
ANÁLISE DAS EXPERIÊNCIAS
SENSORIAIS EM TRÊS ESPAÇOS

PÚBLICOS DE MACEIÓ-AL



1 

 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO TIRADENTES 

CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

 

 

 

 

 

 

 
 

DÉBORA DO NASCIMENTO OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

 
ANÁLISE DAS EXPERIÊNCIAS SENSORIAIS EM TRÊS ESPAÇOS 

PÚBLICOS DE MACEIÓ-AL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maceió 

2019 



2 

 

 

DÉBORA DO NASCIMENTO OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANÁLISE DAS EXPERIÊNCIAS SENSORIAIS EM TRÊS ESPAÇOS PÚBLICOS 

DE MACEIÓ-AL  

 

 
Trabalho Final de Graduação do curso de 

Arquitetura e Urbanismo, do Centro Universitário 

Tiradentes (UNIT) sob orientação da profa. Dra. 

Mônica Peixoto Vianna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maceió 

2019 



3 

 

 

 

 

 

                         
 
 
 
 
  
 
 
                                 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oliveira, Debora do Nascimento  

 
O48a 

 

      Análise das experiências sensoriais em três espaços públicos de 

Maceió, AL / Debora do Nascimento Oliveira. - Maceió, 2019. 

 

 121 f. : il. 

  
 Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e 

Urbanismo) - Centro Universitário Tiradentes UNIT/AL. 
Orientador:  Prof.ª Dr.ª Mônica Peixoto Vianna 

 

Bibliografia: f. 100 – 103 

  
 1.  Arquitetura Sensorial. 2. Qualidade de Vida. 3.  Espaços Públicos. 

I. Vianna, Mônica Peixoto (orient.) II. Centro Universitário Tiradentes. 

III. Título.  
  

                                                                                                 

CDU: 72(813.5)  



4 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho ao Espírito Santo por ter sido a minha força    

durante todos esses anos, a minha mamis, Jacyra e a todos que me 

ajudaram a chegar até aqui, amo vocês!     



6 

 

 

AGRADECIMENTOS  

 

Gostaria de agradecer à Deus pela Sua paz que excede todo entendimento, pela 

criatividade e pelas ideias que Ele me entregou e principalmente por me manter bem 

emocionalmente durante essa loucura chamada Trabalho Final de Graduação. Se não 

fosse por Ele eu não teria chegado até aqui.  

 

Agradeço aos meus pais, em especial à minha mãe, você é e sempre será a peça 

fundamental da minha vida, em todas as etapas, obrigada por ser tão presente em todas 

elas e sempre com muita paciência, eu te amo com todas as minhas forças.  

 

Família Nascimento, eu amo vocês, obrigada pelas palavras de incentivo e por 

sempre acreditarem em mim! Em especial às minhas primas, Aninha, que brincando me 

deu uma ideia incrível para o tema desse trabalho, a Nandinha pelos letterings do diário 

de bordo e a Nine por ser a prima irmã que me acompanha desde sempre.  

 

À célula Terebinto e aos meus líderes Gabriel e Isadora, a vida de vocês me estimulou 

a viver de forma constante na presença de Deus e eu não quero sair nunca mais dela. 

Obrigada pelas palavras proféticas das Segundas-feiras, elas eram o fôlego que eu 

precisava. Sou grata demais por tudo, vocês fazem parte dessa conquista!  

 

Obrigada a todos os professores, vocês moram no meu coração, em especial, à minha 

orientadora Mônica, obrigada pela paciência e pela sua generosidade de compartilhar com 

a gente o que você sabe com tanto amor. Você é um exemplo para mim!  

 

Por fim, agradeço aos meus amigos de graduação, por dividir as alegrias e os choros, 

esses cinco anos foram memoráveis. Em especial às minhas amigas da vida, Anne, 

Clarinha e Joy, amo muito vocês. 

 

Mais um ciclo se encerra, e eu escrevo isso com o coração grato e emocionada por 

tudo que vivi até aqui e pronta para viver os melhores anos da minha vida! O futuro é 

brilhante! 

 



7 

 

 

RESUMO 

 

Essa monografia aborda a importância da boa arquitetura em espaços públicos e como ela 

interfere na qualidade de vida das pessoas, mostrando como a arquitetura sensorial pode 

auxiliar criando ambientes instigantes e que envolvam os usuários. Sabe-se que as cidades 

têm influência direta na saúde de seus moradores e que os ambientes que possuem 

estímulos sensoriais têm o poder de diminuir níveis de estresse e ansiedade e melhorar a 

saúde das pessoas que convivem nesses espaços. Devido a isso, o objetivo deste trabalho 

foi analisar as experiências multissensoriais e a qualidade de três espaços públicos de 

Maceió-AL, sendo duas praças da parte alta de Maceió, a praça Genésio de Carvalho 

(Gruta de Lourdes) e a Praça do Centenário (Farol), e um espaço da parte baixa, um 

recorte da orla da Ponta Verde, que vai do Kanoa Beach Bar até o letreiro “Eu Amo 

Maceió”, espaço que se convencionou chamar de “Rua Fechada” aos domingos. A 

metodologia utilizada foi baseada em pesquisas bibliográficas, estudos de caso e visitas 

de campo aos locais escolhidos para as análises. Assim, foi possível perceber que a praça 

Genésio de Carvalho e a orla de Ponta Verde possuíam mais estímulos sensoriais, devido 

às diversas oportunidades que esses espaços oferecem para a população. Já a praça do 

Centenário é pobre em experiências sensoriais positivas, pois ela é carente de 

equipamentos atrativos ao uso. Como resultado foram sugeridas algumas ideias de 

intervenção para a Praça do Centenário com o intuito de proporcionar aos seus usuários 

experiências que envolvam os sentidos e consequentemente possam melhorar a qualidade 

de vida deles e a relação que eles têm com esse espaço público de Maceió. 

Palavras-chave: Arquitetura Sensorial. Qualidade de Vida. Espaços Públicos. 
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ABSTRACT 

 

This monograph addresses the importance of good architecture in public spaces and how 

it interferes with people's quality of life, showing how sensory architecture can help create 

exciting environments that engage users. Cities are known to have a direct influence on 

the health of their residents and environments that have sensory stimuli have the power 

to reduce stress and anxiety levels and improve the health of people living in these spaces. 

Due to this, the objective of this work was to analyze the multisensory experiences and 

the quality of three public spaces of Maceió-AL, being two squares of the upper part of 

Maceió, the Genésio de Carvalho Square (Gruta de Lourdes) and the Centenário Square 

(Farol), and a space in the lower part, a cutout of the edge of Ponta Verde, which goes 

from the Kanoa Beach Bar to the sign "Eu amo Maceió", space that has been 

conventionally called "Rua Fechada" on Sundays. The methodology used was based on 

bibliographic research, case studies and field visits to the chosen places for the analysis. 

Thus, it was possible to realize that the Genésio de Carvalho Square and the edge of Ponta 

Verde had more sensory stimuli, due to the various opportunities that these spaces offer 

to the population. The Centenário Square, on the other hand, is poor in positive sensory 

experiences, as it lacks attractive equipment to use. As a result some ideas of intervention 

for the Centenário Square were suggested in order to provide its users with experiences 

that involve the senses and consequently can improve their quality of life and the 

relationship they have with this public space of Maceió. 

Keywords: Sensory Architecture. Quality of life. Public spaces. 
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INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, muitas cidades têm crescido de forma descontrolada e sem identidade, 

cada vez mais as edificações são apenas cópias de cunho inflexível e só respondem a uma 

necessidade funcional. Na maioria das vezes uma arquitetura monótona e fechada tem 

sido reproduzida de forma desenfreada, sem se preocupar com as sensações dos usuários 

e sem se comprometer em melhorar a qualidade de vida das pessoas. Sobre isto, o 

arquiteto finlandês Juhani U. Pallasmaa afirma:  

Contudo, a arquitetura de hoje parece ter abandonado a vida 

completamente e se transformado em pura fabricação arquitetônica. A 

arquitetura autêntica representa e reflete um modo de vida, uma imagem 

da vida. Em vez disso, os edifícios de hoje frequentemente parecem 

vazios e não parecem representar nenhum modo de vida autêntico e real 

(PALLASMAA, 2017, p. 38).  

 

As estruturas urbanas e o planejamento da maioria das cidades têm focado cada vez 

mais em vias automobilísticas e em estacionamentos, ou seja, políticas que estimulam 

ainda mais o uso do automóvel. Com a maior parte dos investimentos voltados para o 

carro, as necessidades das pessoas são colocadas de lado e os lugares públicos e abertos 

têm ficado cada vez menos atrativos ao encontro e à permanência, fazendo com que as 

pessoas recorram a ambientes fechados e privados, como shoppings centers, clubes, 

teatros, restaurantes e edifícios comerciais para se ter momentos de lazer.  

Em contrapartida, algumas cidades identificaram esse foco no automóvel como um 

problema, começaram a modificar suas estruturas e, consequentemente, o comportamento 

humano. Gehl (2015) afirma que primeiro as pessoas moldam as cidades, depois elas é 

que moldam as pessoas. Um exemplo que ilustra essa afirmação é a cidade de Melbourne 

na Austrália que possuía uma área central totalmente sem vida e quase abandonada, mas 

que, após algumas modificações para torná-la mais atrativa ao uso dos pedestres, seu uso 

durante o dia aumentou em 39% e uso noturno, dobrou.   

“Os muitos e francos convites para caminhar, permanecer e sentar no espaço público 

comum resultaram em um novo e notável padrão urbano: muito mais pessoas caminham 

e permanecem na cidade” (GEHL, 2015). Oferecer um melhor espaço público e 

desencorajar o uso do automóvel, modifica a dinâmica da cidade, gerando mais vitalidade 

ao espaço urbano, e consequentemente mais qualidade de vida, o que proporciona aos 

moradores e visitantes experiências multissensoriais agradáveis.  
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Contudo, algumas praças, ruas, parques, orlas e calçadões, espalhados pelo mundo, 

ainda não possuem elementos atrativos e não convidam as pessoas ao uso, tornando-se 

mais um lugar de passagem, do que de permanência. Isso acaba gerando mais violência 

que, somada aos investimentos escassos e à falta de estrutura, faz com que esses espaços 

recebam cada vez menos usuários, tornando um ciclo vicioso e preocupante. O excesso 

de permanência em locais fechados influencia negativamente na saúde física e mental das 

pessoas. 

Maceió muitas vezes promove sensações negativas para quem anda por ela, por 

exemplo, lugares que não possuem sombreamento, trazem desconforto na caminhada por 

causa do calor e sol excessivo. Muitos lugares que não fazem o devido descarte do lixo e 

dos dejetos causam experiências desagradáveis por causa dos odores fortes e 

inconvenientes, além disso, ainda existe a falta de mobiliário público de qualidade, que 

possa servir de local de descanso e permanência. A arquitetura pública pode e deve 

proporcionar experiências sensoriais marcantes, ela deve criar nos usuários memórias 

positivas do local, criar uma atmosfera instigante e proporcionar conexões com outras 

pessoas e com a natureza. De acordo com Pallasmaa (2011), uma boa arquitetura é aquela 

que uma pessoa consegue se imaginar se apaixonando por alguém naquele local.   

Esse presente trabalho traz questionamentos sobre essa arquitetura focada em 

ambientes internos e fechados que tem sido cada vez mais comum e busca discutir a 

situação das cidades que não possuem espaços de permanência ao ar livre ou que, quando 

possuem, não são de qualidade e proporcionam experiências sensoriais negativas, sem 

identidade e sem elementos que convidem a permanência.  

Pensando nisso, esse TFG tem o objetivo de compreender a importância de bons 

espaços públicos abertos, como praças e calçadões, através da análise das experiências 

sensoriais para a qualidade de vida das pessoas em três espaços públicos de Maceió e de 

suas classificações como lugares bons ou ruins. Essa classificação seguirá como 

parâmetro os 12 critérios de qualidade do Jan Gehl (explicitados no livro “Cidade para 

pessoas” de 2015); os conceitos da arquitetura lúdica e a preocupação com a qualidade 

visual (estética), com foco nas experiências sensoriais proporcionadas nesses ambientes, 

como os odores, aromas e ruídos, além das sensações táteis que eles oferecem através do 

mobiliário, vegetação, paginação de piso, etc. 

Atualmente, em Maceió, existem muitos lugares públicos e abertos que possuem 

potencial para se tornar locais de permanência de qualidade, porém não possuem aspectos 

que possam enquadrá-los de tal forma. As atividades externas se resumem à orla e a 
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algumas praças.  

Para isso, os lugares que serão analisados são duas praças da parte alta de Maceió, a 

praça Genésio de Carvalho (Gruta de Lourdes) e a Praça do Centenário (Farol), e uma na 

parte baixa, um recorte da orla da Ponta Verde, que vai do Kanoa Beach Bar até o letreiro 

“Eu Amo Maceió”, espaço que se convencionou chamar de “Rua Fechada” aos domingos. 

Para um melhor entendimento disso na prática, esses espaços públicos de diferentes 

bairros de Maceió foram analisados, levando em consideração o que esses espaços 

oferecem à população, como eles estimulam os sentidos humanos (de forma positiva ou 

negativa) e como isso afeta na vivência desses espaços. Os três lugares escolhidos 

apresentam diferentes realidades com o intuito de analisar a qualidade dos espaços de 

permanência que elas têm oferecido. A praça Genésio de Carvalho, na Gruta de Lourdes, 

é uma praça de um bairro majoritariamente residencial, que recebeu investimento de uma 

construtora particular para a sua revitalização e hoje é bastante utilizada pelos moradores 

do bairro; a Praça do Centenário, localizada no Farol, por ser uma praça grande e bem 

arborizada, possui bastante potencial para receber algumas modificações que deem a ela 

novos usos, porém, atualmente serve predominantemente como lugar de passagem e, a 

orla da Ponta Verde, cujo recorte que vai do Kanoa Beach Bar até o letreiro “Eu Amo 

Maceió”, que é um espaço residencial, de prestação de serviços e turístico.  

Para atingir o objetivo principal de compreender a importância de experiências 

sensoriais na qualidade de vida das pessoas, com o foco em Maceió-AL, foram analisados 

estudos de casos de projetos e intervenções que levaram em consideração a boa 

arquitetura e as experiências sensoriais, em alguns casos, de forma implícita e outros 

diretamente, como é o caso do Jardim das Sensações, que foi projetado para oferecer à 

populaçao experiências que envolvem todos os sentidos. Já os outros dois estudos de caso, 

focaram em bons expaços públicos que consequentemente oferecem experiências 

multissensoriais positivas, como a Federation Square, em Melbourne na Austrália e o 

Bryant Park em Nova York. Foram realizadas visitas de campo, para observação e melhor 

entendimento do funcionamento dos espaços públicos escolhidos. E, finalmente, para se 

entender e embasar melhor o trabalho, foi estudado o processo de enclausuramento das 

pessoas nas grandes cidades e os efeitos disso na saúde da população.  

Esta monografia utiliza o método de abordagem hipotético-dedutivo, pois é norteado 

pela hipotése de que não existe qualidade na maiorida dos espaços públicos de Maceió e 

as condições dos mesmos são desfavoráveis para a permanência e a possibilidade de viver 

experiências sensoriais positivas e marcantes.  
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Para o embasamento da pesquisa bibliográfica, os estudos ficaram centrados 

principalmente em leituras de artigos, monografias, livros e dissertações, além de estudos 

de caso e análise de referências projetuais e urbanos, da mesma foram que foram vistos 

vídeos e documentários que pudessem agregar informações ao trabalho. 

Foram feitas visitas aos locais escolhidos para análise a fim de fazer levantamento 

iconográfico e audivisual, além de entender melhor o funcionamento das mesmas, suas 

necessidades e potenciais.  

Assim, esse TFG está dividido em quatro capítulos, sendo o primeiro o referencial 

teórico, onde é abordada a qualidade de vida nos centros urbanos, como se comportam os 

cinco sentidos humanos e como a arquitetura pode influenciar nisso, focando na 

arquitetura sensorial nos espaços públicos. O segundo capítulo, traz estudos de caso de 

uma boa arquitetura e de arquitetura sensorial no Brasil e no mundo que funcionaram e 

funcionam até hoje de forma positiva, esses estudos de caso serviram de embasamento 

para as análises que foram feitas no capítulo seguinte. No terceiro capítulo foi contado 

um pouco da história e realidade atual dos bairros onde esses espaços estão inseridos, 

além das análises dos espaços públicos escolhidos. E, por fim, o capítulo quatro traz uma 

proposta de intervenção na praça do Centenário, para que ela possa proporcionar 

experiências sensoriais positivas e oferecer aos moradores opções de lazer e 

entretenimento. Como Apêndice é apresentado o Diário de Bordo da autora do trabalho 

como forma de mostrar os registros feito ao longo da pesquisa de campo. 
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CAPÍTULO 1: A VIVÊNCIA NAS CIDADES 

 

Nesse capítulo é analisado o processo de urbanização das cidades e as consequências 

disso na saúde dos moradores e como a arquitetura sensorial pode amenizar esses efeitos 

negativos proporcionando locais de entretenimento e descanso.  

 

1.1. Qualidade de vida nos centros urbanos  

 

Com a evolução do ser humano, das técnicas e das condições de existência, ele 

começou a criar condições para sua fixação, passando de nômade para sedentário e, a 

partir disso, começaram a surgir as primeiras civilizações. As técnicas de produção foram 

evoluindo e já era possível dividir tarefas entre eles. Ao longo dos anos e, após vários 

progressos, essas civilizações passaram a ser as cidades rurais e urbanas. 

Após a Revolução Industrial, principalmente, as cidades passaram a oferecer mais e 

melhores oportunidades de emprego do que no campo, e com isso aconteceu o êxodo 

rural, onde várias pessoas migraram em direção a grandes cidades à procura de melhores 

condições de vida. Com essas constantes mudanças, a população mundial já é 

majoritariamente urbana, de acordo com o Relatório da ONU de 2014, já passa de 54% 

de pessoas vivendo em cidades urbanas e, no Brasil, essa porcentagem atinge 84%, de 

acordo com o IBGE de 2010.  

Essa junção de várias pessoas no mesmo lugar, trouxe benefícios e malefícios para a 

evolução da cidade. Saldiva (2018, p. 17) afirma que “o encontro de milhares de seres 

humanos criou beleza, arte, ciência e encantamento. As cidades, pelo seu fascínio e poder, 

criaram, paradoxalmente, condições propícias para o adoecimento”. Toda essa 

concentração populacional trouxe inúmeros prejuízos, como condições precárias de 

moradia, desencadeando em diversas doenças físicas e mentais, congestionamentos 

exorbitantes, adensamento de pessoas, imobilidade, entre outros problemas.  

Jeff Speck (2016) em seu livro, Cidade Caminhável, traz como referência os estudos 

do dr. Richard Jackson – epidemiologista nos Estados Unidos e pesquisador das 

consequências dos carros para as cidades – em relação à cidade de Atlanta (EUA) e conta 

que o mesmo, após passar de carro pela avenida Buford, observou uma senhora 

caminhando com dificuldades, devido ao calor intenso e à falta de arborização, o perigo 

ao caminhar, pela falta de calçadas e a distância entre uma faixa de pedestre e outra, 
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colocando a vida da senhora em risco ao querer atravessar a rua movimentada: 

Se aquela pobre mulher tivesse infartado, nós, médicos, teríamos escrito 

que a causa da morte havia sido infarto e não falta de árvores, de 

transporte público, ou um ambiente urbano ruim e os efeitos de ilhas de 

calor. Se tivesse sido morta por um caminhão, a causa da morte teria 

sido descrita como “trauma por veículo automotor”, e não falta de 

calçadas e de transporte, terrível planejamento urbano e fracasso das 

lideranças políticas. Aquele foi meu momento de “ahá”. Aqui estava eu, 

concentrando-me em riscos remotos de doenças, quando o maior risco 

que as pessoas enfrentavam vinha do ambiente construído (JACKSON, 

1999 apud SPECK, 2016, p. 43). 

 

A falta de planejamento urbano e a expansão urbana desmedida e desorganizada tem 

tornado a maioria das cidades, desagradáveis e perigosas para viver. Esses problemas têm 

ocasionando aquilo que Figueiredo (2010) declara ser o “desurbanismo”. Saldiva (2018), 

afirma ainda que praticamente todas as capitais do Brasil passaram pelo esgotamento dos 

centros de seu território, devido ao crescimento desenfreado.  

Altos índices de criminalidade, coeficientes construtivos generosos e 

legislações que permitem a criação de condomínios fechados parecem 

ser alguns dos fatores que impulsionam o remodelamento de áreas e 

bairros inteiros através de uma arquitetura desurbana, a qual contribui 

para a negação do espaço público, para o enclausuramento de pessoas 

e, por conseguinte, para o esvaziamento dos espaços urbanos. Ruas 

vazias e cercadas por fachadas cegas parecem ser outra restrição para 

os modos de vida que dependem de fachadas ativas e permeáveis. Cada 

vez mais inóspitos, e potencialmente perigosos, os espaços abertos 

legitimamente públicos estão sendo gradativamente abandonados 

(FIGUEIREDO, 2010, p. 16).   

 

Com isso, surgiram diversos problemas nas cidades, como desigualdade social e 

várias doenças, as taxas de doenças mentais e físicas são maiores nas cidades 

(proporcionalmente). E isso está associado a diversos fatores, como poluição, falta de 

saneamento básico, excesso de produção de lixo e descarte em locais inadequados, má 

distribuição de renda, entre outros. Algumas doenças, como obesidade, asma, ansiedade 

e depressão são propícias nesses espaços, principalmente nas periferias das megacidades. 

A era do automóvel tem facilitado o desencadeamento da obesidade e da asma, o 

excesso de carros nas cidades tem proporcionado o aumento da poluição devido ao 

escapamento dos automóveis. Speck (2016) afirma que as cidades mais poluídas são 

aquelas que mais dependem dos automóveis e por causa disso a asma cresce cada vez 

mais, “quase quatorze americanos morrem, a cada dia, de ataques de asma” (SPECK, 

2016).  

O uso do automóvel em grande escala obrigou, ainda, a uma mudança na estrutura 

das cidades para que elas comportassem esse crescente aumento das vias automotivas, 
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tornando-as hostis para os pedestres. Além disso, o transporte público que teria o papel 

fundamental de aumentar o número de pessoas caminhando pela cidade, tem oferecido 

cada vez menos opções de qualidade para a população, o que as fazem optar pelos meios 

de serviço privados, quando se tem condições, e isso tem causado malefícios sensoriais à 

população.  

A impressão é a de que muitas pessoas são carentes e até mesmo 

deficientes em termos cinestésicos. Além disso, o automóvel está 

agravando ainda mais o processo de alienação em relação tanto ao corpo 

quanto ao ambiente. Tem-se a sensação de que o automóvel está em 

guerra com a cidade e possivelmente com a própria humanidade 

(HALL, 2005, p. 77).  

 

Como é o caso de Brasília (Figura 1), que foi uma cidade projetada para os carros, 

com vias largas e grandes distâncias. Brasília, no geral, possui uma escala monumental, 

onde o foco foi deixar em evidência os edifícios governamentais, como o Palácio do 

Planalto e o Congresso Nacional. O Eixo Monumental, por exemplo, não possui opções 

de caminhada confortáveis, com arborização e pequenas escalas, tornando a caminhada 

um atrativo visual, devido a arquitetura de Oscar Niemeyer, porém desinteressante em 

relação aos outros sentidos. Como Gehl (2015, p. 197) afirma: “a cidade é uma catástrofe 

ao nível dos olhos, a escala que os urbanistas ignoraram. Os espaços urbanos são muito 

grandes e amorfos, as ruas muito largas, e as calçadas e passagens muito longas e retas”.  

 

Figura 1 As largas vias e a grandes distâncias de Brasília vista da Torre de TV. Fonte: Acervo Pessoal, 

2018. 

Saldiva (2018) afirma que as cidades criaram um ambiente obesogênico. Gerações 

que antes eram acostumadas a irem para a escola caminhando, hoje vão para o trabalho 

de carros e levam seus filhos para a escola de carro também, as vezes até proibindo que 

façam o trajeto a pé, por medo da violência. “Na última década, surgiram inúmeros 
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estudos que atribuíram a obesidade e as doenças a ela relacionadas, diretamente, ao uso 

do automóvel” (SPECK, 2016).  

Além dos aspectos genéticos e evolutivos, as cidades urbanas, socialmente desiguais, 

têm oferecido às pessoas de baixa renda uma alimentação mais barata e mais 

industrializada, pobre em vitaminas e menos saudáveis, oferecendo assim um cenário 

perfeito para o surgimento do excesso de peso. Porém, segundo Saldiva (2018) a 

obesidade nas cidades, não está associada apenas à alimentação irregular, mas à falta de 

espaços ao ar livre para a prática de esportes e a falta de mobilidade tem gerado crianças 

e adultos sedentários e mais propícios ao sobrepeso.  

A violência nas ruas, devido ao trânsito e à criminalidade, tem “protegido” as 

crianças nas suas casas e impedido que elas aproveitem as cidades de forma plena. Isso 

tem gerado o sedentarismo infantil e uma pré-disposição à obesidade precoce. Isso talvez 

seja um ponto que afete mais crianças de classe média alta do que as de periferias, pois 

nesses ambientes é mais comum ver crianças na ruas brincando do que em bairros mais 

populosos e ricos. 

A violência do trânsito e a ausência de medidas que privilegiem a 

mobilidade ativa cristalizam um modelo de transporte individual e 

motorizado, que faz manter um ciclo de sedentarismo compulsório e 

prolongado durante os nossos deslocamentos pela urbe. Há hoje um 

consenso internacional de que as medidas que estimulam a caminhada 

e o uso da bicicleta estão entre as políticas mais eficazes para o combate 

à obesidade (SALDIVA, 2018, p. 37).  

 

Além disso, segundo Saldiva (2018, p. 41), estudos de laboratório e clínicos apontam 

que a exposição a poluentes atmosféricos, durante a fase embrionária e pós-natal 

principalmente, também podem contribuir para o ganho de peso. Por isso, devido aos 

diversos motivos, é importante que uma cidade saudável e habitável com qualidade, seja 

segura, do ponto de vista da violência e do tráfego, com mobilidade e que ofereça 

melhores condições de transporte público com baixa emissão de poluentes. 

De acordo com o CDC – Centers for Disease Control (Centro de 

Controle de Doenças), um terço das nossas crianças nascidas depois de 

2000 terá diabetes. Isso se deve em parte à dieta, mas também ao 

planejamento urbano: a erradicação sistemática das caminhadas 

proproveitosas de nossas comunidades ajudou a criar a geração menos 

ativa da história dos Estados Unidos (SPECK, 2016, p. 44).   

 

Mudar os hábitos das pessoas, desestimulando o transporte particular e motorizado e 

incentivando o uso do transporte público, da bicicleta e de caminhadas não só muda a 

realidade de sedentarismo e a perda de peso, como fortalece os ossos e a musculatura, 
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trazendo diversos benefícios na idade avançada. “Investir em transporte coletivo de baixa 

emissão de poluentes, assim como em calçadas seguras e ciclovias é, na verdade, não 

apenas um programa de mobilidade, mas também de saúde” (SALDIVA, 2018, p. 39). 

Uma cidade com mobilidade efetiva e mais caminhável é consequentemente mais 

atrativa. 

Para isso é necessário estimular as pessoas a se locomoverem pela cidade a pé, as 

calçadas precisam ser atrativas e, para isso, Speck (2016) afirma que uma boa caminhada 

precisa atender a quatro condições: ser proveitosa, segura, confortável e interessante. Para 

Gehl (2015) uma condição importante para tornar a caminhada mais agradável é ter um 

espaço livre e desimpedido, sem obstáculos, onde se tenha o mesmo ritmo ao caminhar, 

sem interrupções, como é o caso da Dinamarca (Figura 2).  

 

Figura 2 Calçada atrativa para caminhada e permanência na Dinamarca. Fonte: Gehl, 2015, p.16. 

Embora a obesidade e a asma possam ser acentuadas pelos problemas da cidade 

urbana, elas não são as únicas doenças, os transtornos mentais são mais suscetíveis nesse 

ambiente. De acordo com o relatório de 2017 da Organização Mundial da Saúde (OMS), 

o número de pessoas com crises de ansiedade e depressão nas cidades vem aumentando 

de forma significativa, sendo o Brasil o país mais ansioso e deprimido da América Latina.  

Saldiva (2018) afirma que, assim como a obesidade, os transtornos mentais podem 

vir de uma base genética, de uma modulação epigenética dos genes ou podem ser 

desenvolvidas na fase adulta devido a traumas na infância, por causa do espaço familiar. 

Aspectos sociais e ambientais também interferem na saúde mental da população.  

Regiões urbanas que permitem a formação de uma rede de 

solidariedade, de afeto e de apoio são protetoras de nossas mentes. Ao 

contrário, o desamparo da solidão coletiva tão frequente nas 

megacidades e a falta de uma pessoa com quem possamos compartilhar 

nossos medos e dúvidas são fatores que favorecem o sofrimento mental 
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e predispõem ao consumo de álcool e drogas. E o consumo de álcool e 

drogas, por seu lado, aumenta o risco de ansiedade e depressão 

(SALDIVA, 2018, p. 47). 

 

Os riscos da ansiedade e depressão para as pessoas vai além da saúde mental, mas 

afetam também a saúde física, diminuindo a expectativa de vida e podem interferir no 

rendimento no trabalho, fazendo com que pessoas se afastem do serviço, parando suas 

atividades por tempo indeterminado, trazendo ao país perdas econômicas substanciais. 

Sendo assim, a cidade pode ser um grande inimigo ou aliado de quem tem transtornos 

mentais. Por exemplo, dormir bem é extremamente importante para a saúde mental. A 

cidade, por sua vez, prejudica a quantidade e qualidade do sono dos moradores. Pessoas 

que vivem nas periferias, geralmente fazem movimentos pendulares diariamente e 

precisam acordar extremamente cedo, pois moram muito longe do local do trabalho e 

precisam pegar vários meios de transporte, ou várias linhas diferentes para chegar em 

tempo no serviço e muitas vezes chegam tarde em casa, pelo mesmo motivo, afetando as 

horas de sono. O fato desses veículos motorizados produzirem ruído, também afetam a 

qualidade de sono, além disso aparelhos de ar-condicionado, ventiladores, por mais que 

imperceptíveis, também afetam. Outro fator é a predominância da luz nas cidades 

atualmente, principalmente nas megalópoles, que funcionam 24h por dia, como é o caso 

da Times Square, em Nova York (Figura 3) que possui vários elementos luminosos que 

nunca se apagam. A luminosidade de um ambiente é o regulador do relógio biológico, se 

tem luz de menos ou demais, pode prejudicar esse relógio, desregular o sono e 

desenvolver doenças mentais.  

 

Figura 3 Times Square em Nova York sempre iluminada. Fonte: Quinne Myers, 2018. Disponível em: 

https://www.eventbrite.com/rally/new-york-city/new-years-eve-in-times-square/. Acesso em: 14 de 

Outubro de 2019. 

As cidades da atualidade não só prejudicam o sono devido aos ruídos e à 
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luminosidade, mas por causa do grande estresse que elas provocam nas pessoas por causa 

da violência, crises financeiras, engarrafamentos quilométricos, ambientes competitivos 

no trabalho entre outros motivos, mas também causam estresse contínuo na vida urbana 

e podem desenvolver os transtornos mentais e doenças. De acordo com Speck (2016), um 

estudo alemão constatou que as horas gastas nos congestionamentos de trânsito tem 

gerado estresses em níveis tão altos que estão desencadeando em problemas cardíacos em 

uma alta porcentagem de pessoas. 

A maior parte dos estudos sobre transtornos mentais no ambiente 

urbano indica que o risco para o seu desenvolvimento é maior nas 

regiões mais carentes. Nas áreas mais pobres, fatores como a violência, 

as horas trabalhadas, o tempo perdido em deslocamentos e a 

instabilidade no emprego são mais frequentes, significando que a taxa 

de doenças mentais é também um bom indicador para aferir a 

desigualdade entre os habitantes urbanos (SALDIVA, 2018, p. 53). 

 

 

1.2. Os cinco sentidos 

 

A interação dos sentidos muda a forma como as pessoas enxergam o mundo, as 

experiências multissensoriais têm o poder de tornar simples acontecimentos em cenas 

marcantes. É através da interação do homem e seus sentidos com o mundo que é possível 

conhecê-lo em sua plenitude, interagir com outras pessoas e com a natureza e participar 

do ambiente. Os sentidos tornam as cenas reais.  

Os sentidos, todavia, não são meros receptores passivos de estímulos, 

bem como o corpo não é apenas um modo de ver o mundo por meio de 

uma perspectiva central. Todo o nosso ser-no-mundo [sic] é um modo 

de ser sensorial e corporal (PALLASMAA, 2017, p. 77). 

 

Desde a cultura ocidental até os dias de hoje, a visão é considerada o sentido mais 

nobre do ser humano e, a perda dela, a pior das deficiências (PALLASMAA, 2011). 

Porém, com a supervalorização dada à visão, os demais sentidos são negligenciados, com 

isso, o ser humano e suas necessidades também. O foco na visão tem provocado a 

existência de cidades e edificações desumanas, que obrigam as pessoas a se isolarem em 

locais fechados, provocando a solidão, consequentemente várias pessoas sofrem de 

doenças físicas e psicológicas, como obesidade, depressão e ansiedade.  

As pessoas têm se isolado cada vez mais pela falta de oportunidades de locais 

públicos e de convivência que possuam atrativos para vivenciá-los, sejam eles, um 

mobiliário de qualidade, condições climáticas agradáveis, sensação de segurança, entre 
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outros fatores. Além da falta de empatia e conexão com as pessoas e com a cidade e a 

falta de identidade nos locais, às vezes, a falta da cultura de vivenciar espaços públicos, 

faz com que as pessoas não o utilizem. Contudo, se as pessoas não estão usando esses 

espaços, talvez o problema esteja mais neles do que nas pessoas. Segundo Jane Jacobs 

outros fatores também podem ser considerados para justificar o não uso de alguns espaços 

públicos existentes: 

A intensidade de uso do parque depende em parte do próprio traçado do 

parque. Mas mesmo essa influência parcial do traçado do parque sobre 

o uso que se faz dele depende, por sua vez, da presença de pessoas para 

usá-lo e do momento em que usam, e isto, por sua vez, depende dos 

usos da cidade à volta do próprio parque. Além disso, a influência 

desses usos sobre o parque é apenas em parte a questão de como cada 

um deles afeta o parque independentemente dos outros; é também em 

parte a questão de como eles afetam o parque conjuntamente, já que 

certas combinações estimulam o nível de influência deles sobre seus 

componentes. Por sua vez, esses usos urbanos próximos do parque e 

suas combinações dependem ainda de outros fatores, como a mistura de 

idades dos edifícios, o tamanho das quadras nas redondezas, e assim por 

diante, aí incluída a presença do próprio parque como uso comum e 

aglutinador nesse contexto. Aumentando consideravelmente o tamanho 

do parque, ou então mudando seu traçado de modo a afastar ou dispersar 

os usuários das ruas vizinhas, em vez de juntá-los e misturá-los, então 

todas as correlações se desfazem (JACOBS, 2011, p. 482). 

 

A crise gerada na arquitetura atual, é que muitas vezes ela não passa de uma cópia 

vazia e sem identidade, por vezes monumental e imponente, opaca e superficial, que não 

promove conexões entre as pessoas e nem com a própria edificação, não proporciona 

experiências diferentes e marcantes aos usuários e negam completamente as 

características sensoriais. Pallasmaa (2017) afirma que essa abundância de imagens, 

satura os sentidos e as emoções, fazendo com que os habitantes percam a empatia pela 

arquitetura, ao mesmo tempo em que a arquitetura se distanciou de outros âmbitos 

sensíveis e se converteu em uma forma artística puramente retiniana.  

De acordo com Platão (1994 apud PALLASMAA, 2011, p.15) “a visão é a maior 

dádiva da humanidade”. Através dela, é possível captar tudo que existe ao redor, como 

luzes, sombras, cores e objetos. Só é possível imaginar algo que já foi visualizado antes, 

a visão é o sentido que antecede todas as outras experiências.  

Histórica e psicologicamente, a visão sempre foi considerada como o maior e mais 

importante sentido do ser humano, contudo, com o passar dos anos as propostas 

arquitetônicas focaram nesse fato e isolaram as sensações visuais como o meio mais 

predominante de comunicação com as pessoas. Como Pallasmaa (2017) afirma, “a cidade 

contemporânea é a cidade dos olhos. Seus movimentos rápidos e mecanizados nos 
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impedem de estabelecer um contato íntimo e corporal com ela”. Cada vez mais as pessoas 

estão em contato com elementos visuais, sendo estimuladas o tempo inteiro pela visão e, 

assim, a arquitetura contemporânea tem causado nas pessoas alienação visual e 

isolamento, como é o caso da figura 4, que mostra Brasília, um exemplo de cidade para 

os olhos.  

 

Figura 4 Brasília e seus estímulos visuais. Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

Porém, a cidade só pode ser totalmente vivida e sentida com o corpo, com todos os 

sentidos envolvidos e interagindo. A cidade é troca, ela existe porque o ser humano existe, 

ele compartilha com ela as suas próprias experiências, impressões e sensações e recebe 

de volta outras histórias e memórias. A arquitetura e a cidade são vividas pelo tato:  

Todos os sentidos, incluindo a visão, são extensões do tato; os sentidos 

são especializações do tecido cutâneo, e todas as experiências sensoriais 

são variantes do tato e, portanto, relacionadas a tatilidade 

(PALLASMAA, 2011, p. 10). 

 

Para sentir e viver em plenitude na cidade, precisa-se do estímulo à interação 

constante dos sentidos, “nós realmente vemos com a nossa pele” como afirma Turrell 

(2003 apud PALLASMAA, 2011, p. 10). A cidade que evoca os sentidos é uma cidade 

convidativa e atrativa, “A cidade tátil nos acolhe como cidadãos, plenamente autorizados 

a participar do seu cotidiano. A cidade tátil evoca nosso sentimento de empatia e envolve 

nossas emoções” (PALLASMAA, 2017, p. 49).   

Se o funcionamento da visão pode ter êxito a longas distâncias, o tato é um sentido 

que necessita de curtas distâncias, ele precisa de proximidade com o objeto para 

reconhecê-lo. As pessoas veem os objetos com os olhos, mas elas só conseguem 

identificar o que é, o seu peso, densidade, textura e temperatura porque já tiveram contato 

com aquilo através do toque. Tudo o que o olho capta e reconhece, o tato já teve 

experiências anteriormente e tudo aquilo novo, as experiências táteis tornam secundárias 

e indispensáveis. “Sem a colaboração do tato, o olho seria incapaz de decifrar o espaço e 
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a profundidade e não poderíamos montar o mosaico de impressões sensoriais em um 

continuum coerente” (PALLASMAA, 2017, p. 50).  

Com a arquitetura não é diferente, o carpete da sala é confortável porque já foi 

sentido, a cerâmica é gelada, porque a pele já teve contato com ela pela manhã e pôde 

comprovar. Do mesmo jeito, o contrário é real, arquiteturas de cunho monumental, 

tornam as experiências táteis impossíveis, quando elas saem da escala humana e da 

capacidade de apreciá-las através da pele e do corpo, mostram uma arquitetura intocável 

e desumana. O tato oferece informações que o olho consegue ver, ele torna a visão real. 

A Casa da Cascata de Frank Lloyd Wright (1939) é um exemplo de arquitetura em que o 

tato complementa a experiência, através do uso dos elementos locais, como as rochas no 

piso e as paredes de pedra, representada na figura 5. 

 

Figura 5 Casa da Cascata. Fonte: Casa da Cascata / Frank Lloyd Wright. Disponível em: 

https://www.archdaily.com.br/br/01-53156/classicos-da-arquitetura-casa-da-cascata-frank-lloyd-wright. 

Acesso em 25 de novembro de 2019.  

O poder da audição em criar uma sensação do espaço pode ser imediato 

e inesperado: ao sermos despertados no meio da noite pelo som da 

ambulância, instantaneamente reconstruímos nossa identidade e 

localização, antes de retomarmos o sono, nos conscientizamos da 

cidade adormecida e dos inúmeros habitantes que sonham 

(PALLASMAA, 2017, p. 51). 

 

A audição torna o ambiente tridimensional, o ouvido é programado para ouvir sons, 

sua distância e localização. Os sons têm a capacidade de envolver as pessoas, de gerar 

experiências surpreendentes e de criar memórias relacionadas a eles. Pallasmaa (2011) 

usa como exemplo a trilha sonora de um filme, que caso fosse retirada, as cenas perderiam 

a plasticidade e o senso de continuidade, da mesma forma isso acontece com a arquitetura 

e os sons que ela emite. Se a cidade não emitisse os sons, as experiências se tornariam 
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diferentes e menos aproveitadas. De acordo com Pallasmaa (2017), o contato mais íntimo 

que o homem pode ter com a cidade é ouvindo o eco dos seus próprios passos. Domingues 

(2018) afirma que os sons têm o poder de diminuir os níveis de tensão, ansiedade e dos 

batimentos cardíacos, da mesma forma, os ruídos negativos fazem exatamente o 

contrário. A Casa da Cascata, representada na figura 5, é um exemplo de arquitetura que 

possui estímulos auditivos através do barulho do percurso do vento nas plantas e da 

cascata. 

A visão isola, enquanto o som incorpora; a visão é direccional [sic] o 

som é omnidirecional [sic]. O sentido da visão implica exterioridade, 

mas a audição cria uma experiência de interioridade. Eu observo um 

objeto [sic], mas o som envolve-me; o olho alcança, mas o ouvido 

recebe. Os edifícios não reagem ao nosso olhar mas efetivamente [sic] 

retornam os sons de volta aos nossos ouvidos (PALLASMAA, 2011, p. 

46). 

 

O olfato é o sentido mais primitivo e importante do ser humano e o que é menos 

valorizado. Através dele pode-se identificar o perigo, distinguir os diferentes sabores, 

ativar a memória, entre outros, e a perda parcial ou total dele, está associado a depressão 

ou a desnutrição. O olfato é o primeiro sentido a ser desenvolvido, os cientistas 

concluíram que a partir da primeira semana os bebês já conseguem identificar o cheio da 

mãe, enquanto os outros sentidos só começam a funcionar perfeitamente após alguns dias 

de vida (OLFATO: O SENTIDO DA VIDA, 2019).  

Uma das funções mais importantes e mais conhecidas do olfato é 

estimular a memória. (...) Supõe-se que, para reconhecer qualquer coisa, 

o cérebro puxe de seu arquivo um fato do passado. De outro modo, 

apenas registraria odores, sem saber exatamente do que são. Assim, 

diante de uma flor, talvez a mente produza associações com momentos 

do passado — uma brincadeira de criança num jardim ou um passeio 

com a namorada num parque. Pois, se não bastasse tudo o mais, o olfato 

é também, misteriosamente, o mais nostálgico dos sentidos (OLFATO: 

O SENTIDO DA VIDA, 2019).  

  

As experiências olfativas têm o poder de levar o homem de volta a lugares guardados 

na memória de forma afetiva e familiar e, que antes, tivera sido esquecido. “Um simples 

aspirar e basta - qualquer cheiro é suficiente para despertar fome, provocar atração ou 

repulsa, trazer de volta cenas do passado. Cheirar é se emocionar sempre” (OLFATO: O 

SENTIDO DA VIDA, 2019). O cheiro traz consigo a memória da casa da avó, a fazenda 

no interior do estado, o verniz do assoalho. Essas memórias olfativas são guardadas no 

cérebro, que quando recebidas pelo nariz, passam para o sistema nervoso, onde é 

reconhecida.  
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Um cheiro específico faz-nos reentrar de um modo inconsciente num 

espaço totalmente esquecido pela memória da retina: as narinas 

despertam uma imagem esquecida e somos convidados a sonhar 

acordados. O cheiro faz os olhos lembrarem-se (PALLASMAA, 2011, 

p. 51). 

 

O olfato pode estimular o paladar, através dos cheiros as pessoas conseguem 

distinguir os sabores e, dependendo, até desejá-los. Metade do sabor dos alimentos, vem 

pelo cheiro, por isso quando se está resfriado, as pessoas tendem a não se alimentar 

direito, nem desejar a comida, pois elas não sentem o cheiro real das comidas. “A 

diferença entre um pudim de leite e um copo de vinho, por exemplo, é dada pelo cheiro 

de cada um” (OLFATO: O SENTIDO DA VIDA, 2019).  

As cores e texturas de uma arquitetura, também podem ser um convite ao paladar, 

pois elas têm o poder de estimular a mente e a criatividade nesse sentido, como é o caso 

das texturas lisas da arquitetura de Carlo Scarpa (Figura 6) e das cores da casa projetada 

por Luís Barragán (Figura 7) que acabam transformando as paredes em um objeto atrativo 

aos olhos e ao paladar.  

Os materiais sensuais e tão bem trabalhados pela arquitectura [sic] de 

Carlo Scarpa, assim como as cores sensuais das casas de Luís Barragan, 

frequentemente evocam experiências orais. As superfícies 

deliciosamente coloridas de stucco lustro, revestimento extremamente 

polido de superfícies de madeira, também se oferecem à apreciação da 

língua (PALLASMAA, 2011, p.56). 

 

 

Figura 6 A arquitetura de Carlo Scarpa (Tomba Brion) estimulando as experiências orais. Fonte: Isa 

Discacciati, 2016. Disponível em: http://italiaperamore.com/arquitetura-carlo-scarpa-tomba-brion/. 

Acesso em: 15 de Outubro de 2019. 
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Figura 7 A arquitetura colorida de Luís Barragán que estimula os sentidos. Fonte: © Cortesia Casa Luis 

Barragán. Disponível em: https://www.archdaily.com.br/br/01-55615/classicos-da-arquitetura-casa-luis-

barragan-luis-barragan. Acesso em: 15 de Outubro de 2019. 

 

 

1.3. Arquitetura sensorial e a percepção do espaço 

 

Durante alguns anos a arquitetura se afastou dos sentidos e focou muito mais na 

elaboração de elementos visuais marcantes, às vezes monumentais, que podiam apelar 

para a tecnologia, mas sempre chamavam a atenção da visão humana, criando espetáculos 

aos olhos. Pallasmaa (2013) afirma que as primeiras arquiteturas refletiam a cultura e o 

estilo de vida das pessoas da época e que com o tempo isso foi se perdendo e a arquitetura 

foi criando imagens fictícias, negligenciando por anos a base e os objetivos existenciais 

fundamentais. De acordo com Debord (2003) a sociedade atual é a sociedade da 

manipulação e do controle: 

O espetáculo, como tendência para fazer ver por diferentes mediações 

especializadas o mundo que já não é diretamente apreensível, encontra 

normalmente na visão o sentido humano privilegiado que noutras 

épocas foi o tato; a visão, o sentido mais abstrato, e o mais mistificável, 

corresponde à abstração generalizada da sociedade atual (DEBORD, 

2003, p.13).  

 

Como Pallasmaa afirma, “trata-se de um mundo arquitetônico alienado, sem 

gravidade e materialidade, tato e compaixão” (PALLASMAA, 2013, p. 19). Essa 

alienação na arquitetura, focada apenas no domínio da visão, fez com que a tornasse pobre 

de sensações e percepções e a tornasse desinteressante.  
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O enorme esforço atual de buscar imagens arquitetônicas visualmente 

impressionantes sem se preocupar com as outras esferas sensoriais pode 

ser o motivo pelo qual tais edifícios costumam parecer mudos, 

repulsivos e sem vida, apesar de seus jogos ilimitados de fantasia visual. 

São objetos para olharmos e admirarmos, não para vivermos ou nos 

identificarmos (PALLASMAA, 2013, p. 54).  

 

Porém, há alguns anos, o design de interiores tem trazido novamente uma arquitetura 

que se conecta com as pessoas, proporcionando relações de afeto e emoções através dos 

estímulos sensoriais, criando memórias afetivas e experiências marcantes. Uma 

arquitetura que vai além da funcionalidade da edificação, mas que se preocupa com os 

sentimentos e sensações que ela irá proporcionar aos usuários.  

Para o design é primordial compreender como os estímulos ativam 

nossos sentidos e como a percepção deles altera nosso corpo, já que a 

percepção mental de qualquer estímulo desencadeia uma maior 

disposição para as emoções que podem finalizar em respostas 

relevantes (MARIÑO, 2017, p. 33).  

 

De acordo com Andrade (2019), criar espaços que emocionam não é tarefa fácil, pois 

as pessoas são diferentes, têm percepções divergentes sobre o mesmo lugar e buscam 

experiências diferentes também. Mas começar estimulando os sentidos humanos, através 

do jogo de luz e sombra, dos sons, dos cheiros, das cores e materiais, como na figura 8, 

facilita a criação de ambientes que envolvam as pessoas, afastando o que faz mal e 

atraindo aquilo que faz bem, proporcionando mudanças de humor, aliviando o estresse e 

trazendo conforto.  

Quando a arquitetura sensorial está presente na sua casa, a experiência 

se eleva e o conforto se estabelece. Um projeto de arquitetura de 

interiores busca ir além da questão prática e funcional, o objetivo final 

é um lugar realmente se queira estar (ANDRADE, 2019,).  

 

 
Figura 8 Imagem que traz conforto através dos materiais utilizados e das cores. Fonte: Thaise Andrade, 

2019. Disponível em: https://mariafernandapereira.com.br/o-que-e-arquitetura-sensorial-e-como-leva-la-

para-sua-casa/. Acesso em: 22 de novembro de 2019.  
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Esses conceitos que o design de interiores tem abordado dentro dos espaços privados, 

podem e devem ser levados para a arquitetura das cidades. Os espaços públicos devem 

ser envolventes e atrativos, devem evocar todos os sentidos, estimulando o nascimento 

de novas memórias e histórias, além de proporcionar bem-estar para os moradores da 

cidade.   

Na arquitetura o sentido mais natural a ser estimulado diz respeito ao 

que se vê, e para entender verdadeiramente o belo da arquitetura é 

preciso saber ver o vazio. O belo sempre causa controversa, mas 

inevitavelmente quanto temos um vazio moldado por cores, luzes e 

objetos, vamos além do estilo e da tendência: São as sensações 

transmitidas por este espaço que nos emocionam (ANDRADE, 2019). 

 

A importância da arquitetura transcende as quatro paredes, ela é atemporal e precisa 

contar uma história para todas as gerações que por ela passarem. O papel de uma 

edificação, seja ela construída ou aberta (praças, parques etc.) é refletir e tornar eterna as 

experiências nela vividas, envolver as pessoas e mediar encontros. A arquitetura é tão 

essencial na vida do ser humano, que os usuários podem reconhecer a identidade deles 

como indivíduo ou no coletivo, ela aproxima pessoas e conta histórias, através da 

memória e da recordação. Segundo Pallasmaa (2011), uma cidade de qualidade deve 

permitir aos usuários se imaginarem apaixonando-se por alguém naquele lugar. Viver 

lugares diferentes ajuda a incentivar o ser humano como habitante e responsável por um 

bairro, estado ou mundo melhor.  

O significado final de qualquer edificação ultrapassa a arquitetura; ele 

redireciona nossa consciência para o mundo e nossa própria sensação 

de termos uma identidade e de estarmos vivos. A arquitetura 

significativa faz com que nos sintamos como seres corpóreos e 

espiritualizados. Na verdade, essa é a grande missão de qualquer arte 

significativa (PALLASMAA, 2011, p. 11). 

 

Pallasmaa (2013) afirma que cada contexto de arquitetura tem sua identidade 

relacionada aos sentidos, características olfativas, táteis, auditivas e gustativas, e são 

justamente esses elementos que a tornam parte do mundo e únicas. Os elementos da 

arquitetura servem de convite às experiências sensoriais, como o piso, por exemplo, serve 

de convite ao tato, assim como uma textura diferente na parede. Ele vai mais além, 

afirmando que o piso é um convite a movimentação, enquanto uma porta, ao movimento 

de entrar e sair e por fim, uma mesa convida as pessoas a sentarem em volta dela.  

Os arquitetos precisam voltar-se para a elaboração de edificações e cidades que sejam 

marcantes ao indivíduo, sendo assim, devem estabelecer, desde a concepção do projeto, 

quais elementos irão fazer parte da arquitetura para enriquecê-lo, proporcionando todas 
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as experiências sensoriais positivas e marcantes, através dos cinco sentidos, visão, tato, 

audição, olfato e paladar. O ambiente deve ser interativo e convidativo ao toque, 

conversar com as pessoas através do som que emite, do vento que passa pela janela, do 

eco que produz, do barulho dos pássaros que passam ao redor, do assoalho. Devem ter 

elementos que exalem aromas agradáveis, cheiros e cores que estimulem o paladar, para 

que os espaços criem nas pessoas memórias, e todas as vezes que elas tiverem contato 

com esses elementos possam lembrar da experiência que tiveram nessas edificações. Um 

exemplo disso é a arquitetura de Alvar Aalto, que evoca experiências sensoriais através 

do uso das cores e dos materiais, do uso da iluminação natural e do jogo de luz e sombra 

que ela causa, além da interação com a paisagem externa, representada na figura 9.  

 

Figura 9 Villa Mairea, by Alvar Aalto, 1937-1939. Fonte: Desconhecido. Disponível em: 

https://scandinaviancollectors.com/post/79240427124/villa-mairea-by-alvar-aalto-1937-1939. Acesso em: 

26 de novembro de 2019. 

“Cada experiência na arquitetura é multissensorial: o espaço, a escala e seu 

significado são igualmente medidos pelos olhos, ouvidos, nariz, pele, língua, ossos e 

músculos” (DIAS; ANJOS, 2017). A arquitetura deve ser tão marcante, que as pessoas 

possam se sentir parte delas e do mundo, a interação deve ser total e perceptível, as trocas 

de sentimento devem criar marcas nas memórias das pessoas, a ponto de elas entenderem 

o lugar e queiram voltar neles.  

É evidente que uma arquitetura que “intensifique a vida” deva provocar 

todos os sentidos simultaneamente e fundir nossa imagem de indivíduos 

com nossa experiência do mundo. A tarefa mental essencial da 

arquitetura é acomodar e integrar. A arquitetura articula a experiência 

de se fazer parte do mundo e reforça nossa sensação de realidade e 

identidade pessoal; ela não nos faz habitar mundos de mera 

artificialidade e fantasia (PALLASMAA, 2011, p. 11). 
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Portanto, o desafio da arquitetura atual é transformar as experiências pessoais e em 

grupo, em uma vivência multissensorial e marcante, pois, como foi citado anteriormente, 

o ser humano necessita ter contato com outros elementos e estímulos, para que as suas 

experiências sejam positivas e bem-sucedidas. Para isso, a interação entre os cinco 

sentidos é indispensável para conduzir as pessoas a melhor e mais completa vivência da 

arquitetura como um todo, além de gerar memória afetiva. De acordo com Pallasmaa 

(2011), os sentidos fazem a mediação entre a arquitetura e a nossa reconciliação com o 

mundo.  

Um outro desafio é fazer da arquitetura um refúgio para as pessoas fugirem dos 

problemas da atualidade, como as crises, engarrafamentos, desastres naturais, problemas 

no trabalho ou em casa, que as deixam cada vez mais estressadas e ansiosas. Por esse 

motivo, as pessoas têm procurado espaços acolhedores que tragam a sensação de conforto 

e diminua os níveis de ansiedade e estresse e a arquitetura tem papel fundamental nisso. 

Segundo Gray (2019) foi realizado um estudo em 2008, que as pessoas mais ansiosas 

escolhem sentar-se em lugares mais confortáveis e íntimos, pois eles trazem a sensação 

de acolhimento e aconchego capazes de diminuir a ansiedade e estresse das pessoas.  

Esses espaços têm se multiplicado cada vez mais em restaurantes e cafeterias, por 

exemplo, e eles tem em comum, boa acústica, ventilação e iluminação natural, uma 

estética cuidadosa com formas e materiais distintos e muitas plantas. Em outras palavras, 

um ambiente que tem o poder de melhorar o estado emocional das pessoas é uma 

arquitetura que evoca os cinco sentidos, como no caso da figura 10, que é uma cafeteria 

na Filadélfia, que possui nota máxima em todos os requisitos para ser um lugar 

aconchegante, como iluminação natural, uso de paleta de cores suaves e a estética bem 

pensada. 

O Journal of Environmental Psychology publicou um estudo recente 

abordando esse efeito calmante subliminar. Pesquisadores europeus 

testaram uma variedade de elementos de design em um ambiente 

inerentemente de alto estresse - uma enfermaria de psiquiatria de um 

hospital na Suécia. Os pesquisadores descobriram que a exposição à luz 

do dia, acessibilidade a jardins ou "arte da natureza" ou simplesmente 

janelas com boas vistas e controle sobre os arranjos de assentos (o que 

é conhecido nas indústrias como "regulação da privacidade") levaram a 

diferenças significativas tanto na percepção quanto no comportamento. 

Quando os elementos calmantes do design estavam em vigor, os 

pacientes eram menos agressivos e os níveis de ansiedade diminuíam 

entre pacientes e funcionários (METROPOLIS, 2019). 
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Figura 10 Cafeteria na Filadélfia. Fonte: Andrea Behrends, 2019. Disponível em: 

https://www.archdaily.com.br/br/926786/como-a-arquitetura-pode-ajudar-a-combater-a-

ansiedade?ad_medium=widget&ad_name=most-visited-stream. Acesso em 25 de Outubro de 2019. 

Uma das ramificações da arquitetura que tem como objetivo produzir projetos que 

contribuam com a qualidade de vida das pessoas é a arquitetura lúdica. Ela está 

diretamente interligada com a arquitetura sensorial, pois é capaz de transformar as 

experiências em multissensoriais, além de estimular a criatividade, dando prazer ao 

realizar alguma atividade em um ambiente lúdico, diminuindo o estresse, entre outros 

benefícios.  

A arquitetura lúdica fez parte durante muito tempo de ambientes voltados para 

crianças e adolescentes, mas ela tem ganhado espaço também no meio dos adultos devido 

aos diversos benefícios que traz para a vida das pessoas que estão nesses ambientes, como 

por exemplo em ambientes de trabalho, como é o caso dos escritórios do Google (Figura 

11), que implantaram soluções lúdicas e em troca ganharam funcionários mais felizes, 

criativos e produtivos. 

 

Figura 11 Um dos escritórios do Google. Fonte: Archtrends Portobello, 2018. Disponível em: 

https://archtrends.com/blog/arquitetura-ludica/. Acesso em: 10 de novembro de 2019. 
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Além da arquitetura lúdica ter alcançado ambientes internos para crianças e adultos, 

o lúdico tem feito parte de ambientes urbanos que têm como princípio tornar suas cidades 

grandes playgrounds através de soluções simples que convidam crianças e adultos a se 

exercitarem e brincarem pela cidade. Gehl (2015) afirma que “o convite para que as 

pessoas se expressem, joguem ou se exercitem no espaço urbano envolve um tópico 

importante com o objetivo de criar cidades vivas e saudáveis”. 

O lúdico vai muito além de um objeto pensado com essa finalidade, através de 

pequenas soluções pelas cidades, como escadarias, monumentos, espelhos d’água, 

acabam tornando os espaços urbanos mais convidativos à brincadeira, como é o caso da 

figura 12, onde crianças se divertem com um equipamento urbano.  

 

Figura 12 Crianças brincando com um equipamento urbano. Fonte: Gehl, 2015, p.159. 

“A cidade é um jogo a ser utilizado para o próprio aprazimento, um espaço para ser 

vivido coletivamente e onde experimentar comportamentos alternativos, onde perder o 

tempo útil para transformá-lo em tempo lúdico-construtivo” (CARERI, 2013, p. 98). 

Esses espaços dão vida às cidades e proporcionam aos moradores diversas atividades de 

lazer e agregam opções de vida urbana saudável.  

Gehl (2014) afirma que os espaços lúdicos podem ser divididos em três: os fixos, os 

flexíveis e os fugazes. Como o próprio nome já diz, os fixos, são mobiliários funcionais 

que dão vida aos espaços, é todo equipamento fixo. Já os flexíveis são geralmente feiras 

ou festivais temporários, e para isso acontecer, os espaços públicos devem prever espaços 

vazios para proporcionar esses tipos de eventos. E por último os fugazes, que são 

atividades de curta duração, como música de rua, funcionais e apresentações artíticas.  
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A estrutura básica deve estar montada (fixa) para que haja uma bem-

sucedida política de criar cidades para pessoas, que devem ter um 

espaço bem dimensionado e convidativo e inspirar todos os tipos de 

atividades, flexíveis e fugazes. Nos outros dias, será apenas uma 

excelente cidade (GEHL, 2014, p. 161).  

 

Porém, todos esses estímulos sensoriais, são recebidos de forma diferente por cada 

pessoa, a resposta a esses estímulos chama-se percepção. Hall (2005) fala que a percepção 

espacial não se limita apenas ao que pode ser percebido, mas também ao que pode ser 

excluído e isso é devido a diversos fatores, como a diferença de nacionalidade e cultura, 

para quais informações as pessoas estão com sua atenção voltada, a memória afetiva, as 

experiências pessoais, entre outros, fazendo com que cada indivíduo tenha uma percepção 

diferente do mesmo ambiente. Gamboias (2013) afirma que “com os sentidos 

conseguimos captar as informações sensoriais que nos rodeiam. Depois de recebermos 

um estímulo, o corpo absorve-o e interpreta-o. Este processo conhecido por percepção é 

diferente para todas as pessoas”. 

Dias e Anjos (2017) declaram que a percepção de um espaço não está associada 

somente ao que pode ver, mas também ao que é ouvido, cheirado e sentido no lugar. A 

escala e a materialidade do ambiente também contribuem para estimular os sentidos 

humanos, condicionando a percepção. “No entanto, é de conhecimento que a percepção 

do ser humano sobre seu entorno é formada pela sensibilização dos sentidos e 

transformada por processos neurológicos em cognição - identificação e compreensão 

devido a experimentações passadas” (MARIÑO, 2017). Esse processo se dá de forma 

distinta em cada pessoa, mas a percepção pode ser mais eficiente se mais sentidos 

estiverem envolvidos na experiência, podendo o mesmo ambiente proporcionar sensação 

de conforto ou desconforto nas pessoas. 

O sentido que o ser humano tem do espaço apresenta uma relação muito 

próxima com o 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 (HALL, 2005, p. 77).  

 

Segundo Hall (2005), a percepção do espaço acontece através dos receptores remotos 

(olhos, ouvidos e nariz) e dos receptores imediatos (pele e músculos). Os receptores 

remotos que captam objetos distantes são responsáveis pela percepção mais geral do 

ambiente, enquanto os imediatos, que examinam o mundo de perto, trazem a experiência 

através do tato, do palpável. 

O receptor visual recebe informações mais focais, através dele é possível captar 
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dados mais precisos que o ouvido por exemplo, que capta mais informações no ambiente, 

com exceção dos deficientes visuais que conseguem selecionar os barulhos que estão 

ouvindo. Os olhos conseguem receber estímulos de grandes distâncias, enquanto o ouvido 

é limitado nesse quesito. O outro receptor remoto é o olfato, ele é um dos meios de 

comunicação mais antigos e o mais nostálgico, através de cheiros e odores é possível 

recordar de coisas com mais facilidade do que com a visão e a audição. Hall (2005) afirma 

que com a ajuda do olfato os animais encontram comida, por exemplo, além de que, 

através dele, pode-se identificar o estado emocional de outros organismos. “Ao conversar 

sobre mensagens olfativas com um psicanalista de extraordinário sucesso, descobri que 

ele conseguia distinguir nitidamente o cheiro da raiva em pacientes a uma distância de 

um metro e oitenta ou mais” (HALL, 2005, p. 60).  

Conforme Hall (2005) explica, a pele é considerada um receptor tanto remoto como 

imediato, pois ela é sensível à perda e ao ganho de calor. Devido aos músculos e nervos 

da pele transmitirem ao sistema nervoso central as sensações de dor, tato, calor e frio, faz 

com que as pessoas não congelem no inverno e nem sofram pelo calor excessivo do verão, 

por exemplo. Além disso, o tato é um importante receptor na percepção do espaço, 

considerado o contato mais íntimo.  

Hall (2005) afirma que, devido às diversas diferenças existentes entre cada pessoa, 

cada uma delas vai se relacionar com o mundo de jeitos diferentes, como por exemplo, 

uma pessoa com hipotireodismo sente mais frio do que o normal, enquanto um paciente 

de hipertireodismo tem o efeito oposto.  

Em suma, os lugares existem através da percepção que as pessoas têm deles e cada 

lugar vai ter um significado e uma importância distinta para cada ser humano. A forma 

como habitam e vivenciam os lugares, diz mais sobre a individualidade de cada um e da 

pluralidade e coletividade do que do próprio lugar.  

Dentro de uma visão assim estabelecida, pode-se então enunciar que 

lugar é um espaço qualificado, ou seja, um espaço que se torna 

percebido pela população por motivar experiências humanas a partir da 

apreensão de estímulos ambientais. Tais estímulos podem ser muito 

diversificados – tão diversificados quanto o são as relações entre as 

pessoas e o ambiente (CASTELLO, 2007, p. 14).   

 

 

1.4. A cidade: os sentidos e a escala nos espaços públicos  

 

A maioria das cidades da atualidade têm reproduzido métodos que as destroem, que 
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as tornam desinteressantes e enclausuradas. O carro tem sido protagonista e o ser humano 

vivencia a cidade dentro dele, apreciando apenas com sua visão os enormes outdoors e 

letreiros, os prédios grandes e tecnológicos, as edificações históricas e monumentais, 

entre outros elementos visuais. Como Hall (2005) afirma, o uso do carro é um ato de 

privação sensorial. As outras experiências na cidade que envolvem os sentidos são 

negativas e involuntárias, como ruídos de buzinas, alarmes e sirenes, odores fortes de 

esgoto, lixo e o calor ou o frio excessivos e desconfortáveis. “O momento presente é o 

momento do autofagismo do meio urbano” (DEBORD, 2003, p.112).  

Precisa de pessoas caminhando nas calçadas, fazendo compras nos 

centros tradicionais e de um transporte público de qualidade. Ao morar 

num apartamento, dirigir um automóvel para o trabalho e fazer compras 

num shopping, eu não só estou deixando de reproduzir modos de vida 

legitimamente urbanos, como estou contribuindo ativamente, mesmo 

que modestamente, para destruí-los. O desurbanismo, não se engane, é 

uma estratégia de destruição de cidades (FIGUEIREDO, 2010, p. 21).  

 

A importância de ressuscitar os espaços públicos, não é só trazer vida às cidades ou 

proporcionar entretenimento à população, mas agregar pessoas de diferentes classes no 

mesmo ambiente, fato que tem se perdido nas cidades enclausuradas da atualidade. 

Assim, proporcionar ambientes democráticos e inclusivos que permitam com que pessoas 

de classes, culturas e raças distintas tenham convivência diária, melhorando a vida e até 

mesmo a empatia entre elas.  

Espaços abertos criam possibilidades para encontros e interações. Deste 

modo, a frequência e a intensidade na qual as pessoas participam dos 

processos constitutivos da cidade depende da capacidade delas de 

vencer barreiras e distâncias. Também depende, então, da localização 

delas em relação a atividades diversas e do uso de sistemas de 

comunicação e transporte. Em outras palavras, cidades restringem ou 

amplificam seus processos constitutivos, sendo uma variável ativa na 

sua própria produção (FIGUEIREDO, 2010, p. 2).  

 

Diante de todo esse cenário, alguns arquitetos e urbanistas passaram a observar os 

maiores erros que acontecem e quais as mudanças que poderiam ser implantadas para 

que pudessem trazer de volta a vida nas cidades. Jane Jacobs (2011) afirma que para que 

uma cidade seja utilizada, ela deve ser atrativa ao uso, aumentando o número de usuários 

que irão exercer a vigilância natural nos espaços públicos, diminuindo assim a violência 

desses espaços. Para Jacobs, devem existir os “olhos da rua” e a calçada deve ter sempre 

movimentação, gerando assim a sensação de segurança.  

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 parecem interessantes, a 
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cidade parecerá interessante; se elas parecerem monótonas, a cidade 

parecerá monótona (JACOBS, 2011, p. 29).  

 

De acordo com Gehl (2015), a qualidade dos espaços públicos depende do 

planejamento em relação às escalas existentes, onde ele divide em três tipos: a grande 

escala, que é vista de cima, contempla a implantação dos bairros, infraestrutura; a escala 

média, que abrange partes individuais, como os edifícios, empreendimentos, o espaço 

público; e a pequena escala, que é a mais importante de todas, porém a mais 

negligenciada, que é a escala das pessoas, é a cidade ao nível dos olhos (Figura 13). Um 

bom planejamento, agrega as três escalas de forma harmônica e consequentemente 

transforma os lugares em bons espaços públicos.  

 

Figura 13 Almere (Holanda) é um exemplo de cidade projetada na ordem vida-espaço-edifícios. Pequenas 

escalas, térreo ativo, diversidade de usos. Fonte: Gehl, 2015, p.202. 

Por isso, para que uma cidade seja convidativa e atrativa à permanência e ao uso, 

fazer um planejamento que pense primeiro na vida, depois no espaço e só então nos 

edifícios é determinante para a vida ao nível dos olhos e para a paisagem humana de 

qualidade. “Em geral, a paisagem humana nas cidades foi descuidada durante anos, 

como resultado direto da prioridade dada ao tráfego de veículos. (...) enquanto nos 

processos de planejamento, o tráfego de automóveis ficava mais visível, as atividades 

das pessoas nas cidades ficavam cada vez mais invisíveis” (GEHL, 2015, p. 209).  

"O natural ponto de partida do trabalho de projetar cidades para pessoas é a 

mobilidade e os sentidos humanos, já que estes fornecem a base biológica das atividades, 

do comportamento e da comunicação no espaço urbano" (GEHL, 2015, p.33). A escala 

e os sentidos estão totalmente interligados, pois dependendo da distância do observador 

para o objeto, pode-se ter diferentes experiências. Por isso é extremamente importante 
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associar a escala humana a um projeto de cidade ou edificação que queira exaltar os 

sentidos humanos.  

Os seres humanos possuem uma orientação horizontal, frontal e linear, o que 

permite que as experiências sejam mais completas quando o objeto ou a pessoa 

observada esteja cumprindo essas orientações. Há uma dificuldade maior em perceber 

elementos e suas informações essenciais se eles estiverem muito acima, muito abaixo ou 

muito longe. 

“O desenvolvimento sensorial está intimamente ligado à história evolutiva e pode 

ser classificado simplesmente conforme os sentidos de ‘distância’ – visão, audição e 

olfato – e os sentidos de ‘proximidade’ – tato e paladar” (GEHL, 2015, p. 33). A visão 

é o sentido mais desenvolvido do ser humano, pois ela é estimulada o tempo todo e é 

possível se ter experiências visuais, mesmo a grandes distâncias. As mais variadas 

distâncias na cidade proporcionam percepções e experiências diferentes para cada 

pessoa. De acordo com Gehl (2015), a uma distância de 300m a 500m é possível perceber 

elementos e diferenciá-los (se são pessoas, animais ou vegetação), quando essa distância 

diminui para 100m é possível perceber a linguagem corporal em linhas gerais e saber o 

gênero, quando o espaço entre observador e objeto fica entre 50m a 70m, pode-se 

reconhecer quem é, perceber a cor do cabelo e a linguagem corporal, a essa distância a 

audição é ativada e é possível ouvir gritos de socorro (Figura 14).  

 

Figura 14 Quanto mais perto do que está sendo observado mais detalhes são percebidos e mais sentidos 

são ativados. Fonte: Gehl, 2015, p. 34. 
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Segundo Gehl (2015) o distanciamento menor, de 35m, é praticável a comunicação 

unilateral, como de cultos e peças de teatro. Ao aproximar mais, a uma distância de 20m 

a 25m, as expressões faciais e as emoções são notadas, além de que já se pode trocar 

mensagens curtas. Porém, uma conversa de verdade só é possível com menos de 7m de 

distância, o mesmo vale para perceber de forma real e total as expressões da outra pessoa, 

se está triste, cansado, feliz e emocionado. E, por fim, com a distância, menor que 7m, 

todos os sentidos são ativados, a comunicação se torna mais intensa, os detalhes são 

percebidos de forma natural, é possível sentir o suor ou o perfume. As curtas distâncias 

tornam a comunicação mais fácil e possibilitam fortes impressões.  

Com toda essa análise das distâncias, essa realidade deve ser presente no 

planejamento urbano que queira exaltar as experiências sensoriais nos espaços. As 

distâncias são responsáveis pela vivência da cidade, levando em consideração os 100m 

e os 25m, preferencialmente. Uma cidade planejada para carros é uma cidade com a 

escala dos 60km/h de ritmo acelerado, com longas distâncias, grandes placas e sem 

detalhes, com isso se tornam monótonas e desinteressantes (Figura 15). Nesses casos, as 

vias são largas, os prédios só são vistos à distância e só são percebidos traços gerais, pois 

os detalhes e as pessoas passam desapercebidos, esses exemplos trazem uma experiência 

sensorial desagradável e empobrecida. Já uma cidade projetada para pessoas, contendo 

a escala de 5km/h, possui vias mais estreitas, uma presença maior de detalhes e pessoas, 

além de espaços pequenos e prédios ao nível dos olhos (Figura 16). Nesse exemplo as 

experiências sensoriais são um marco, pois são ricas e intensas. Gehl (2015) afirma que 

uma arquitetura de menores distâncias e de menores velocidades é mais atraente.    

 

Figura 15 Cidade dos 60km/h. Vias largas e desinteressantes. Fonte: Gehl, 2015, p. 43. 
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Figura 16 Cidade dos 5km/h. Menores escalas, mais detalhes, ruas interessantes, mais pessoas e mais 

experiências sensoriais. Fonte: Gehl, 2015, p. 45. 

Uma cidade bem planejada e atrativa deve ter espaços projetados para pedestres. As 

ruas devem ter diversas ofertas, para que estimulem o movimento de pessoas nos locais 

de passagem e de permanência atrativos, como praças que através da sua arquitetura 

digam, "parem e vejam o que acontece aqui”. “Em grandes distâncias, recolhemos 

grande quantidade de informações, mas das distâncias curtas recebemos impressões 

sensoriais muito intensas e emocionalmente significativas” (GEHL, 2015, p. 47).  

As pequenas distâncias tornam as comunicações mais pessoais e vivas, além de 

ativarem todos os sentidos na experiência, Gehl (2015) destrincha a distância em quatro 

classificações, sendo elas, a distância íntima, pessoal, social e pública. A distância 

íntima, vai do intervalo de 0 a 45cm, essa é a distância do amor, da ternura e do consolo, 

há atos de proximidade, abraços, beijos e o toque, é uma relação mais calorosa, intensa 

e íntima. Nessa distância todos os sentidos são ativados, principalmente o tato e olfato, 

de acordo com Hall (2005) quanto mais perto o observador está do objeto, a percepção 

sobre ele torna-se diferente, como por exemplo algumas partes do corpo parecem 

deformadas, a essa distância consegue notar com facilidade poros e pelos mais finos do 

rosto, pode ser sentido o hálito, perfume, o cheiro do cabelo e a conversa pode ser 

facilmente entendida mesmo se for um sussurro. A figura 17 é um exemplo de distância 
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íntima, provavelmente eles estão sentindo o cheiro um do outro, além do contato com a 

pele e os elementos da natureza, como o pôr do sol, o barulho do vento batendo nas 

folhagens do coqueiro e o rio, que tornam a experiência ainda mais marcante.  

 

Figura 17 Distância íntima. Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

Segundo Gehl (2015) a segunda classificação é a distância pessoal (45cm a 1,20m) 

é a do contato entre amigos e familiares, representado na figura 18, é a conversa à mesa 

sobre assuntos importantes e mais pessoais, a essa distância a comunicação ainda é 

simples e fácil de ser entendida, os cheiros podem ser sentidos, e é possível gesticular 

ou tocar na outra pessoa. Hall (2005) divide a distância pessoal em próxima e remota, 

pois ele afirma que nesse intervalo de 45cm a 1,20m pode-se ter experiências diferentes. 

Entre 45cm e 75cm os poros ainda são visíveis, dá para sentir o calor corporal, o cheiro 

do outro e o tato pode ser acionado a qualquer momento, como é o caso da figura 19, 

onde mãe e filho estão separados a uma pequena distância. E a partir de 75cm a cabeça 

já fica com proporções normais, as feições são nitidamente visíveis, o nível da voz é 

moderado e não é possível perceber nenhum calor corporal (HALL, 2005).  
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Figura 18 Distância pessoal. Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

Figura 19 Distância pessoal. Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

Gehl (2015) afirma que a distância social vai do intervalo de 1,20m a 3,70m e é 

quando as conversas são mais comuns e informais, sobre viagens ou trabalho. De acordo 

com Hall (2005), é uma distância mais confortável para quem não gosta de contato muito 

íntimo, nela a visão fica mais abrangente, podendo ver uma área maior da pessoa a quem 

observa, porém os detalhes começam a ser perdidos e quanto mais distante, a 

comunicação vai ficando mais difícil, tendo que aumentar o tom de voz para ser 

entendido (HALL, 2005). A distância social foi representada na figura 20, onde amigos 

estão conversando, nesse caso, o olfato e o tato já não são mais tão marcantes, como nas 

duas primeiras distâncias. 
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Figura 20 Distância social. Fonte: Acervo pessoal, 2019 

A última classificação é a distância pública (acima de 3,70m), segundo Ghel (2015) 

é nela que a comunicação unilateral e formal prevalece, é o intervalo entre o observador 

e o artista de rua, do professor e dos alunos, nessa experiência, a visão e a audição são 

as protagonistas. Hall (2005) afirma que quanto mais longe, os detalhes do rosto vão se 

perdendo, o corpo vai perdendo o volume e ficando achatado, a voz precisa ser cada vez 

mais alta. A partir dos 9,0m de distância, os movimentos ficam mais difíceis de serem 

percebidos e a fala precisa ser desacelerada para melhor compreensão. Na figura 21 um 

homem fala para jovens usando o microfone para facilitar a compreensão de quem está 

perto, mas principalmente de quem se encontra na última fileira de cadeiras, a essa 

distância os gestos corporais são percebidos com facilidade, porém não é possível notar 

as expressões faciais.  

 

Figura 21 Distãncia pública. Fonte: Társsia Borges, 2019. Disponível em: 

https://www.instagram.com/p/B32Ju0xJCa1/. Acesso em 19 de Novembro de 2019. 
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Compreender as distâncias e o comportamento das pessoas em cada uma delas é 

essencial para projetar boas cidades, pois as pessoas precisam não só de experiências 

coletivas, mas também de espaços individuais. Planejar espaços, respeitando e 

oferecendo opções de locais atrativos para encontros ou para o refúgio é o ideal para que 

as pessoas se sintam confortáveis. 

Onde houver comunicação direta entre pessoas, percebe-se o uso 

constante do espaço e da distância. Nós nos aproximamos, nos 

inclinamos para frente, ou nos afastamos discretamente. A distância 

física, assim como o calor e o toque, são parâmetros importantes 

(GEHL, 2015, p. 48).  

 

As distâncias mínimas propostas nos espaços públicos, não só garantem o conforto 

dos usuários, mas oferecem as pessoas a movimentação em segurança entre estranhos. 

É preciso se preocupar em projetar espaços no mesmo nível e que permitam a manobra, 

pois torna a conversa mais confortável, pois há a possibilidade de gesticular e informar 

ao outro se a conversa está interessante ou não através dos movimentos corporais.  

Um projeto de uma cidade que une a escala e os sentidos de forma bem-sucedida, 

permite uma experiência sensorial completa e rica dos espaços. As cidades tornam-se 

mais calorosas quando há contato mais íntimo entre as pessoas, enquanto as cidades com 

grandes escalas e distâncias, prédios muitos altos, sem detalhes e poucas pessoas, 

tornam-se impessoais, formais e frias. “Contemplamos, tocamos, ouvimos e avaliamos 

o mundo com toda a nossa existência corporal, e o mundo da experiência é organizado 

e articulado ao redor do centro do corpo” (PALLASMAA, 2017, p. 98). 

Contudo, as escalas e as distâncias na cidade não são os únicos fatores responsáveis 

em proporcionar experiências sensoriais positivas, mas a qualidade dos espaços públicos 

e o que eles oferecem para as pessoas, podem transformar simples experiências em 

multissensoriais e marcantes. Jan Gehl (2015) estabeleceu 12 critérios de qualidade que 

tornam as cidades atrativas, estabelecendo fatores positivos para tal e protegendo as 

pessoas dos fatores negativos e desagradáveis das cidades. Os 12 critérios estão 

divididos em três categorias, proteção, conforto e prazer, que serão apresentadas a seguir.  

A primeira categoria defende a proteção contra o tráfego e acidentes (eliminando o 

medo do tráfego aos pedestres - sensação de segurança); contra o crime e a violência 

(olhos da rua, boa iluminação, ambiente público movimentado e com vida) e contra 

experiências sensoriais negativas (poluição, barulho, calor, frio). A segunda categoria 

fala sobre o conforto nos espaços públicos, que garante oportunidades para caminhar 

(espaço para caminhar, ausência de obstáculos, acessibilidade); oportunidades para 
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permanecer em pé (zonas atraentes para permanecer em pé); para sentar-se (bancos para 

descanso, bons lugares para sentar); para ver (distâncias razoáveis, vistas interessantes); 

para ouvir e conversar (baixos níveis de ruído e disposição do mobiliário que permita 

conversa); para brincar e praticar atividade física (convites para a prática de jogos e 

atividades físicas).  

E por último o prazer, que une a escala (edifícios projetados para a escala humana); 

oportunidades de aproveitar os aspectos positivos do clima (brisa, sol, sombra) e 

experiências sensoriais positivas (bons materiais, bom projeto, ótimas vistas). A soma 

desses critérios em um espaço é capaz de proporcionar diversas experiências individuais 

e coletivas, além de fazer com que as pessoas tenham diversas percepções nos locais. 

Segundo Hall (2005, p.66) “o que se pode fazer no local determina como se vivencia o 

espaço”.  
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CAPÍTULO 2: ESTUDOS DE CASO  

 

2.1 Federation Square, Melbourne – AUS 

 

A praça da Federação (figura 22) foi construída pelo estúdio de arquitetura LAB, em 

Melbourn (Austrália) após vencer um  concurso em 1996. A proposta do estúdio para o 

complexo cultural era projetar edifícios individuais e independentes, mas que juntos 

formassem um único coletivo, que tivesse coerência formal, material e visual. Para isso 

foram usadas estruturas geométricas, sendo o triângulo e o retângulo as formas mais 

utilizadas, montadas de maneira irregular. Os principais materiais utilizados na concepção 

dos edifícios foram o vidro, a pedra e o zinco (FEDERATION SQUARE, 2019).  

O espaço arquitetônico urbano Federation Square foi concebido como 

um novo centro social, político e cultural e está localizado no centro 

da cidade . Em apenas alguns anos, tornou-se um marco das pessoas 

que moram aqui e superou as expectativas na Austrália, com 20 milhões 

de visitantes por ano. Isso se deve principalmente à sua localização 

estratégica no coração da cidade e à sua criação como objeto 

comemorativo do centenário da Federação (2001). É o verdadeiro 

gerador de todas as atividades culturais e 

comunitárias da cidade australiana (FEDERATION SQUARE, 2019).   

 

 
Figura 22: Federation Square. Fonte: Chance Miller, 2018. Disponível em: 

https://9to5mac.com/2018/01/09/apple-federation-square-backlash/. Acesso em: 08 de Setembro de 2019. 

A Federation Square é composto por nove edifícios culturais e comerciais, como 

centros de arte, cinema, teatro, restaurantes, cafés e bar. A praça é o ponto central do 

complexo e atrai muitos moradores e turistas, pela localização, por ser no centro da 

cidade, e por fazer parte de um complexo de lazer tão importante para Melbourne. Como 

a praça é o centro, as pessoas se juntam para participar dos festivais e eventos que 

acontecem anualmente, somam mais de 2.000 eventos organizados ao longo do ano e a 

praça tem capacidade para 35.000 pessoas (FEDERATION SQUARE, 2019).  

https://9to5mac.com/2018/01/09/apple-federation-square-backlash/
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A preocupação com a estética e a funcionalidade não se deu apenas nos edifícios, 

mas na paginação de piso que foi feita com pedras de arenito australiano (figura 23), que 

trazem cores diferentes e proporcionam experiências táteis, além disso, a pequena 

inclinação do terreno foi aproveitada para ter vistas panorâmicas da cidade e do rio Yarra 

(FEDERATION SQUARE, 2019). A Federation Square oferece aos seus usuários 

estratégias que Gehl (2015) afirma deixarem os espaços públicos como grandes 

playgrounds, como as escadarias que nesse caso se transformam em elementos lúdicos 

para as brincadeiras das crianças, o cinema, o teatro, os restaurantes e os demais edifícios 

de lazer, além dos espaços vazios que tornam as várias possibilidades para a promoção 

de atividades flexíveis e fugazes, como os eventos sazonais, as aulas gratuitas de saúde e 

bem-estar, concertos nos verões e o Wi-Fi gratuito para os usuários (FEDERATION..., 

2019).  

 

Figura 23: Piso com pedras de arenito australiano na Federation Square. Fonte: Caz, 2018.  Disponível 

em:https://www.ytravelblog.com/federation-square-things-to-do-in-melbourne/. Acesso em: 08 de 

Setembro de 2019 

A Federation Square foi escolhida como estudo de caso, por ser um exemplo de 

espaço público de uma cidade que antes era voltada para os carros, com ruas largas e 

quarteirões regulares e sem vida, mas que, após algumas mudanças, tornou-se atrativa 

para caminhar e permanecer, trazendo mais qualidade de vida para os moradores de 

Melbourne e proporcionando diversas experiências multissensoriais devido às atividades 

realizadas no local e às distâncias respeitadas.   

A Federation Square é um dos novos espaços que funcionam bem em 

Melbourne e muitas das arcadas e alamedas esquecidas da cidade foram 

incorporadas como espaços de permanência. No geral, Melbourne fez 

grandes esforços para estimular os moradores a utilizarem sua cidade 

(GEHL, 2015, p. 14).   

 

A praça é uma junção de elementos que a torna atrativa para permanência e 

https://www.ytravelblog.com/federation-square-things-to-do-in-melbourne/
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passagem, além da estética do local, implantada pelos elementos artísticos e pela 

arquitetura, o mobiliário, a paginação de piso, o clima muitas vezes agradável, que 

também são fortes aliados para tornar a Federation Square convidativa. Além disso, a 

criação de locais que permitam as diferentes distâncias defendidas por Jan Gehl, como 

citado no item anterior, permitem mais possibilidades para o usuário, garantindo conforto 

para os mesmos. Há possibilidades de haver encontros e situações confortáveis nas quatro 

distâncias, a íntima através dos abraços na praça, do toque; a distância pessoal nas 

conversas nos restaurantes e nas escadarias, como é o caso da figura 24; a social e a 

pública, através dos concertos e shows proporcionados no local, como é o caso da figura 

25. 

 

Figura 24: Várias pessoas interagindo na Federation Square. Fonte: Guest Travel Writer, 2013. 

Disponível em: https://www.essentialtravel.co.uk/magazine/24-hour-guides/melbourne.html#author. 

Acesso em: 22 de Outubro de 2019 

Todos esses convites existentes na praça, convite para sentar, caminhar, parar e 

conversar, para contemplar, além da existência dos “olhos da rua”, promovem aos 

usuários experiências sensoriais ricas. A visão é constantemente estimulada através dos 

mais variados elementos; a audição, pelo barulho do rio Yarra, os barcos que passam por 

ele, as músicas dos bares, as falas das pessoas. O tato sendo estimulado o tempo inteiro 

pelo toque do piso, do mobiliário e do contato íntimo com as pessoas, e o cheiro das 

comidas dos restaurantes, estimulando o olfato e o paladar. Devido a isso, as pessoas que 

passam por lá, fazem questão de permanecerem no lugar, para se encontrarem com outras 

pessoas para conversar, ou mesmo para simplesmente contemplar ou relaxar.   
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Figura 25: Concerto na praça. Fonte: Caz, 2018 Disponível em: https://www.ytravelblog.com/federation-

square-things-to-do-in-melbourne/. Acesso em: 08 de Setembro de 2019. 

 

2.2 Bryant Park, New York – EUA 

 

O Bryant Park (figura 26) foi fundado em 1870 com o nome de Reservoir Park, 

devido ao reservatório existente ao lado. Em 1884, o parque foi renomeado para o nome 

atual em homenagem ao poeta romântico, William Cullen Bryant. Na mesma época, foi 

aprovado o projeto para a construção da Biblioteca Pública de Nova York que fica em 

frente a praça. Com algumas mudanças na praça e entorno, notou-se a necessidade de 

redesenhar a praça através de um concuso. O desenho vencedor, foi do arquiteto Lusby 

Simpson, que se inspirou no Queens, com um grande gramado central, caminhos formais, 

um caminho de árvores e balaustrada de pedras. O parque foi reaberto ao público em 

setembro de 1934 (BRYANT PARK, 2019).  

 

Figura 26: Bryant Park no verão. Fonte: Teri Tynes, ano desconhecido. Disponível em: 

https://novayork.com/bryant-park. Acesso em: 08 de Setembro de 2019. 

Em 1979, o Bryant Park estava quase abandonado e servia como cenário para 

traficantes de drogas, porém no final dos anos 90, foi criado a Bryant Park Restoration 
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Corporation (BPRC) com o intuito de mudar esse cenário. Os líderes da Corporação 

criaram um plano mestre para reverter a situação, aonde investiram na manutenção dos 

quiosques do parque, além de proporcionar concertos e eventos públicos, reduzindo a taxa 

de crimes em 92% e dobrou o número de visitantes no parque (BRYANT PARK, 2019). 

O Bryant Park fica localizado entre as 6ª e 5ª avenidas, bem no centro de Manhattan, 

em uma das partes mais turísticas de Nova York, Bryant Park teve inumeros 

investimentos para ter mais visibilidade e consequentemente mais visitantes. Na década 

de 1990, passou por reformas para sua melhoria, reparou os caminhos, abriram mais 

entradas para o parque, reformaram seus banheiros, restauraram os monumentos, 

melhoraram a iluminação, entre outros benefícios. Com todas essas mudanças o Urban 

Land Institute (1992 apud BRYANT PARK, 2019) escreveu “o sucesso do parque 

alimenta o sucesso do bairro”, e não foi diferente, com o sucesso do Bryant, o bairro 

passou a ser mais valorizado, e consequentemente, com alugueis mais altos.  

 

Figura 27: Bryant Park no inverno. Fonte: Nine Boianovsky, 2016. Disponível em: 

https://dojeitoquebrasileirogosta.com.br/festival-de-inverno-em-nova-york-bryant-park-winter-village/. 

Acesso em: 22 de Outubro de 2019 

O Bryant Park é um ótimo exemplo de espaço público que utiliza o seu ambiente 

para promover eventos flexíveis e fugazes, de acordo com Lorenzi (2018), o Bryant Park 

é uma atração super requisitidada tanto no verão como no inverno, no verão por exemplo, 

na programação eles passam filmes em um telão (gratuito) e no inverno há uma pista de 

patinação de gelo e barraquinhas de souvenirs (Figura 27). Atualmente o parque possui 

ao seu redor diversos restaurantes com mesas espalhadas, atraindo muitas pessoas, além 

de Wi-Fi gratuito, carrossel para crianças e mesas de jogos como xadrez e ping-pong, 

além das tulipas coloridas (Figura 28) que chamam bastante atenção. O parque também é 

palco de eventos como feirinha gastronômica, apresentações artísticas e exposições, além 

de aulas de yoga e dança.  

https://dojeitoquebrasileirogosta.com.br/author/nine/


52 

 

 

 

Figura 28 As tulipas do Bryant Park. Fonte: Acervo Pessoal, 2019. 

O Bryant Park foi escolhido como estudo de caso por ser um espaço em potencial 

para permanência, mesmo sendo no meio de duas ruas muito movimentadas e que dão 

para uma das avenidas mais importantes e engarrafadas de Nova York, a 5ª Avenida e por 

ficar no meio de grandes prédios comerciais, ela é um grande atrativo para as pessoas 

(figura 29). É um parque que atrai moradores, turistas e os trabalhadores da região que 

vão no intervalo do almoço para relaxar, além de ser uma opção de entretenimento nos 

finais de semana.  

 

Figura 29: Bryant Park na primavera. Acervo Pessoal, 2019. 

O mobiliário escolhido para compor o parque, por não ser fixo, permite que as 

pessoas utilizem as cadeiras do jeito que julgarem melhor. Esse tipo de mobiliário acaba 

respeitando as três distâncias, a íntima, a pessoal e a social, além de dar oportunidades 

para as pessoas que quiserem permanecer sozinhas, como é o caso da figura 29, onde 

pode-se exemplificar as distâncias pessoal e social e uma moça que preferiu sentar-se 

sozinha.   

O Bryant Park oferece aos usuários grande parte dos 12 critérios de qualidade do 

Gehl. As sombras dos altos prédios e das árvores protegem as pessoas do sol forte, mas 

também o grande campo descoberto pode ser um alívio em dias mais frios, porém com 
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sol. O mesmo gramado pode ser uma opção para sentar, ou praticar alguma atividade ou 

brincadeira, os restaurantes são também uma opção de lazer. O parque serve como um 

óasis em meio ao caos de Nova York, trazendo qualidade de vida para quem trabalha e 

mora nas redondezas, além de mostrar como é possível fazer bons espaços públicos em 

ambientes urbanos, possibilitando momentos de lazer e descanso e proporcionando 

encontros.  O conforto que o parque promove e as várias opções do que fazer, garante aos 

usuários várias sensações positivas e experiências sensoriais marcantes, onde influenciam 

o comportamento e a percepção das pessoas no local.  

 

2.3 Jardim das Sensações, Curitiba-BR 

 

O Jardim das Sensações fica localizado dentro do Jardim Botânico de Curitiba, 

Paraná. Foi inaugurado em dezembro de 2008 com o intuito de ser um espaço público 

que incentivasse os sentidos do tato, olfato e audição dos visitantes, além da visão. O 

Jardim é um circuito de 200 metros de extensão, com diversas plantas, sendo algumas 

nativas, aromáticas e medicinais (CURITIBA..., 2019)  

Foi projetado por arquitetos e funcionários da Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente, com o apoio do Instituto Paranaense dos Cegos e construído pela Prefeitura de 

Curitiba, sob o governo do prefeito Beto Richa, que afirma que "É um espaço para 

inclusão e uma nova atração para a cidade. Através do Jardim das Sensações, a população 

perceberá o meio ambiente de forma diferente” Richa (2008 apud CURITIBA, 2019).  

 

 

Figura 30 Entrada do Jardim das Sensações. Fonte: ClaudiaBoeira, 2015. Disponível em: 

https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g303441-d8342808-Reviews-Jardim_das_Sensacoes-

Curitiba_State_of_Parana.html#photos;aggregationId=101&albumid=101&filter=7&ff=384847377. 

Acesso em: 30 de novembro de 2019. 
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Para que o Jardim fosse uma visita surpresa para os visitantes, ele fica camuflado por 

uma cerca viva de bambus e foi projetado para que as pessoas pudessem ter um contato 

com a natureza de forma mais rica, tendo uma vivência diferente. No início do trajeto as 

pessoas ganham uma venda (figura 31), para fazer o circuito sem a utilização da visão, 

estimulando de forma ainda mais intensa os outros sentidos e depois sem a venda para a 

identificação das espécies que se teve contato. Além de ser um passeio totalmente 

inclusivo, com a identificação das plantas em placas em braille e toda a trilha feita de 

concreto antiderrapante com corrimão de apoio (CURITIBA..., 2019). 

 

Figura 31: Visitante reconhecendo a planta através do tato. Fonte: Cesar Brustolin, 2017 Disponível em: 

https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/jardim-das-sensacoes-volta-a-receber-visitantes-nos-fins-de-

semana/41431. Acesso em: 04 de Setembro de 2019. 

Os estímulos sensoriais são provocados através das mais de 70 espécies de plantas, o 

tato por exemplo é estimulado através das diferentes texturas, tamanhos e formatos, o 

olfato é acionado com os diversos cheiros presentes nas plantas e ervas, além da presença 

de um lago com cascata no meio da trilha (figura 32), dando uma sensação de frescor e 

estimulando a audição com o barulho da água e do vento nas plantas. Outra estratégia 

utilizada para estimular os sentidos, foi a mudança de piso durante o trajeto. A arquiteta 

responsável pelo projeto, Lorelei Motter Kikuti, afirma: "Muito mais do que caminhar 

por um ambiente bonito e agradável, o passeio pelo Jardim das Sensações é um passeio 

pelos nossos sentidos" (CURITIBA..., 2019).  

https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/jardim-das-sensacoes-volta-a-receber-visitantes-nos-fins-de-semana/41431
https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/jardim-das-sensacoes-volta-a-receber-visitantes-nos-fins-de-semana/41431
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Figura 32: Lago com a Cascata no meio da trilha  Fonte: Jaelson Lucas, 2017. Disponível em: 

https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/jardim-das-sensacoes-volta-a-receber-visitantes-nos-fins-de-

semana/41431. Acesso em: 04 de Setembro de 2019. 

O Jardim das Sensações é quase como um oásis no meio de Curitiba, podendo 

proporcionar as pessoas um escape em suas rotinas agitadas, Pallasmaa afirma isso em 

seu livro Habitar:   

Parque e praças silenciam o murmúrio contínuo da cidade, permitindo 

que escutemos o som da água em uma fonte ou o gorjeio dos pássaros. 

Os parques criam um oásis no deserto ubano e nos possibilitam sentir a 

fragrância das flores e o aroma das ervas. Eles tornam possível que 

sejamos simultaneamente rodeados pela cidade e fora dela; são 

metáforas da ausência da cidade e, ao mesmo tempo, naturezas em 

miniatura e imagens de um paraíso construído (PALLASMAA, 2017, 

p. 51).  

 

Esse estudo de caso foi escolhido devido à preocupação que os arquitetos tiveram 

com as experiências multissensoriais dos usuários ao projetar o Jardim das Sensações e 

em como eles fizeram essa ligação entre todos os sentidos. A mudança de piso, a presença 

dos vários elementos da natureza, como a água e a vegetação foram estrategicamente 

colocados pensando na melhor experiência das pessoas. Além de ser um caso de um 

espaço público bem sucedido no Brasil, que, de acordo com o site da prefeitura, recebe 

cerca de 15mil visitantes por mês. Esse exemplo serve para demonstrar que não precisa 

de muitos investimentos ou de elementos tecnológicos para oferecer uma atmosfera 

instigante, proporcionando às pessoas uma experiência multissesorial positiva e com 

conexões com a natureza.  

Como o Jardim das Sensações é um percurso de experimentação sensorial, o foco 

dele não é criar muitos espaços de permanência e encontros, como sugere Gehl (2015) 

em um dos seus critérios de qualidade, mas proporcionar um momento de contemplação 

https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/jardim-das-sensacoes-volta-a-receber-visitantes-nos-fins-de-semana/41431
https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/jardim-das-sensacoes-volta-a-receber-visitantes-nos-fins-de-semana/41431
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da natureza e uma percepção diferente do espaço, já que ele propõe fazer a visita de olhos 

vendados. Além das estratégias sensoriais que foram adotadas, há também bancos em 

uma parte do jardim que servem como convite aos encontros, sendo mais comuns as 

conversas na distância pessoal. Os espaços de transição e os caminhos são interessantes 

e convidativos, há soluções para a proteção do sol, como caramanchões e um túnel verde 

(figura 33). Aparentemente não há nenhum espaço que promova eventos (distância 

pública).  

 

Figura 33 Túnel verde. Fonte: Ci_Boessio, 2019. Disponível em: 

https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g303441-d8342808-Reviews-Jardim_das_Sensacoes-

Curitiba_State_of_Parana.html#photos;aggregationId=101&albumid=101&filter=7&ff=384847377. 

Acesso em: 30 de novembro de 2019. 

 A escala do Jardim é agradável, pois toda a experiência acontece ao nível dos 

olhos, as distâncias são curtas e prazerosas. Ele cumpre com a sua função de forma bem 

sucedida, que é proporcionar experiências sensoriais, implantando elementos da natureza 

que trazem qualidade estética e visual ao ambiente, criando estratégias de incentivo a 

contemplação, proporcionando qualidade de vida aos turistas e moradores de Curtiba. 
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CAPÍTULO 3: ANÁLISE DOS ESPAÇOS PÚBLICOS 

 

Nesse capítulo serão feitas as análises das praças Genésio de Carvalho e Centanário 

e o recorte selecionado da orla da Ponta Verde de acordo com as experiências sensoriais 

proporcionadas nos locais e como as pessoas percebem esses estímulos. Para isso foi 

necessário compreender um pouco da história e a realidade atual dos bairros onde estão 

inseridos para ter mais base de análise e entender o funcionamento predominante dos 

bairros.   

Como é impossível dissassociar as experiências multissensoriais positivas e a 

qualidade dos espaços públicos, serão analisados também os 12 critérios de qualidade do 

Gehl em cada um desses espaços, a estética e se existem elementos de arquitetura lúdica.  

 

3.1 História dos bairros  

 

3.1.1 Gruta de Lourdes  

A Gruta de Lourdes surgiu de uma ideia grandiosa de uma família, que encontrou 

por acaso um grande campo verde e viu ali potencial para fazer sua casa, adquiriu o 

terreno, construiu a casa e começou a lotear a área e propagar uma nova maneira de viver 

num bairro futuro, despertou o interesse em outras famílias, que compraram terrenos a 

preços irrisórios e foi assim que começou o bairro.  

O bairro foi fundado na década de 1960 quando tudo ainda era mato e apenas uma 

pequena gruta, foi quando a família Breda chegou e construiu sua mansão em estilo 

moderno, inspirada no filme “E o Vento Levou”, lotearam o imenso terreno e venderam 

para famílias de classe média do Farol, Centro e Pajuçara que se interessaram pelo bairro 

e começaram a construir suas casas lá, também em estilo moderno, com jardins, garagem 

e quintal. Além disso foi doado um terreno para a construção do primeiro grupo escolar 

do local. O nome do bairro surgiu para homenagear a esposa  do patriarca da família 

Breda, Dona Lourdes e a Nossa Senhora de Lourdes, e assim surgiu o bairro “Gruta de 

Lourdes” (GRUTA DE LOURDES, 2019). 

A Gruta foi crescendo, ganhando novos moradores e novos serviços, como escolas, 

supermercados, o pioneiro Hiper Bompreço, que após ser construído trouxe ainda mais 
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crescimento e modernidade para o bairro. Foram construídas novas estradas, ruas 

receberam pavimentação e houve a chegada das escolas particulares para os alunos de 

classe média e hoje é um bairro bem populoso, de acordo com o Censo 2010, a Gruta 

possui 14.283 habitantes (GRUTA DE LOURDES, 2019). 

Predominantemente residencial, o bairro é um dos mais valorizados de Maceió, conta 

com supermercados, escolas públicas e particulares, comércios variados, restaurantes, 

hospitais, farmácias, além do clima agradável e das ruas urbanizadas e arborizadas, 

proporcionando uma ótima qualidade de vida. Atualmente, devido a expansão do bairro, 

há a chegada de muitos edificíos, até mesmo de luxo, trazendo ao bairro uma identidade 

mais vertical.  

Com toda essa verticalidade e o aumento populacional na Gruta, houve a necessidade 

de revitalizar alguns espaços públicos, para proporcionar momentos de lazer aos 

moradores e valorizar a região. Devido a isso, em 2014, a Prefeitura em parceria com a 

construtura R Pontes, que possui investimentos na região, resolveram recuperar a Praça 

jornalista Genésio de Carvalho (figura 34), através do programa da prefeitura “Adote uma 

praça”. A construtora adotou a praça, desenvolveu o projeto e implantou todo o mobiliário 

(bancos, brinquedos e toda a parte de acessibilidade), durante todo o processo de 

planejamento, contou com o auxílio da Secretaria Municipal de Planejamento e 

Desenvolvimento (Sempla) e a Secretaria Municipal de Proteção do Meio Ambiente 

(Sempma).   

 

Figura 34: Mapa da antiga praça José Barreto, atual Praça Genésio de CarvalhoFonte: Mapas App com 

modificações do autor. Disponível: https://mapasapp.com/brasil/alagoas/maceio-al. Acesso em: 18 de 

Agosto de 2019. 

A praça Genésio de Carvalho (figura 35), escolhida para ser analisada, é um ponto 

https://mapasapp.com/brasil/alagoas/maceio-al
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de encontro bastante utilizada entre crianças, jovens, adultos e idosos, devido a variedade 

de itens disponíveis para o entretenimento, como uma pista de cross, uma mini quadra de 

basquete e futevôlei, brinquedos para crianças, academia, bancos e áreas verdes, além de 

árvores de grande porte fazendo sombra nos horários de sol e pela noite possui uma 

iluminação adequada e toda a acessibilidade, como rampas e piso tátil.  

 

Figura 35 Praça Genésio de Carvalho no fim de tarde. Fonte: Acervo pessoal, 2019 

Além de todo mobiliário fixo, pela noite há food trucks com os mais variados 

lanches e aulas de funcional. Pelo dia o espaço serve de entretenimento nos brinquedos, 

para a prática de esportes, como patins e bicicleta, é comum pessoas fazerem piquenique 

(figura 36) e passearem com seus cachorros e pela noite a praça também é utilizada como 

espaço para as pessoas fazerem caminhadas. Durante o final de semana há a presença de 

brinquedos infláveis para as crianças, dando mais uma opção de lazer para as famílias que 

moram na região.  

 

Figura 36 Pessoas fazendo piquenique na praça Genésio de Carvalho no fim de tarde. Fonte: Acervo 

pessoal, 2019. 
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3.1.2 Farol 

O bairro do Farol foi o primeiro bairro da parte alta de Maceió a ser ocupado, isso 

aconteceu na segunda metade do século XIX, inicialmente conhecido como Planalto do 

Jacutinga, era um bairro residencial aonde abrigava casarões em estilo europeu dos 

burgueses da época, como coronéis, barões e políticos (COSTA; FERRARE, 2014).  

O bairro foi sendo povoado devido a sua localização privilegiada, por ser perto do 

centro da cidade e como era no alto, tinha uma ótima vista e um clima agradável. Suas 

ruas eram tranquilas, fazendo do Farol um ótimo e cobiçado bairro para morar. Além de 

oferecer a população o único meio de transporte da época, o bonde, que era responsável 

por levar trabalhadores e estudantes ao centro, além de nos finais de semana servir de 

lazer para os moradores (FAROL, 2019).  

Com o passar dos anos e a especulação imobiliária, o Farol foi ganhando importantes 

escolas, os mais variados tipos de comércios, supermercados, consultórios médicos 

bancos e edifícios comerciais e residenciais de luxo e para a classe média, que começaram 

a ser instalados nos antigos casarões, muitos deles foram demolidos, e com esse 

crescimento, muitas pessoas passaram a morar no Farol, que possui 16.859 habitantes, de 

acordo com o Censo 2010. As ruas tranquilas deram lugar a avenida mais importante e 

congestionada de Maceió, a Avenida Fernandes Lima. E com todo esse avanço, o Farol 

passou a ser um bairro autossuficiente, mesmo com a proximidade do Centro, os 

moradores do Farol conseguem resolver tudo no bairro (FAROL, 2019).  

A Praça do Centenário (figura 37), teve seu nome modificado diversas vezes até que 

na década de 1960, consolidou-se com o nome atual, porém, convencionou-se chamá-la 

somente de “praça Centenário”. Ela apresente uma localização central, é bastante 

arborizada, possui elementos artísticos que enaltecem a cultura alagoana (como a 

escultura de índios e do mapa de Alagoas) e já fora mais valorizada como espaço de 

entretenimento. Atualmente é quase abondonada, os equipamentos públicos são escassos, 

serve apenas de passagem dos pedestres (figura 36), algumas vezes é ponto de encontro 

para protestos e é arrodeada pelas grandes e engarrafadas vias da Avenida Fernandes 

Lima. 
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Figura 37 Mapa da Praça do Centenário Fonte: Mapas App com modificações do autor. Disponível em: 

https://mapasapp.com/brasil/alagoas/maceio-al. Acesso em 18 de Agosto de 2019 

Para tentar mudar esse cenário, a Prefeitura, com o apoio de várias secretarias, 

implantou o projeto “Lazer na Praça” aos domingos em 2014, buscando criar mais um 

espçao de lazer para a cidade. Aconteceram algumas apresentações culturais, a colocação 

de brinquedos infláveis para crianças, além da venda de lanches. Contudo, o projeto não 

foi para a frente (FAROL, 2019). Não há nenhuma informação concreta do porquê o 

projeto não foi bem sucedido, mas há especulações de que não houve muita aceitação 

pelos moradores e por isso eles resolveram encerrar com o projeto.  

 

Figura 38 Passagem dos pedestres na Praça Centenário. Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

Ela foi escolhida para análise devido à sua importância para a cidade de Maceió, e 
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pelo seu potencial para ser uma opção de lazer devido à sua posição central na cidade, 

sua escala, sua arborização e a quantidade de espaços livres que podem ser ocupados de 

diversas maneiras. Porém, por se localizar entre vias congestionadas, a praça oferece 

péssimas experiências sensoriais, tanto pela audição (barulho constante dos automóveis) 

como pelo olfato (poluição atmosférica). O mobiliário está degradado, a praça não tem 

segurança e quase nenhum atrativo para permanência, aos finais de semana ela parece 

abandonada, como no caso da figura 39. Como opção para habitar o espaço, existe a feira 

de orgânicos, porém não é suficiente para a extensão que a praça possui e nem sempre a 

feira acontece.  

 

Figura 39: Praça Centenário no final de semana. Fonte: Acervo Pessoal, 2019. 

 

 

 

3.1.3 Ponta Verde 

Atualmente a Ponta Verde é um dos bairros mais caros de Maceió e possui grande 

potencial turístico, sendo ele um dos cartões postais mais conhecidos da cidade. Há uma 

abundância de hotéis, restaurantes, lojas e edifícios de luxo. De acordo com o Censo de 

2010, a Ponta Verde possui 24.402 hab.  

O bairro teve início na década de 1960, após o empresário Álvaro Otacílio de 

Vasconcelos comprar um sítio, com a dimensão de mais ou menos 40 qudras e 649 lotes 

com dimensões prediais e lotear ele para vender. Com o crescimento populacional da 

Pajuçara e Ponta da Terra (bairros vizinhos), as pessoas começaram a comprar esses lotes 
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na Ponta Verde e habitar o bairro, que ficara conhecido por esse nome devido as 

características do local. Do acidente geográfico, surgiu o nome Ponta Verde; ‘ponta’ vem 

de terra que avança pelo Oceano Atlântico, e o ‘verde’ devido a imensa quantidade de 

matagal e coqueiros que existiam no local (PONTA VERDE, 2019). 

Como Maceió é uma cidade turística, o governo resolveu investir nos bairros à beira-

mar, assim, a Ponta Verde foi ganhando destaque nos investimentos do governo e 

expandindo seu setor hoteleiro de qualidade, gerando empregos e aumentando as opções 

para os turistas, além da chegada dos melhores restaurantes e serviços. Devido ao 

programa da prefeitura “Domingo de Lazer”, a Avenida Sílvio Viana, na orla do bairro, 

todos os domingos de 8h às 17h, é fechada para o lazer e entretenimento de crianças e 

adultos. A “Rua Fechada” como é popularmente conhecida proporciona atividades 

culturais, apresentações artísticas, oferecem brinquedos infláveis para crianças, além das 

charretes, e a pista que fica voltada para o uso de skates, bicicletas e patins, garantindo a 

diversão da população.  

 

Figura 40: Mapa do recorte escolhido da Orla de Ponta Verde (do Kanoa Beach Bar até o letreiro “Eu 

Amo Maceió”)Fonte: Mapas App com modificações do autor. Disponível em: 

https://mapasapp.com/brasil/alagoas/maceio-al. Acesso em: 18 de Agosto de 2019. 

 

Foi escolhido o recorte da Orla de Ponta Verde, que vai do Kanoa Beach Bar até o 

letreiro “Eu Amo Maceió” (figura 41), para analisar, devido as características existentes 

no local, por ser turística e por oferecer a população diversas opções de lazer e de 

permanência, não só aos domingos, mas todos os dias da semana, por causa dos 

equipamentos públicos disponíveis, como parques, academia, mobiliário, ciclovia, além 

da vista para contemplação. Esses elementos serão analisados em como eles estimulam 

as experiências sensoriais dos usuários.  

https://mapasapp.com/brasil/alagoas/maceio-al
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Figura 41 Orla de Ponta Verde. Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

Figura 42 Rua Fechada aos domingos na Ponta Verde. Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

3.2.Classificação dos espaços públicos escolhidos  

 

Durante as visitas de campo, foram observados o comportamento dos usuários no 

local e como eles percebiam os estímulos a sua volta, além de levar em consideração as 

experiências pessoais da autora em cada um desses lugares. Também foi observada a 

qualidade do local e o que eles oferecem para seus usuários, considerando a classificação 

criada para esse Trabalho Final de Graduação, que soma os 12 critérios de Jan Gehl 
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(apresentados no livro “Cidades para Pessoas” de 2015), além da presença da arquitetura 

lúdica e da preocupação com a qualidade visual (estética), com foco nas experiências 

sensoriais. Desta forma, foi possível classificá-los como espaços públicos bons ou ruins 

e entender como isso interfere na qualidade de vida das pessoas. 

Inicialmente foi feita uma tabela com os critérios de análise para melhor 

entendimento do que foi avaliado em cada um desses locais. Baseado nos 12 critérios de 

qualidade do Jan Gehl, a tabela foi dividida em 3 classificações: proteção (contra o tréfego 

e acidentes; contra o crime e a violência; e contra experiências sensoriais 

desconfortáveis); conforto (oportunidades para caminhar, permanecer em pé, sentar-se, 

para ver, para ouvir e conversar, brincar e praticar atividade física) e prazer (escala, 

oportunidades de aproveitar os aspectos positivos do clima e experiências sensoriais 

positivas). 

Foi escolhida para análise também a presença da arquitetura lúdica, através de 

pequenas soluções utlizadas que transformam espaços em playgrounds para todas as 

faixas etárias, estimulando experiências sensoriais e interessantes. A qualidade visual 

também foi um ponto importante a ser analisado, através de como a estética se comporta 

no lugar. E, por fim, as experiências sensorias: O que vê? O que ouve? O que cheira? O 

que sente? Algum elemento estimula o paladar? Esses questionamentos serão respondidos 

durante as análises, levando em consideração as experiências dos usuários. 

 

OS ESPAÇOS 

PÚBLICOS 

PRAÇA GENÉSIO 

DE CARVALHO 

PRAÇA DO 

CENTENÁRIO 

RECORTE DA 

ORLA DE PONTA 

VERDE 

PROTEÇÃO OK X OK 

CONFORTO OK X OK 

PRAZER OK X OK 

ARQUITETURA 

LÚDICA 
OK X X 

QUALIDADE 

VISUAL 

(ESTÉTICA) 

OK X OK 

Tabela 01: Critérios de análise dos espaços de acordo com o método de avaliação escolhido para 

esse trabalho. Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
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OS ESPAÇOS 

PÚBLICOS 

PRAÇA GENÉSIO 

DE CARVALHO 

PRAÇA 

CENTENÁRIO 

RECORTE DA 

ORLA DE 

PONTA VERDE 

VISÃO OK X OK 

AUDIÇÃO  OK X OK 

OLFATO OK X OK 

TATO OK X OK 

PALADAR OK X OK 

Tabela 02: Critérios de análise de acordo com as experiências sensoriais. Fonte: Elaborado pela autora, 

2019. 

Na próxima etapa, são feitas as análises mais completas a partir do levantamento e 

do cruzamento de dados, das visitas aos locais e das comparações com os estudos de caso, 

para enfim classificá-los como espaços públicos bons, ruins ou medianos. Todos os 

levantamentos e registros estão presnetes no Diário de Bordo que a autora do trabalho 

desenvolveu e que se encontra como Apêndice desta monografia. 

 

3.2.1 Praça Genésio de Carvalho 

A movimentada e convidativa praça Genésio de Carvalho, nem sempre foi assim, 

antes dos investimentos da R Pontes, a praça, antes conhecida como praça José Barreto, 

era abandonada e sem muitos atrativos (figura 43), sendo alvo frequente de assaltos.  

 

Figura 43 Praça Genésio de Carvalho antes da recuperação. Fonte: Google Maps. Disponível em: 

https://www.google.com.br/maps/@-9.6209193,-

35.7348899,3a,75y,31.33h,88.63t/data=!3m7!1e1!3m5!1sTbTZD90GcgwHYUtOFQvcQA!2e0!6s%2F%

2Fgeo2.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DTbTZD90. Acesso em: 25 de Novembro de 2019.  
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Após os investimentos, a praça se tornou ponto de encontro e lazer para os moradores 

da região, devido a diversidade de usos que ela proporciona. Há equipamentos para 

crianças brincarem, mobiliário para permanecer, para praticar exercício físico, além de 

espaços vazios que permitem a promoção de atividades e eventos fugazes, assim como 

sugere Gehl (2015). Há também a presença de food trucks garantindo mais uma opção de 

lazer para as pessoas (figura 44).  

 

Figura 44 Praça Genésio de Carvalho pela noite. Fonte: Acervo pessoal, 2019.  

A diversidade de usos proporcionada pela praça permite que os usuários desfrutem 

dela da maneira que preferirem, sejam acompanhados ou sozinhos, o que é permitido 

pelas opções do mobiliário e da disposição dele. Além disso, é possível ter experiências 

com as quatro distâncias propostas por Gehl (2015) e por Hall (2005), levando em 

consideração que cada uma delas vai proporcionar experiências diferentes, como por 

exemplo, a distância pessoal pode acontecer nas mesas dos food trucks, onde a visão, 

olfato e audição são presentes de forma intensa, e o tato e paladar que podem ser ativados. 

E a distância pública fica estabelecida através das aulas de funcional, em que apenas o 

sentido da audição e visão são estabelecidas nesse contato.  

Ela cumpre de forma bem sucedida os 12 critérios do Gehl. Por estar localizada entre 

duas ruas residenciais, estreitas e de baixo fluxo - sendo uma delas uma rua sem saída - a 

baixa velocidade dos carros acaba passando sensação de segurança para os usuários. Não 

foi constatado nenhum tipo de policiamento em nenhum horário, porém, como sempre há 

muitas pessoas presentes, além da existência de guaritas dos prédios ao redor, acabam 

criando os “olhos da rua” e a sensação de segurança. A quantidade de árvores não é 
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suficiente para proteger as pessoas do sol pela manhã, porém pela tarde, a maior área da 

praça se encontra na sombra, proporcionando uma experiência agradável (figura 45). 

 

Figura 45 Tabela de proteção na praça Genésio de Carvalho. Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

As oportunidades de lazer (figura 46) que a praça oferece são muitas, como uma pista 

para caminhadas, para andar de bicicleta ou patins, por exemplo, com piso tátil, 

atualmente algumas partes do trajeto se encontram quebradas. O mobiliário existente na 

praça são bancos de concreto lineares, contudo, um mobiliário que estimule a conversa 

não existe de forma fíxa, somente pela noite as mesas e cadeiras dos food trucks cumprem 

esse papel, além de existirem espaços na grama e na sombra que muitas vezes são 

transformados em lugares para descansar ou fazer um piquenique.  

 

Figura 46 Tabela de conforto na praça Genésio de Carvalho. Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

O que não falta na praça, são espaços que estimulem a diversão e a prática de 
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exercícios físicos, há um espaço central vazio que permite aulas de exercícios funcionais 

(figura 47), que ocorrem alguns dias na semana pela noite, essas atividades respeitam a 

distância pública; uma pequena quadra de basquete e futevôlei e uma área de areia que 

permite que as pessoas joguem bola. O lúdico faz parte da praça de forma despretensiosa, 

os pneus coloridos que serviam de limitante da pista de cross, hoje servem de brincadeira 

para as crianças, como na figura 48. Além disso, na época de Natal, por exemplo, a grande 

árvore de decoração da praça vira um castelo ou uma torre de proteção para as crianças, 

como na figura 49.  

 

Figura 47 Mulheres na aula de funcional em um dia de semana a noite. Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

Figura 48 Criança brincando com os pneus coloridos e ao fundo pessoas jogando bola na areia. Fonte: 

Acervo pessoal, 2019. 
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Figura 49 Crianças brincando ao redor da árvore. Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

A quantidade de árvores, o mobiliário e os brinquedos bem cuidados e pintados, 

deixam a praça atrativa ao olhar e por mais que ao seu redor tenham prédios altos, a escala 

deles não interefere negativamente na vivência da praça (figura 50).  

 

Figura 50 Tabela de prazer na praça Genésio de Carvalho. Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

Durante o tempo de produção do Trabalho Final de Graduação, a praça passou por 

algumas modificações. Os brinquedos foram realocados e repintados, colocaram 

plaquinhas novas, como na figura 51 e a praça ganhou pintura nova no piso também.  
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Figura 51 Placas da praça Genésio de Carvalho antes e depois da pequena reforma. Fonte: Acervo 

pessoal, 2019. 

A praça Genésio de Carvalho tem sido palco de muitas experiências sensoriais 

marcantes (figura 52). A tranquilidade do bairro proporciona experiências auditivas 

positivas, há horas do dia que consegue ouvir a brisa do vento e os pássaros, a noite, a 

movimentada praça transforma a trilha sonora em músicas animadas para o funcional, a 

tv dos food trucks, as crianças correndo e gritando e até o barulho da chapa quente vira 

atrativo para os ouvidos. O paladar é constantemente incentivado pelo cheiro dos lanches 

sendo preparados e há aqueles momentos em que o olhar os contempla, é até difícil resistir 

a esses estímulos. A estética do local se resume aos elementos naturais, árvores e plantas 

e o mobiliário, há a falta de outros elementos atrativos ao olhar, como por exemplo no 

natal há a presença de enfeites pela praça e uma grande árvore de natal.  



73 

 

 

 

Figura 52 Tabela das experiências sensoriais na praça Genésio de Carvalho. Fonte: Elaborado pela autora, 

2019. 

Em suma, desde que foi reformada, a praça Genésio de Carvalho transformou a rotina 

dos moradores das redondezas, que antes não eram acostumadas a vivenciar a cidade e 

passaram a utilizar o espaço público com bastante frequência. Essa oferta trouxe diversos 

benefícios, não só pela oferta de lazer, mas por melhorar a qualidade de vida das pessoas 

e a saúde delas.  

 

3.2.2 Praça do Centenário  

Durante as visitas à praça Centenário, foi possível compreender o uso predominante 

e notar que a praça serve, ainda que pouco, como uma opção de lazer e entretenimento 

para as pessoas da região, sendo elas moradores, trabalhadores ou estudantes. Além disso, 

foi notado que a praça atualmente serve de lugar de abrigo para moradores de rua e até 

mesmo como ponto de consumo de drogas.  

A praça Centenário é bem extensa e, após as visitas, foi possível compreender como 

ela é utilizada. Para maior compreensão, julgou-se necessário dividí-la em três partes 

representadas no mapa abaixo (figura 53). A parte em azul é a área mais arborizada e um 

pouco menos movimentada, foi nessa área que foi encontrado moradores de rua, que 

aparentemente fizeram o lugar de permanência. Foi possível encontrar algumas pessoas 
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sentadas na sombra das árvores. De mobiliário, há apenas alguns bancos e uma escultura 

do mapa de Alagoas. A parte laranja do mapa é a parte mais utilizada, na qual se localiza 

o corredor que dá acesso as faixas de pedestres dos dois lados da via, é onde a maioria 

das pessoas passam correndo apressadas, representada na figura 54. O que pode notar 

nessa área, é como ela é pouco cuidada, algumas partes do piso estão quebradas e não 

existe nenhum sombreamento, além disso, o semáforo demora para abrir e como solução 

para aguentar a espera de forma mais confortável, algumas pessoas procuram uma sombra 

ou um banco pra sentar, mesmo que seja um pouco distante do semáforo.   

 

Figura 53 Praça Centenário dividida em áreas. Fonte: Mapas App com modificações do autor. Disponível 

em: https://mapasapp.com/brasil/alagoas/maceio-al. Acesso em: 18 de Agosto de 2019. 

E, por fim, a parte rosa, que como foi percebido, é a parte mais utilizada para 

permanência, talvez por ter uma escola perto ou por ter mais opções de entretenimento, 

como um playground, ainda que bem degradado, equipamentos de ginástica, alguns 

bancos e espaços livres, árvores que servem tanto de sombra como de brinquedo para as 

crianças e uma banca de revistas que dá as costas para a praça.  

https://mapasapp.com/brasil/alagoas/maceio-al
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Figura 54 Passagem de pedestres. Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

Foi possível comprovar que o uso predominante da praça é de passagem, pessoas 

apressadas passam por lá todos os dias com o intuito de atravessar para o outro lado da 

pista. Mas há também um outro público, aquele que utiliza a praça para permanecer, são 

em sua maioria, estudantes universitários da região, geralmente da Escola de Enfermagem 

Santa Juliana e os estudantes da Escola Estadual Tavares Bastos. Essas pessoas utilizam 

a praça geralmente no horário de intervalo das aulas ou ao término delas, com o intuito 

de conversar, comer, descansar e até se divertir com os poucos brinquedos que lá existem, 

na figura 55 estudantes estão sentados conversando.   

 

Figura 55 Estudantes conversando na praça Centenário. Fonte: Acervo Pessoal, 2019. 
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Observando a figura 55, pode-se perceber que uma das carências da praça, é um 

mobiliário de qualidade que estimule a conversa, que é um dos 12 critérios do Gehl. A 

praça possui alguns bancos, que em sua maioria estão localizados no sol ou estão 

deteriorados, de extensão linear e em formato curvo, que até conseguem dar uma sensação 

de movimento e deixam o lugar mais interessante, porém, tornam a conversa mais difícil, 

já que o diálogo é mais fácil quando se está de frente a outra pessoa. Na imagem é possível 

notar a distância social, provavelmente as pessoas que estão na ponta só se entenderão 

caso o tom de voz aumente, nesses casos não há estímulo do tato nem do olfato, mas há 

também entre eles a distância pessoal, que é a mais manifestada, nela mais sentidos estão 

envolvidos.   

Segundo Gehl (2015), os bancos lineares não são muito convidativos, eles podem ser 

bons quando as pessoas procuram um espaço privado, mas quando o objetivo é a 

conversa, eles acabam dificultando a comunicação, como aconteceu na figura 55, em que 

a menina sentiu a necessidade de sentar no chão para facilitar o diálogo com as demais 

pessoas. Um bom exemplo de mobiliário público que estimula a conversação são as mesas 

e cadeiras do Bryant Park, a forma como elas ficam dispostas, uma em frente a outra e o 

fato de não serem fixas, dependendo do número de pessoas que queiram se reunir para 

conversar, criam possibilidades de conversa em grupo e tornam a experiência mais 

confortável. 

Atualmente, a praça também é utilizada para entretenimento de crianças e 

adolescentes. E, para isso, eles utilizam o escasso mobiliário presente, como a gangorra, 

o trepa-trepa e o ferro do extindo balanço, que eles usam pra se pendurar, já que os 

assentos do balanço não existem mais, representado na figura 56. Desta forma, fazem do 

mobiliário existente uma solução lúdica, sem ter sido pensada para tal, pois tem 

estimulado a criatividade das crianças em meio a falta de opção. Outra forma que eles 

encontraram para se divertir é subir nas árvores ou jogar bola no local. Porém, por mais 

que a praça seja bastante arborizada, a falta de sombreamento nos brinquedos, acaba 

sendo uma reclamação de quem quer utilizá-los.    
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Figura 56 Meninas brincando no antigo balanço. Fonte: Acervo pessoal, 2019.  

O novo uso dado ao balanço degradado, demonstra a carência de equipamentos de 

lazer e mostra também a criatividade das crianças diante da falta de brinquedos. Outros 

equipamentos que ganharam um novo uso, pelas crianças, foram os equipamentos de 

ginástica que também se encontram em uma estado de abandono (figura 57). Durante as 

visitas não foi possível constatar se eles tem sido usados por adultos com a finalidade de 

praticar um exercício.  

 

Figura 57 Equipamento para ginástica. Fonte: Acervo pessoal, 2019.  

Porém, a movimentação intensa da praça, tanto de passagem como de permanência, 

se dá na maioria, nos dias de semana, que é quando tem aula e quando a maioria das 

pessoas estão trabalhando. Nos finais de semana, ela fica quase abandonada. Um dos dias 

da visita foi feita no domingo, na ocasião a praça tinha alguns moradores de rua e um 

homem com uma criança andando de bicicleta. Já o fluxo de pessoas de passagem, era 

quase inexistente.  
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Levando em consideração os 12 critérios do Gehl, a praça Centenário não cumpre 

com nenhum dos critérios de forma bem sucedida. Ela oferece alguns equipamentos para 

a população, mas se encontram degradados e sem muita qualidade. A praça não cumpre 

sua função do primeiro tópico que é a proteção. Existem algumas partes da praça mais 

vulneráveis que outras em relação as vias, há partes que possuem uma cerca de vegetação, 

criando uma barreira para quem está na praça, como é o caso da figura 58, porém alguns 

trechos não são protegidos da via, tendo apenas uma calçada separando a Avenida 

Fernandes Lima da praça Centenário.  

 

Figura 58 Barreira de vegetação que protege as pessoas do fluxo de carros da via. Fonte: Acervo pessoal, 

2019. 

Como a praça encontra-se quase abandonada, ela possui poucos usos, o que a torna 

desinteressante. Sendo assim, não há muitas pessoas e os “olhos da rua” não funcionam 

muito nela, já que a praça é bem extensa e arrodeada por vias largas, os estabelecimentos 

que ficam do outro lado, não conseguem perceber muito o que acontece na praça, se 

houver algum assalto, por exemplo, não há muito o que fazer. A falta de policiamento 

também é um problema.  

Por ser uma praça antiga e mal cuidada, o piso dela está bem degradado, além disso, 

a maior parte dela é na areia, dificultando a passagem de deficientes físicos e ela não 

possui nenhuma sinalização tátil para os deficientes visuais se locomoverem. Não há 

espaços atrativos para permanência, além dos locais à sombra das árvores, que são 

poucos, muito dos bancos estão no sol ou quebrados, como é o caso da figura 59. Além 

disso, os bancos são desestimulantes para a conversa em grupo.  
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Figura 59 Bancos de concreto no sol. Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

Como a praça é extensa e possui muitos espaços vazios, eles acabam servindo como 

uma opção para aqueles que querem andar de bicicleta (figura 60), jogar bola, ou correr, 

por exemplo. Durante as visitas foi informado que um grupo de estudantes faz atividades 

funcionais com idosos durante as manhãs, porém não foram encontradas mais 

informações a respeito dessas atividades, além de fotos nas redes sociais, figura 61. Não 

se sabe ao certo os dias e horários desse movimento, apenas que faz parte de um programa 

de extensão de uma faculdade de Maceió que fica próxima a praça, esse é um exemplo de 

distância pública, onde a comunicação é predominantemente unilateral e poucos sentidos 

estão envolvidos na comunicação.    

 

Figura 60 Menino na bicicleta. Fonte: Acervo pessoal, 2019. 
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Figura 61 Funcional na praça Centenário. Fonte: Instagram Saúde Integrada Cesmac. Disponível em: 

https://www.instagram.com/saudeintegradacesmac/?hl=pt-br. Acesso em: 27 de novembro de 2019. 

As árvores e esculturas da praça (figura 62), além da escala agradável, contribuem 

para a estética positiva do lugar, porém esses são os únicos elementos que a tornam 

interessante ou bonita. A sujeira e os objetos degradados acabam chamando mais atenção. 

 

Figura 62 Escultura do mapa de Alagoas. Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

Para melhor visualização do que a praça oferece aos seus usuários foram feitas 

tabelas, com os 12 critérios do Gehl, sendo de boa qualidade ou não e com os elementos 

que mais estimulam os sentidos na praça Centenário, sendo eles bons ou ruins.  
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Figura 63 Tabela de proteção na praça Centenário. Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

Figura 64 Tabela de conforto na praça Centenário. Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

Figura 65 Tabela de prazer na praça Centenário. Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

As experiências sensorias na praça, são em sua maioria, negativas, os usuários 
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reclamam do barulho constante dos automóveis, alguns até já se acostumaram, mas o 

barulho dos pássaros e do vento batendo na folha das árvores é quase imperceptível diante 

do ruído constante dos carros e buzinas. O cheiro de fumaça e de gasolina foi um dos 

pontos a serem levantados e não há nada na praça capaz de disfarçar os odores da 

poluição.  

A experiência tátil é deficiente, como já foi citado anteriormente, o mobiliário é 

escasso, a maioria dos brinquedos estão quebrados ou sem manutenção, algumas crianças 

falaram que já se machucaram algumas vezes neles. A falta de opção para comprar 

comida, também foi levantado pelas pessoas, a única alternativa que tem, é uma banca de 

revistas na ponta da praça, que eles alegam ser cara.  

A experiência visual na praça, talvez seja a única agradável. As muitas árvores que 

compõem a Centenário, criam um cenário de refúgio em meio ao caos cinza da cidade, 

porém, ao nível dos olhos, não se tem outros elementos para se contemplar. 

 

Figura 66 Tabela das experiências sensoriais na praça Centenário. Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

Como já foi visto anteriormente, as experiências multissensoriais positivas estão 

muito associadas a diversidade de usos de um espaço e a qualidade dos mobiliários que 

ele oferece. Por ser uma praça grande, porém mal cuidada e com poucos equipamentos 

públicos de qualidade, a praça Centenário (figura 67) oferece uma experiência sensorial 

pobre e não muito marcante.   
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Mas por mais que ela não tenha muitas opções de uso, a praça pode até ser prazerosa 

de permanecer devido a quantidade de árvores presentes. Encontrando um banco (em bom 

estado e na sombra) para sentar e tendo pessoas por perto, pode-se ter alguns experiências 

sensoriais interessantes, como a brisa no rosto e o som dos pássaros, ainda que bastante 

camuflado devido ao ruído dos carros.  

 

Figura 67 Praça Centenário. Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

3.2.3 Orla de Ponta Verde  

A orla de Ponta Verde é um dos espaços públicos mais movimentados de Maceió. Os 

diversos convites à permanência atraem moradores e turistas para o local, além de ser um 

dos pontos turísticos mais bonitos e procurados de Alagoas (figura 68).  

 

Figura 68 Letreiro “Eu Amo Maceió” localizado na orla de Ponta Verde. Fonte: Acervo pessoal, 2019.  

A orla oferece aos seus usuários diversas opções de lazer durante a semana, sendo a 
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praia o principal deles. Os restaurantes e bares (figura 69) também costumam ser um 

atrativo para as pessoas, ficando bem movimentados nos finais de semana. No verão, 

esses bares proporcionam eventos e shows, garantindo entretenimento para a população. 

Os 12 critérios do Gehl estão presentes durante a extensão da orla.  

 

Figura 69 Restaurante na orla. Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

Ao longo da orla é possível encontrar alguns bancos de concreto para a permanência, 

equipamentos de ginástica e um parquinho sustentável para as crianças (figura 70). Porém 

eles ficam quase inutilizados ao longo do dia, devido ao sol forte e a falta de sombra, para 

ficar mais confortável e agradável. Contudo, isso não chega a ser um problema, já que em 

muitas partes da orla há espaços na sombra para sentar. Da mesma forma, é comum as 

pessoas levarem suas cadeiras de praia ou simplemente sentarem no chão ou na areia para 

descansarem ou contemplarem, como é o caso da figura 71, em que o casal levou suas 

próprias cadeiras para a areia para contemplar o fim de tarde.    

 

Figura 70 Parque sustentável em uma parte da orla. Fonte: Acervo pessoal, 2019. 
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Figura 71 Casal contemplando o fim de tarde. Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

Aos domingos a Avenida Sílvio Viana é fechada para o uso das pessoas (figura 72). 

A via fica tomada de crianças e adultos andando de bicicleta, patins, skates, há também 

charretes que alugam no local, além dos brinquedos infláveis para as crianças (figura 73). 

Acontem algumas atrações artísticas, como apresentações de grupos, de música, flash 

mobs e eventos sociais. Há atrações para a família inteira. 

 

Figura 72 Rua fechada bem movimentada. Fonte: Acervo pessoal, 2019.  



86 

 

 

 

Figura 73 Brinquedos infláveis para as crianças. Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

Porém, essa ação da Prefeitura de fechar a via aos domingos, leva à reflexão de que 

realmente Maceió é escassa de ambientes públicos de qualidade, por mais que seja uma 

ótima iniciativa, é algo que só acontece uma vez na semana e nos outros dias as pessoas 

ficam limitadas as poucas opções de lazer ao ar livre ou as opções em espaços privados.  

Em alguns horários durante a semana, ao londo do dia, a Avenida Sílvio Viana não 

é muito movimentada, já à noite, acontece o perído de maior fluxo de carros, contudo, os 

carros não andam com velocidade muito alta e em alguns trechos há estacionamentos, 

separando a via da calçada. O policiamento na região é constante e por ser sempre bem 

movimentada e ter vários estabelecimentos na sua extensão, não existe muito o medo da 

violência no local. Há também alguns lugares com sombra para se proteger do sol, porém 

não são suficientes, além de não existirem muitas opções de proteção contra a chuva, 

somente os espaços privados, como os bares, restaurantes, quiosques e as bancas de 

revista presentes no local (figura 74).  

 

Figura 74 Tabela de proteção na orla de Ponta Verde. Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

Como já foi dito, a orla oferece várias opções de uso para as pessoas. Há calçadas de 
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qualidade, ciclovia (em alguns trechos não existe mais, devido a força do mar que a 

destruiu), há bancos para permanência, além de espaços vazios que criam a possibilidade 

das pessoas ocuparem. Existem espaços de contemplação, porém, por ser uma orla a beira 

mar, toda a sua extensão vira uma oportunidade para contemplar, pela sua beleza natural. 

Além disso há esculturas de elementos e personalidades locais que criam outros espaços 

contemplativos e agregam novas experiências visuais na orla, como é o caso da jangada, 

representada na figura 75, que virou despretensiosamente, ma forma de arquitetura lúdica. 

Na areia da praia tem treinos de funcional, as pessoas jogam bola, além dos equipamentos 

fixos de ginástica. E para as crianças tem um parque sustentável.  

 

Figura 75 Jangada na orla. Fonte: Acervo pessoal, 2019.  

 

 
Figura 76 Orla de Ponta Verde. Fonte: Acervo pessoal, 2019. 
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Figura 77 Tabela de conforto na orla de Ponta Verde. Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

As três primeiras distâncias de comunicação são as mais comuns de acontecer na orla 

devido às ofertas que o espaço possui, como citado anteriormente, sendo a distância 

pessoal e social as mais comuns. Há também eventos que proporcionem a distância 

pública, como algumas apresentações musicais nos bares e restaurantes e aos domingos 

na rua fechada que possui muitas atividades e apresentações. A percepção da escala na 

orla, geralmente é agradável e prazerosa.  

 

Figura 78 Tabela de prazer na orla de Ponta Verde. Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

As experiências sensoriais na orla são contínuas e marcantes devido a diversidade de 

usos e aos elementos da natureza, como a brisa do mar, o cheiro de maresia, a textura da 

areia, o vento batendo no rosto e nos coqueiros, trazendo prazer e bem-estar, a vontade é 

permancer por um tempo indeterminado no lugar. Mas nem todos percebem esses 
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estímulos de forma igual, enquanto para uns o barulho do mar é calmante, para outros 

pode não ser. 

 

Figura 79 Tabela das experiências sensoriais na orla de Ponta Verde. Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

No geral, a orla da Ponta Verde é rica em experiências sensoriais marcantes e 

proporcionam encontros e conversas, momentos de introspecção, oportunidades para a 

prática de exercício físico e consequentemente diminuindo os níveis de estresse e 

ansiedade, pois como foi visto anteriosmente por Saldiva (2018), a cidade interfere 

diretamente na saúde mental dos moradores.     
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CAPÍTULO 4: SUGESTÕES PARA INTERVENÇÃO NA PRAÇA DO 

CENTENÁRIO  

 

Após as análises feitas nos três espaços públicos escolhidos, sentiu-se a necessidade 

de se fazer algumas sugestões de intervenção para a praça Centenário, já que ela é a mais 

carente de experiências sensoriais positivas e marcantes entre os três lugares. A ideia é 

ofertar equipamentos que possam trazer vitalidade à praça e mudar o cenário atual de 

abandono, através de mobiliários convidativos, espaços e elementos que evoquem os 

cinco sentidos nas pessoas de forma positiva e marcante, mudando a percepção delas no 

ambiente e melhorando a qualidade de vida de quem mora e trabalha na redondeza.  

A intervenção teria como finalidade enaltecer o potencial já existente no local, 

agregando estímulos sensoriais positivos através de soluções simples nos usuários que 

passam por lá todos os dias, nos que já utilizam a praça como permanência ou mesmo 

atrair um novo público, que poderia ser o dos trabalhadores da região, principalmente 

aqueles que trabalham no Centenário Office, empresarial localizado próximo à praça.  

Da mesma forma, a Praça Centenário foi escolhida pelo seu simbolismo para a capital 

alagoana, sua importância e localização e principalmente devido ao potencial já existente 

na praça. A ideia inicial é criar elementos pontuais que atraiam a percepção dos que 

passarem por lá e que os façam ter novas e positivas experiências, além de oferecer 

espaços de permanência, descanso e contemplação, que fuja da realidade de caos e 

estresse da Avenida Fernandes Lima. Assim, pretende-se, com a inserção de uma 

arquitetura sensorial e lúdica para adultos e crianças, destacar a importância das 

experiências multissensoriais no dia a dia para a melhoria da qualidade de vida, 

oferecendo aos moradores uma nova oportunidade de lazer na parte alta de Maceió. 

A ideia inicial seria respeitar a divisão de uso atual da praça (figura 80), onde a parte 

rosa continuaria voltada para os estudantes da região, com a presença de brinquedos 

lúdicos, espaços vazios para a prática de esportes e jogos recreativos, equipamentos de 

ginástica de qualidade, algumas árvores frutíferas, além de propor uma abertura da banca 

de revistas para a praça. A parte em laranja, o corredor de passagem dos pedestres, 

ganharia flores e uma solução simples de fitas coloridas para proporcionar mais conforto 

por quem passa por lá, além de dar uma sensação de movimento com o jogo de luz e 

sombra nos diferentes horários do dia. A parte azul, ganharia um novo uso, com alguns 
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quiosques de lanches, mesas e cadeiras, mesas de jogos e um espaço para apresentações, 

além de um mobiliário colorido e atrativo à permanência.  

 

Figura 80 Mapa da Centenário com as ideias da proposta. Fonte: Mapas App, com modificação da autora. 

Disponível em: https://mapasapp.com/brasil/alagoas/maceio-al. Acesso em: 18 de Agosto de 2019. 

Na área rosa seriam implantados brinquedos lúdicos que estimulassem a criatividade 

das crianças, a ideia seria utilizar os brinquedos da escultora e designer Elvira de 

Almeida, que os faz remetendo a um cenário de circo, parques de diversão e festas 

populares. Os brinquedos trariam elementos da cultura alagoana, como o bumba meu 

boi, as carrancas, fazendo do brinquedo escultura, agregando para a experiência visual. 

Essa medida traria oportunidades para brincar e para a prática de exercícios físicos, um 

dos critérios do Gehl (2015). 

Os espaços de descanso seriam criados através do mobiliário Los Trompos, que é 

um mobiliário mexicano colorido inspirado num pião. Haveria a plantação de algumas 

árvores frutíferas, estimulando o olfato e o paladar, além de virar brincadeira para as 

crianças e deixaria previsto algum espaço vazio para a promoção de eventos flexíveis e 

fugazes (figura 81). Na tabela abaixo, figura 82 enonctram-se as imagens inspiração.  

https://mapasapp.com/brasil/alagoas/maceio-al
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Figura 81 Espaço para brincadeiras. Fonte: Acervo pessoal, 2019.  

 
Figura 82 Tabela de inspirações para a área rosa. Fonte: Elaboração autoral, 2019. 

Na área laranja, de passagem de pedestres, os estímulos seriam para o olfato, tato e 

visão (figura 83). Assim como na Federation Square, em Melbourne, seria proposta uma 

nova paginação de piso, mudando a experiência ao caminhar por uma mesma reta, e 

assim como no Jardim das Sensações, o olfato seria estimulado com as diversas flores 

coloridas e de aroma agradável no meio do caminho. Outra solução é tornar a caminhada 

confortável, assim como sugere Gehl (2015), através de fitas coloridas que 
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possibilitariam sombra durante o dia, além de mudar a percepção das pessoas em 

horários diferentes devido as sombras, além de que traria um estímulo visual (figura 84).  

 

Figura 83 Passagem de pedestres. Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

Figura 84 Tabela de inspirações para o corredor. Fonte: Elaboração autoral, 2019. 
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Na área azul (figura 85), as intervenções que seriam feitas para atrair as pessoas que 

trabalham na região, principalmente o Centenário Office e, para isso, a ideia seria colocar 

quiosques de comida, para oferecer opções de almoço e lanches, além de ser um estímulo 

para o olfato e paladar; um mobiliário móvel, igual ao do Bryant Park, dando a liberdade 

de movimentação e adequação das necessidades dos usuários, respeitando as distâncias 

pessoal e social e mesas de jogos, proporcionando oportunidades para a brincadeira e a 

interação entre outras pessoas. Assim, poderia haver apresentações artísticas, exposições 

itinerantes, feiras gastronômicas e culturais, como na Federation Square, para que mais 

pessoas sejam atraídas a visitar e permanecer na praça (figura 86). 

 

Figura 85 Área de descanso. Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

De forma que a Praça ofereça a sensação de segurança, seria implantada uma nova 

iluminação por toda ela, com monitoramento policial frequente, e seriam criados 

pequenos muros de vegetação ao redor da praça para proteger as pessoas do fluxo de 

carros, criando alguns espaços abertos para a passagem das pessoas. Além disso haveria 

o incentivo para ter eventos contantes que atraíssem mais pessoas (distância pública) e 

contribuiria para as experiências auditivas. 
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Figura 86 Tabela de inspirações para a área azul. Fonte: Elaboração autoral, 2019. 

A diversidade de usos que a praça proporcionaria, o uso de cores e texturas, os 

efeitos de luz e sombra, a qualidade do desenho urbano e a vegetação presente no local 

estimularia os cinco sentidos humanos e possibilitaria boas experiências, podendo mudar 

o humor das pessoas e trazendo mais qualidade de vida a todos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As cidades estão crescendo cada vez mais de forma descontrolada e sem identidade,  

reproduzindo métodos que as destroem. O automóvel tem sido o protagonista do 

planejamento dos espaços urbanos e as pessoas e suas necessidades têm sido 

negligenciadas. Isso tem gerado cidades desurbanas que desencadeiam doenças físicas e 

mentais, como ansiedade, depressão, obesidade e asma. 

Quando a arquitetura é feita pensando nas pessoas ela é capaz de mudar o rumo das 

cidades atuais e trazer mais qualidade de vida. Através de estratégias de mobilidade, do 

desestímulo ao transporte particular e motorizado e do incentivando ao uso do transporte 

público, da bicicleta e das caminhadas, as cidades passam a proporcionar convites 

atrativos de permanência, de encontros, de descanso, de passagem, e de proteção para as 

pessoas. 

A escala e os sentidos em um planejamento fazem toda a diferença entre uma cidade 

convidativa e uma repulsiva. Grandes distâncias, vias largas e poucos detalhes são 

característica de uma cidade voltada para os carros. Pequenas distâncias, fachadas ativas, 

muitos detalhes ao nível dos olhos, convites para viver a cidade e estímulos sensoriais 

fazem parte de uma cidade atrativa.   

A arquitetura sensorial tem como centro o homem e suas necessidades, o objetivo é 

estimular os sentidos e proporcionar experiências ricas e marcantes. Através do material, 

das cores, do jogo de luz e sombra, dos cheiros, entre outros. Cada sentido tem um poder 

único de agregar uma experiência, por exemplo, a audição torna o ambiente 

tridimensional, enquanto o olfato é capaz de trazer memórias antigas à tona, o tato torna 

real tudo aquilo que a visão é capaz de perceber, e juntos eles podem mudar simples 

experiências em experiências intensas e únicas.  

O objetivo do trabalho foi através das análises de três espaços públicos de Maceió, 

compreender na prática a importância que os sentidos têm na arquitetura da cidade. Os 

espaços que tinham mais atrativos para as pessoas, como a orla de Ponta Verde e a praça 

Genésio de Carvalho na Gruta, eram os lugares que mais possuiam estímulos sensoriais, 

enquanto a praça Centenário, carente de equipamentos atrativos ao uso, proporciona uma 

experiência pobre em estímulos sensoriais.  

Como produto final, foi escolhida a praça Centenário para a proposta de mobiliários 

e equipamentos que pudessem trazer vitalidade ao local, devido à sua importância para 

Maceió, sua localização e seu estadao atual de abandono. Através dos estímulos 
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sensoriais, como por exemplo, as cores, texturas, sons, cheiros, luz e sombra, seriam 

criados espaços convidativos à permanência, além de proporcionar bons caminhos por 

quem passa por lá.  

Ao final desse trabalho foi possível notar como o planejamento das cidades interfere 

na qualidade de vida e no humor das pessoas. Os arquitetos e urbanistas podem e devem 

contribuir para que as cidades sejam melhores para as gerações que estão por vim. 

Criando espaços, bairros e cidades inteiras com estratégias urbanas que melhorem a 

qualidade de vida das pessoas, diminuindo os índices de ansiedade, depressão, estresse, 

obesidade, entre outras.  
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Esse diario de bordo foi feito com o intuits de registrar as minhas

perceptions nos lugones ,
Como en me sent i em cada visita e as sons axis que en ti ve
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Todos os dias nós somos 
bombardeados de 

informações visuais, mas 
no final do dia o que 

fica? O que lembramos? E 
os outros sentidos?   
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A praça Genésio de Carvalho fica perto da minha casa e eu 
tenho uma relação próxima com ela. Às vezes ia caminhar 
nela umas 3x por semana. Às vezes vou acompanhando minha 
mãe e seu sobrinho neto, vulgo meu fofinho, Murilo, já 

fiz piquenique aqui com meus primos, já andei de patins e 
já fiquei sem fazer nada também.  

A praça me transmite paz e é quase como um refúgio, já 
cheguei nela estressada e sai feliz.  
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- Relato de um usuário da praça 

Para as crianças há várias opções, 
os brinquedos fixos (balanço e 
gangorra), os que elas fazem de 

brinquedo (pneu e árvore de natal 
decorativa) e há os infláveis nos 

finais de semana. A praça é delas!! 
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A praça Centenário é grande e bem arborizada mas é carente de 
mobiliário, e isso é uma pena. Quase toda vez que passo por lá ela 
parece abandonada e quando fui fazer as visitas tive uma percepção 

diferente, até que tem gente usando.  
Sentei lá pra observar e me senti bem por estar numa sombra no meio 

da cidade em pleno verão mas fiquei triste por não ter quase 
ninguém aproveitando da mesma sombra que eu. 
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A orla de Ponta Verde é um dos pontos turísticos mais 
famosos de Maceió e nem precisa explicar o porquê. 

Particularmente eu amo a brisa e o barulho das ondas. A 
rua fechada é nostálgica pra mim, eu ia com mais 

frequência quando criança.  
Amo ver a cidade sendo habitada, e a orla é um ótimo 

exemplo disso. 
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