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O que é Cidade?

O que é direito a cidade?

O que é Espaço Público?

De quem é o Espaço Público?





O que você considera como sendo o seu 
território ?



Rodrigo  Carvalho, 36 anos ,  Arquiteto - SP



Cassio Lemos , 42 anos ,  engenheiro civil - SP



Ana Maria Quinteiro, 25  anos ,  bioquímica- SP



Donald Appleyards





















































Como a cidade trata o cidadão?











Jornal a Serra– Nova Friburgo RJ
14/06



As ruas  são hostis para as pessoas.



























E PRECISO CRIAR UMA LOGICA
DE CAMINHABILIDADE
NAS CIDADES.































Lugares caminháveis representam 1% da área 
metropolitana

48% da riqueza produzida

Lugares Caminháveis:  as pessoas tem acesso a trabalho, 
educação saúde e lazer andando poucos km a pé.



Delimitamos un  perímero  en la plaza central con el fin de tratar de estudiar si los cursos 
eran buenos para  "caminabilidad" (walkability)

Cada ruta tiene un conjunto de calles, cada calle recibirá puntos.



Laboratorio de Planificación 
Walkable Urbanism.

Una oficina se estableció en el 
espacio público (plaza central), 
arquitectos, planificadores, 
expertos y ciudadanos reuniran 
para estudiar los espacios 
públicos. La planificación 
colectiva y colaborativa



Percepción Ciudadana / Cursos (Ruta) Técnicos





Percepción ciudadana
Caminabilidad ( Walkability)







Medir el tamaño de la anden (calle patonal) , si
las condiciones son buenas
El ciclo de la señal de tráfico
Cantidad de mobiliario urbano, bancos para
sentarse
La plantación de árboles, la iluminación, el 
ruido, la contaminación…





Falta de bancos para sentar na Praça dos Andradas









Se desarrollaron varios talleres para asignar los espacios donde las personas se sienten 
bien? Espacios afectivos que traen buenos recuerdos. Jóvenes, niños y ancianos escriben 
sus sueños para este lugar









(número de accidentes con peatones y vehículos de motor)





Más cosas que hacer en una área de 500 (quinientos) metros, más puntos tiene un 
lugar determinado. Gimnasio, farmacia, hospital, escuelas, oficinas, panadería ...





Mesa Walkscore

Pesage



Indice de Caminhabilidade
Walkability Index
Indice de Caminabilidad





(Caminabilidad?)









potencial y desafíos





(Las propuestas de intervenciones urbanas)

















































Workshop de Mobiliário Urbano

Construção Colaborativa + Implantação







































www.urbanismocaminhavel.com.br





Alunos da escola Lumiar – faixa etária 11 anos

2011





http://www.meioambientenossoamigo.blogspot.com/



“Bom o carro pode até ser mais confortável. Mas pensem comigo se 
todas as pessoas de 18 a 60 anos de idade em São Paulo tivessem e 
usassem carro, imagina o trânsito, seria insuportável.

Bem prefiro ficar com o ônibus que ajuda o meio ambiente. Ta que é 
mais desconfortável do que o carro. Olha! Se todos reclamassem e 
exigissem seus direitos acho que as coisas melhorariam.
Sabe por que o ônibus ajuda o meio ambiente?

Porque o ônibus diminui os números de carro na rua, diminuindo
assim a emissão de CO², sem contar que o transito fluiria melhor
possibilitando que as pessoas transitem de um ponto para o outro 
da cidade de maneira mais rápida.

O Carro ou o ônibus?



EH AI! VAMOS LUTAR POR UM TRANSPORTE PUBLICO DE 
QUALIDADE.

Meninas deixem de associar o carro ao sucesso, pois estes
burguesinhos que desfilam com seus carrões poluentes, 
geralmente não têm nada na cabeça, os meninos da 
periferia querem reproduzir este estilo de vida.
Só quando mudarmos os valores da nossa cultura que 
teremos um mundo melhor.

SER É MELHOR DO QUE TER.”









Obrigado


