20lil%C3%A
1s
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Figura 131 – Avaliação Pós-
ocupação Mapa
comportamental e
Mapeamento visual da
praça da Estação de Metrô
Brooklin.
Fonte da imagem base:
https://aguiaengenharia.en
g.br/servicos/modelagem-e-
escaneamento-3d/
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Figura 132 – Avaliação Pós-
ocupação Mapa
comportamental e
Mapeamento visual da
praça da Estação de Metrô
Eucaliptos.
Fonte da imagem base:
https://br.depositphotos.co
m/214242294/stock-photo-
sao-paulo-brazil-mai-
2018.html
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Figura 133 – Avaliação Pós-
ocupação Mapa
comportamental e
Mapeamento visual da
praça da Estação de Metrô
Liberdade.
Fonte da imagem base:
https://earth.google.com/w
eb/@-23.55515695,-
46.63595037,774.54027713
a,967.13458497d,35y,342.15
967132h,0t,0r/data=ChQaEg
oKL20vMGc1OGZneRgCIAEo
Ag
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Figura 134 – Avaliação Pós-
ocupação Mapa
comportamental e
Mapeamento visual da
praça da Estação de Metrô
Sé.
Fonte da imagem base:
https://earth.google.com/w
eb/@-23.55009947,-
46.63332114,759.2718302a,
958.87303408d,35y,22.7049
7077h,0t,0r/data=ChQaEgoK
L20vMGc1NTgzahgCIAEoAg
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Figura 135 – Avaliação Pós-
ocupação Mapa
comportamental e
Mapeamento visual da
praça da Estação de Metrô
Vergueiro.
Fonte da imagem base:
https://earth.google.com/w
eb/@-23.56886731,-
46.63992541,806.68379758
a,960.76775213d,35y,338.51
804814h,0t,0r/data=ChQaEg
oKL20vMGc1OGJ0eRgCIAEo
Ag





Conclusão





Após a presente pesquisa e estudo, concluímos que existem uma série de fatores e

variáveis, que relacionam-se às dúvidas levantadas na nossa introdução. Como foi

citado anteriormente, esta pesquisa surgiu de uma curiosidade cotidiana, na qual

questionava-se o motivo das praças das estações de Metrô estarem subutilizadas,

quando existe tanta queixa de falta de espaços públicos na cidade.

Ao analisarmos diferentes estações, com diferentes desenhos, concepções,

localização e público compreendemos que cada praça poderia cumprir diferentes

funções na cidade. Assim sendo, não se pode categorizá-las como funcionais ou não,

mas, de acordo com os teóricos que usamos para fundamentar nossa pesquisa,

podemos dizer se são lugares ou não lugares.

Os espaços de transição são classificados como não lugares (AUGÉ, 1994), portanto

podemos afirmar que a grande maioria das praças estudadas estão nesta categoria.

São poucas as praças que a população utiliza como espaço de permanência e

encontro, e nossos resultados associam-se a esses conceitos.

A primeira delas se relaciona à zona de conforto. Para isso consideramos a praça da

Estação Eucaliptos. Uma área onde existem tantos escritórios, comércios e

moradias deveria trazer uma grande população de usuários para a praça. Porém,

temos o fato de o shopping estar localizado bem em frente, um ambiente

considerado seguro, de conforto social, assim as pessoas acabam preferindo

frequentá-lo. A praça é um espaço público, de todos, de todas as classes, gêneros,

identidades. O shopping filtra, o shopping seleciona, o shopping separa. Talvez a

população não esteja preparada para se misturar.
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A segunda questão é a da segurança, e para isso temos os casos das praças das

Estações Ana Rosa e Sé. São duas praças que na análise objetiva seriam

consideradas excelentes. Ambas possuem desenho de projeto, mobiliário, estão em

boas condições de manutenção e limpeza. Porém, a falta de policiamento e por

estarem ocupadas por moradores de rua, existe uma sensação de insegurança que

repele a população, deixando-as desertas.

Outro fato levantado é o das praças estarem atreladas a um equipamento de

deslocamento. O Metrô, sendo um transporte de massa ágil e grandemente utilizado,

ocupa um espaço psicológico em seus usuários que a associam sempre a um espaço

de transição. Dessa maneira, podemos supor que as pessoas compreendam as

praças como um espaço de passagem ou de espera rápida, pois quando transitam

por elas, é sempre para utilizar o Metrô, visando um outro destino.

Trazemos também, à pauta, as praças das estações da linha Lilás, que são recém-

inauguradas, ou seja, estão em excelentes condições de uso, limpeza e manutenção.

Possuem mobiliário, área verde, foram projetadas e pensadas para funcionar como

espaço ao público, segundo os relatórios de diretrizes do Metrô (2011), e mesmo

assim não vemos a população usando e se apropriando destes espaços.

Entendemos então, a importância na hora da concepção de projeto. O desenho e

elementos presentes nas praças influenciam a maneira como o sujeito reage ao

objeto. Nestas praças citadas, não existem componentes que prendam a atenção do

usuário, e muito menos um desenho de trajeto, fruição, interação que o faça parar

ou ficar. Todos lembram corredores de passagem, até mesmo na forma como os

mobiliários estão inseridos, sugerindo ao pedestre que reaja à um espaço de

transição.
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Neste caso, citaremos então, a praça da estação Liberdade. Simples, com poucos

mobiliários (que nem foram desenhadas especificamente para a própria), bem

preservada, porém com seus sinais do tempo, cumpre seu uso como lugar, sendo

espaço de encontro e permanência na cidade. Vemos então, a importância da

população se sentir acolhida e bem-vinda ao espaço, que mesmo não precisando ter

os melhores equipamentos, atrai os usuários.

Lembramos ainda, da estação Vergueiro que está integrada ao Centro Cultural São

Paulo. Esta é uma praça que cumpre sua função, além de ser classificada como

lugar, já que existem pessoas usando como espaço de permanência, espera,

encontro. Porém, a praça está tão bem integrada ao centro cultural, que

entendemos que o seu uso pode estar relacionado ao mesmo. Fica então a pergunta:

será que as praças seriam apropriadas com maior afinco pela população se estas

estivessem ligadas a equipamentos públicos importantes e interessantes à

população?

Como já foi dito, identificamos as variáveis presentes nas diferentes praças. A

maneira como o sujeito vai reagir ao objeto faz parte dos mistérios da arquitetura.

Os desenhos e partidos arquitetônicos potencializam as emoções e vivências dos

espaços. O status de um espaço nunca está consolidado, portanto é importante que o

arquiteto dê oportunidades aos usuários de se identificarem e transformarem os

não lugares em lugares (BALTHAZAR, 2016, AUGÉ 1994).
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Além disso, existe uma gama de fatores que levam as pessoas a criarem vínculos e

memórias com os lugares. Nessa pesquisa identificamos alguns aspectos que

influenciam e atraem os usuários a se apropriarem de espaços, e outros que

acabam repelindo os mesmos, sendo nosso objeto, as praças das estações de Metrô.

Mas não são regras, não são ordens, não são fórmulas mágicas. São potenciais

transformadores de espaços.

Conclui-se então, que não é possível ter certeza de como, e se, um espaço será

apropriado, mas é necessário estudar, pensar, desenhar, projetar e proporcionar

possibilidades a quem o frequentará.
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