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MOVIMENTOS NO ESPAÇO URBANO 

Entre o período diurno e noturno, os fluxos de veículos motorizados são constantes, sendo mais intensos 

nos horários vinculados ao trabalho e estudos na região, ou seja, pela manhã, próximo ao meio dia, final da tarde até 

a noite. A rua Augusta é onde observa-se o maior fluxo e a maior média de velocidade, por caracterizar-se como via 

importante da ligação entre o centro da cidade e a av. Paulista. Nas vias transversais os fluxos são menos intensos 

em relação a rua Augusta, sendo que as vias mais próximas à avenida Paulista têm fluxos mais intensos em relação 

aquelas próximas ao centro. Muitas linhas de transporte público -ônibus- passam pela rua Augusta, durante o dia a 

noite. Nas esquinas costumam cruzar-se fluxos de pedestres e veículos motorizados, apresentando maior potencial 

de tensões/conflitos. 

A presença de ciclistas na rua Augusta é constante em dias e horários variados, sobretudo no sentido avenida 

Paulista-centro, em declive. O fluxo ocorre na via de modo compartilhado com os veículos motorizados – carros, 

ônibus e motocicletas-, ora próximo as calçadas, ora pelo meio da via, sendo comum a observação de situações de 

risco para os ciclistas. Os fluxos de ciclistas relacionam-se também as atividades obrigatórias de trabalho e estudos, 

nas quais a bicicleta é o meio de transporte, para o deslocamento. Além disso, é comum a presença de pequenos 

grupos de ciclistas em prática esportiva que vão a Praça Roosevelt, assim como eventualmente de grupos de ciclismo 

organizados em treinos. Poucos são os ciclistas que fazem o sentido inverso, centro-avenida Paulista, devido ao 

relevo em aclive. 
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151. DIA. Baixo Augusta. MOVIMENTOS NO ESPAÇO URBANO. Skatistas em deslocamento na rua Augusta (acima) na esquina com a Rua 
Luís Coelho (centro e abaixo) na esquina coma a rua Antônia de Queirós.  Fonte: Autoria própria. Ano: 2018. 
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152. DIA. Baixo Augusta. MOVIMENTOS NO 
ESPAÇO URBANO. (acima) Grupo de praticantes 
em patins “pegando carona” em veículo 
motorizado. (centro e abaixo) Grupo de ciclistas 
subindo a rua Augusta.   
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Junto aos ciclistas, são frequentes pequenos grupos de skatistas, e eventualmente outros veículos não 

motorizados individuais - como longboards, patins, monociclos e patinetes -, que se deslocam também no sentido 

centro, sobretudo em direção à Praça Roosevelt, principal ponto de encontro e sociabilização de praticantes do skate 

na região central da cidade. A prática urbana é considerada enquanto prática esportiva e política, uma vez que esses 

grupos e a Praça Roosevelt são significativas do ponto de vista simbólico para modos de vida ligados a essa prática116. 

O fluxo de skatistas ocorre diariamente, no período diurno e noturno, inclusive madrugada adentro, geralmente 

ocupando não somente as bordas das vias, mas também o meio, compartilhando o espaço com veículos motorizados 

em toda a extensão do recorte. No período noturno, uma prática observada eventualmente é a de pequenos grupos, 

organizados em filas, que “pegam carona” com veículos motorizados para “subir a ladeira” até a avenida Paulista, 

via por onde grupos de skatistas também circulam e encontram-se.  

  

                                                           
116 A prática do skate, enquanto prática urbana de origem marginal e associada à periferia, enquanto conjunto de valores e 

modos de vida das camadas menos abastadas da população, associada também ao público jovem, para além da questão etária. 

No caso da praça Roosevelt e do centro, a condição de marginalização da prática, mesmo que o local seja reconhecido por isso, 

manifesta-se nas tentativas de controle e limitação do uso da praça pelos skatistas, seja pelo controle de guardas civis, assim 

como a criação de um espaço delimitado - a Skate Plaza – na qual podem-se realizar manobras e aglomeração de skatistas. Essa 

tendência de marginalização enfatiza-se com a chegada de “novos” praticantes  moradores da região -, na ocasião da reforma 

da Praça em 2012 como ação integrante da OUC Centro. 



PRÁTICAS SOCIOESPACIAIS NO ESPAÇO URBANO 

314 
 

153. DIA. Baixo Augusta. MOVIMENTOS NO ESPAÇO URBANO. Catador de papelão em deslocamento subindo a 
rua Augusta no período da manhã, na altura da rua Fernando de Albuquerque. Fonte: Autoria própria. Ano: 2018. 

Durante o dia, mesmo nos finais de semana, observa-se o percurso de catadores de papelão no recorte 
observado. A atividade com motivação de trabalho, desenvolve-se em fluxo, individualmente cada catador realiza o 
percurso lento com o suporte de seu “carro de coleta” com rodas, não motorizado, com paradas periódicas em cada 
quarteirão para a coleta do material reciclável. Os pontos de parada são em soleiras de edifícios onde se dispõe o 
material, em lixeiras, assim como em estabelecimentos que separam e dispõe o material para a coleta. No recorte, 
o percurso pode ser dividido em duas partes, de ida e de volta ao mesmo ponto de origem, a rua Augusta no ponto 
de cruzamento com a rua Marquês de Paranaguá. O trajeto segue a extensão da rua Augusta assim como o 
lado/sentido dos veículos motorizados compartilhando a via: iniciando-se em subida à direita da via, carrinho vazio, 
e terminando em descida à direita da via – carrinho cheio do material coletado. Pela manhã, logo cedo, vários 
catadores iniciam o percurso de subida, com paradas periódicas durante a subida na própria rua Augusta e algumas 
vezes estendendo-se aos quarteirões laterais, nas ruas perpendiculares. Geralmente no final da manhã, início da 
tarde, ao chegar nas imediações da avenida Paulista, já com o carrinho cheio do material coletado, os catadores 
iniciam a descida deixando o recorte no mesmo ponto de partida. 

  



PRÁTICAS SOCIOESPACIAIS NO ESPAÇO URBANO 

315 
 

154. DIA. Baixo Augusta. MOVIMENTOS NO ESPAÇO URBANO. (acima) Catador de papelão em deslocamento subindo a rua Augusta no 
período da manhã no cruzamento com a Rua Antônio Carlos. (abaixo) Carrinho cheio de material coletado parado na esquina com a Rua Luís 
Coelho. Fonte: Autoria própria. Ano: 2018. 
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A circulação de pedestres é constante, sendo variáveis: a quantidade de praticantes; sua motivação; e o 

sentido dos deslocamentos – sentido centro, sentido av. Paulista, outro sentido perpendicular à rua Augusta. Fluxos 

e movimentos vinculados a motivação de trabalho e estudos são mais notáveis durante o período diurno e nos dias 

de semana, assim como destaca-se a motivação do ócio e lazer nos fluxos e movimentos, durante o período noturno 

e nos finais de semana. 

Durante o dia, nos finais de semana, observa-se a presença de vendedores ambulantes no trecho entre a av. 

Paulista e a rua Peixoto Gomide. Grande parte dos mesmos comercializa produtos alimentícios e bebidas alcoólicas 

em suportes móveis – caixa térmica sobre suporte com rodas. Em trecho até a rua Antônio Carlos, em função das 

atividades educacionais e culturais existentes, destaca-se a comercialização de livros usados (nas calçadas contíguas 

a instituição educacional - FAM) e de dvds pirateados de filmes recentes e clássicos (nas calçadas do outro lado) 

tendo como suporte mesas móveis montadas no espaço das calçadas. A eles somam-se alguns vendedores de 

artesanato117.  

                                                           
117 A presença de comércio informal é comum na região central da cidade, assim como em toda a extensão da avenida Paulista, 

não somente de produtos alimentícios e bebidas alcoólicas. Na avenida Paulista, sobretudo nos finais de semana e no período 

noturno, concentra-se grande número de vendedores de artesanato, de arte e de produtos manuais em geral, caracterizando-

se como uma “grande feira de artesanato” a céu aberto, à qual somam-se numerosas manifestações artísticas muito diversas 

entre si. Na avenida Paulista, o auge desse fenômeno ocorre aos domingos, quando as vias são interditadas para veículos 

motorizados, funcionando como um grande espaço de manifestações populares e práticas diversas, esportivas artísticas e 

políticas.  



PRÁTICAS SOCIOESPACIAIS NO ESPAÇO URBANO 

317 
 

155. DIA e NOITE. Baixo Augusta. Vendedores ambulantes de dvds pirateados (à esquerda, 
durante o dia) e livros usados (à direita durante a noite) “instalados” nas calçadas rua 
Augusta entre as ruas Luís Coelho e Antônio Carlos. Fonte: Autoria própria. Ano: 2018. 
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156. DIA. Baixo Augusta. MOVIMENTOS NO ESPAÇO URBANO. Vendedores ambulantes de livros usados em deslocamento no cruzamento da 
rua Matias Aires com a rua Augusta. Fonte: Autoria própria. Ano: 2018 
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157. DIA. Baixo Augusta. MOVIMENTOS NO 
ESPAÇO URBANO. Vendedores ambulantes de 
livros usados “instalados” em anteparo urbano 
– recuo e soleira de edifício -, no cruzamento da 
rua Augusta com rua Antônio Carlos. Fonte: 
Autoria própria. Ano: 2018. 
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Do período diurno para o período noturno o que ocorre é a intensificação da presença de vendedores 

ambulantes na extensão completa do recorte. No período noturno, permanecem vendedores de livros e de filmes 

até o horário de funcionamento das instituições que ancoram sua presença ali – faculdade e cinema - deixando o 

recorte no período da madrugada. Por outro lado, “multiplicam-se” vendedores de bebidas alcoólicas e de produtos 

alimentícios desde as imediações da avenida Paulista118 até a rua Marquês de Paranaguá. Durante o período noturno 

destaca-se o trecho entre as ruas Peixoto Gomide e a Marquês de Paranaguá, entre as quais localizam-se os 

estabelecimentos de ócio e lazer noturnos, conjunto de bares e discotecas, que funcionam madrugada adentro. 

Junto aos estabelecimentos, concentram-se os vendedores ambulantes de bebidas alcoólicas em suportes móveis – 

caixa térmica sobre suporte com rodas. Os mesmos “acompanham” assim como intensificam o fenômeno noturno 

de ocupação e circulação massiva de grupos de jovens. No período noturno, entre a noite e a madrugada ocorre a 

circulação dos vendedores ambulantes entre pontos do recorte, em função da concentração de praticantes em 

determinados pontos dependendo dos horários ao longo da noite/madrugada. 

  

                                                           
118 Durante o período noturno, concentram-se dezenas de vendedores ambulantes, de produtos alimentícios, bebidas alcoólicas 

e eventualmente de drogas ilícitas, no cruzamento da av. Paulista com a rua Augusta, especialmente junto as portas de acesso 

a estação Consolação do metropolitano. 
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158. NOITE. Baixo Augusta. MOVIMENTOS NO 
ESPAÇO URBANO. Vendedores ambulantes de  
bebidas alcoólicas na rua Augusta. (acima e 
centro) “Tequileiro” e “tequileira” instalados no 
espaço das caladas com suporte móvel. (abaixo) 
Vendedor ambulante com isopor e carrinho móvel 
na esquina da rua Matias Aires. Fonte: Autoria 
própria. Ano: 2018. 
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159. NOITE. Baixo Augusta. MOVIMENTOS NO ESPAÇO URBANO. Vendedores ambulantes de bebidas alcoólicas instalados em soleira de 
edifício na esquina da rua Peixoto Gomide com a rua Augusta. Vendedores ambulantes com isopor e carrinho móvel à direita, homem em 
situação de rua deitado no solo e vendedores ambulantes em suporte improvisado. Fonte: Autoria própria. Ano: 2018. 
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160. NOITE. Baixo Augusta. MOVIMENTOS NO ESPAÇO URBANO. Vendedores ambulantes 
de bebidas alcoólicas instalados nas calçadas da rua Augusta entre discotecas. 
Permanência e interação nas calçadas e no meio fio. Fonte: Autoria própria. Ano: 2018. 
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O fenômeno noturno de ocupação e circulação massiva de grupos de jovens no interior do recorte se dá 

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

dias durante a semana. A natureza desses fluxos relaciona-se majoritariamente às atividades de ócio e lazer noturnos, 

ao redor dos estabelecimentos voltados a este fim e com manifestações no espaço urbano fora desses 

estabelecimentos.  

No início da noite, entre o grande número de transeuntes que circulam em fluxos “indefinidos” nas duas 

calçadas da rua Augusta e em ambos os sentidos - descendo sentido centro e subindo sentido av. Paulista, destacam-

se os praticantes jovens, individualmente ou em grupos de tamanhos variados, no sentido centro, descendo. 

Conforme “se desce” ao longo dos quarteirões observa-se um incremento nos fluxos, cada vez mais pessoas, em 

grupo, descendo. O trecho entre a rua Peixoto Gomide e a rua Marquês de Paranaguá destaca-se nesse sentido, e 

no início da madrugada ocorre o auge desse fenômeno.  

Por um lado, nota-se que tal fluxo aponta para locais externos ao recorte estabelecido. Além das 

extremidades da rua Augusta – av. Paulista e Marquês de Paranaguá, – o ponto principal de fluxo que “sai e que 

acessa” o recorte estabelecido é o cruzamento da rua Augusta com a rua Peixoto Gomide. Neste ponto, além da 

permanência massiva de praticantes, observa-se também o fluxo massivo. O ponto externo indicado para onde 

destina-se grande parte dos praticantes é um trecho da rua Frei Caneca, onde há também a concentração e 

estabelecimentos voltados ao ócio e lazer noturnos, entre bares e discotecas voltadas sobretudo ao público LGBT.  

Além de parte “deixa” o recorte, outro fluxo acessa o recorte e direciona-se aos quarteirões seguintes até a rua 

Marquês de Paranaguá. Neste trecho, há o fenômeno de circulação entre pontos, ou seja, uma circulação entre 

quarteirões contíguos no intervalo de algumas horas, nos quais grupos deslocam-se e param, geralmente interagindo 

e consumindo bebidas alcoólicas sem necessariamente acessarem os estabelecimentos como discotecas e bares. 
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Neste sentido a presença dos ambulantes é fundamental para dar suporte a esse fenômeno de reunião e 

sociabilização que acontece não somente nas permanências, mas que se dá principalmente através do 

deslocamento, em fluxo.  

No contexto deste fenômeno não programado e não organizado, observa-se a existência de atividade 

programada e paga, prática comum em diversas cidades do mundo, conhecida como pubcrawl. Nesta atividade 

organizada por empresas especializadas, organizam-se grupos geralmente de 10-50 pessoas que contratam o serviço 

de visita e consumo em alguns bares e discotecas da região, a partir de um roteiro pré-definido orientado por guias 

turísticos. Esse serviço é geralmente contratado por visitantes, turistas estrangeiros, e grupos de amigos em ocasiões 

como “despedidas de solteiro/a”. Os roteiros atualmente oferecidos seguem o sentido dos fluxos existentes e 

acessam estabelecimentos no trecho destacado, pelo período de algumas horas, iniciando-se a noite e terminando 

de madrugada.  

A circulação de pessoas em situação de rua e de pedintes é constante no período diurno e noturno e parece 

intensificar-se no período noturno, quando outros grupos diversos de praticantes também comparecem na área do 

recorte, sobretudo junto ao fenômeno noturno descrito. Pela grande concentração de pessoas que acessam a área 

em momentos de ócio e lazer noturno, grande quantidade de pessoas em situação e rua são mobilizadas, pois o 

espaço passa a ser compartilhado com outros grupos. Por um lado, muitos assumem o papel de pedintes por doações 

ou alimentos assim como outros deslocam-se a áreas menos frequentadas em busca de isolamento e de espaço para 

permanência e descanso, ainda que em condições de precariedade igualmente notáveis. 
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161. NOITE. Baixo Augusta. MOVIMENTOS NO 
ESPAÇO URBANO. Grupos de praticantes na 
atividade de pubcrawl em pontos Augusta. 
Fonte: Autoria própria. Ano: 2018. 
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162. NOITE. Baixo Augusta. MOVIMENTOS NO 
ESPAÇO URBANO. Trecho 1. Grupos de 
praticantes em deslocamento descendo a rua 
Augusta no sentido avenida Paulista-centro. 
Fonte: Autoria própria. Ano: 2018. 
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163. NOITE. Baixo Augusta. MOVIMENTOS NO ESPAÇO URBANO. 
Trecho 2. Grupos de praticantes em deslocamento ocupando os 
espaços das calçadas e da via motorizada, descendo a rua 
Augusta no sentido avenida Paulista-centro. (página atual e à 
direta) Fonte: Autoria própria. Ano: 2018. 
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164. NOITE. Baixo Augusta. MOVIMENTOS NO 
ESPAÇO URBANO. Trecho 3. Grupos de 
praticantes em deslocamento ocupando os 
espaços das calçadas e da via motorizada, 
descendo a rua Augusta no sentido do centro da 
cidade. Fonte: Autoria própria. Ano: 2018. 
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TENSÕES NO ESPAÇO URBANO 

De modo geral, as esquinas são espaços onde concentram-se tensões de tipos diversos, em função da disputa 

por espaços entre atividades diversas por praticantes, entre fluxos e permanências, ou mesmo entre praticantes e 

veículos motorizados no espaço das vias, seja no período diurno, seja no período noturno.  

Apenas durante o dia, comparecem tensões de níveis mais altos causadas pela presença de animais 

domésticos, especificamente na esquina de cruzamento da rua Augusta coma rua Luís Coelho, onde concentram-se 

praticantes sozinhos ou casais com animais domésticos permanecendo nas mesas das calçadas durante o período 

da manhã – café da manhã – e da tarde – almoço/happy hour.  

Além dessas, as tensões envolvendo pedestres e veículos motorizados, ou ciclistas/skatistas e veículos 

motorizados são observados em alguns pontos ao longo do recorte. A disputa pelo uso do espaço comparece 

geralmente nas situações em que permanências se justapõem ou sobrepõem-se o espaço de fluxos nas calçadas. 

Seja de permanências em mobiliário particular de bares e restaurantes nas calçadas, seja de vendedores ambulantes 

com seus suportes que ocupam grande parte das calçadas, causando embates. 

Durante o dia, as tensões presença de consumo de drogas lícitas – bebidas alcóolicas e cigarro – e drogas 

ilícitas relacionam-se diretamente com as permanências nos estabelecimentos da região, assim como indivíduos que 

vagam pelas ruas sob efeito prolongado de algum tipo de substância, esse tipo de situação é mais presente no trecho 

de estabelecimentos – bares, discotecas, prostíbulos - que “funciona” num regime de 24horas, entre as ruas Costa e 

Marquês de Paranaguá.  

No período noturno, nota-se a expressão de tensões junto a todas as esquinas do recorte, onde concentram-

se estabelecimentos voltados ao entretenimento noturno, seja em função do compartilhamento das calçadas entre 
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fluxos e permanências, seja pela presença de grupos diversos entre si compartilhando os mesmos espaços, seja pela 

concentração massiva de praticantes em alguns trechos assim como pelo fluxo de veículos motorizados que é intenso 

no período noturno. 

O destaque entretanto encontra-se no trecho entre a rua Peixoto Gomide e a rua Marquês de Paranaguá 

onde ocorre o fenômeno turno caracterizado por fluxos e por permanências massivas de grupos de jovens que 

deslocam-se entre diversos pontos e permanecem em outros, ocupando espaços das calçadas e das ruas, somados 

ao movimento e permanência de vendedores ambulantes assim como a “mobilização” de pedintes e pessoas em 

situação de rua, nos locais onde geralmente permanecem durante o dia por não haver a presença de outros grupos 

de praticantes. 

3.4 REFLEXÕES CRUZADAS | PARTE 3 

CARTOGRAFIA SOCIOESPACIAL E PRÁTICAS SOCIOESPACIAIS  

A cartografia socioespacial do urbano aqui proposta – Baixo Augusta e da Alameda – buscou dar visibilidade 

às práticas socioespaciais em questão como meio de revelar aspectos que atuam na conformação dos espaços 

urbanos em questão. Considerando particularidades e inúmeras diferenças entre os objetos empíricos, a serem 

retomadas a seguir, compreende-se que o papel das cartografias em conjunto com os procedimentos de análise 

adotados para ambos ao longo do Capítulo II, viabilizaram as reflexões cruzadas.  

Ao considerar a variabilidade espaço-temporal nos recortes empíricos eleitos, buscou-se demonstrar a 

diversidade de praticantes e suas práticas. Para tanto, foi considerada a justaposição de “elementos 

complementares” aos pares como: dias de semana e finais de semana, período diurno (manhã e tarde) e período 

noturno (noite e madrugada), fluxos e permanências. A atenção a esses “pares” foi importante, uma vez que um – 

por exemplo: dias de semana, período diurno, fluxos-, foi indispensável para pensar a respeito do outro – por 
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exemplo: finais de semana, período noturno, permanências. Em outras palavras, um auxiliou a aclarar o outro ao 

mesmo tempo em que interrogar o outro. Para além disso, a combinação entre eles desfazendo-se os pares auxiliou 

na construção das análises. 

APRESENTAÇÃO E PLANO DE SITUAÇÃO 

Como desenvolvido no Capítulo II e ao longo do Capítulo III, os objetos empíricos apresentam contextos 

urbanos completamente diferentes, em termos de localização, história, paisagem urbana – cultura, morfologia e 

relevo-  algo que o conjunto de mapas também buscou expressar. 

Além das diferenças apontadas somam-se outras, decorrentes dos próprios recortes adotados para a 

construção das cartografias: o recorte eleito na Alameda de Hércules contempla uma área majoritariamente de uso 

exclusivo de pedestres assim como espaços livres relevantes – como a própria Alameda de Hercules e a praça 

Calderón de la Barca -, já o recorte eleito no Baixo Augusta contempla apenas o espaço da rua Augusta, incluindo a 

via motorizada e as calçadas, como espaços limitados de uso dos pedestres destinados à circulação. 

Tendo sempre em mente essas diferenças – as quais o trabalho pôde abordar de modo limitado -, 

observaram-se aspectos de aproximação entre os objetos sendo os principais deles: a eleição de ambos enquanto 

espaços urbanos em transformação localizados em áreas centrais de cada uma das cidades- elemento de 

aproximação de caráter metodológico; e a leitura de ambos enquanto manchas de lazer e de ócio - elemento de 

aproximação de caráter analítico. 

Enquanto espaços urbanos localizados em áreas centrais, ambos são acessíveis em relação ao restante da 

cidade pois há grande oferta de transporte público além da oferta de todo tipo de equipamentos – educacionais, de 

saúde e culturais-; de comércio e de serviços variados. 
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Enquanto espaços urbanos em transformação respondem a movimentos de “revalorização” e de volta das 

elites enquanto áreas para residir e frequentar, de modo que transformações morfológicas são fruto de legislação e 

intervenções urbanísticas mais recentes – considerando-se a partir dos anos 2000.  No Baixo Augusta, a expressão 

da atividade imobiliária é mais “visível” pelo fenômeno de demolição e construção de novos empreendimentos 

imobiliários. A valorização dos imóveis já existentes em ambos os objetos é notável e contribui para a 

substituição/chegada de novos moradores – já discutida no Capítulo II. Já a expressão do “fenômeno Airbnb” em 

conjunto com o restante do sistema hoteleiro é mais impactante no caso da Alameda de Hércules e entorno – ao 

qual se pode relacionar a discussão recente dos atuais processos de turistificação119, especialmente em centros de 

cidades europeias. No que diz respeito as funções, destaca-se a oferta de serviços e comércios, além de moradias, 

voltadas também para populações de renda mais alta, num processo de substituição gradativa – cada vez menos 

população de mais baixa renda, cada vez menos ocupações irregulares, comércios e estabelecimentos populares, 

cada vez menos prostíbulos. 

                                                           
119 Os processos de turistificação dialoga diretamente com processos de gentrificação quando as transformações promovidas, 

no que se refere aos usos e funções, volta-se majoritariamente à atividade comercial e de serviços voltadas ao turismo. Isso 

significa dizer que grande parte dos estabelecimentos comerciais e de serviços se voltam ao setor turístico, e frequentemente 

transformam áreas inteiras em enclaves totalmente integrados a circuitos turísticos e comerciais em nível local e mundial. Nesse 

sentido, a atração de públicos flutuantes – turistas-, tende a intensificar-se e senão substituir, integrar de modo notável o público 

frequentador de certas regiões das cidades – tendo os centros históricos europeus como os exemplos mais fortes nesse sentido. 

Outro fator é a substituição de grande parte do uso residencial por hospedagens de modalidades variadas, sendo o airbnb o 

mais notável uma vez que ainda não possui regulamentação no sentido de limitação de quantidades ou tipos de imóveis que 

podem receber tal destinação. Para Diáz-Parra e Jover Báez (2017), a Alameda de Hércules e entorno, é um caso relevante para 

análise de tal processo. 
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No que diz respeito ao caráter simbólico das transformações, ambos são considerados territórios em disputa 

não somente por aspectos físicos, mas também por significados, o que lhes confere por um lado seu aspecto de 

expressão da diversidade e de “liberdade” – como espaços “eleitos” pela comunidade LGBT em ambas as cidades, 

por exemplo-, e por outro enquanto espaços urbanos em processo de “elitização” – ou de “gentrificação” guardadas 

as diferenças dos contextos urbanos particulares – nos quais os significados cada vez mais são aqueles ligados à 

espaços “da moda”, os quais uma juventude de maior poder aquisitivo frequenta, consome e cada vez mais 

impulsiona a abertura de tipos de estabelecimentos e a oferta de serviços que dialogam com padrões de gosto 

globais, ou seja, “modelos” de estabelecimentos e de serviços os quais se encontra nas grandes capitais mundiais.  

Enquanto manchas de lazer e do ócio, ambos apresentaram a presença de estabelecimentos e de serviços 

entorno do lazer e do ócio, com destaque ao período noturno – como bares, cafés, restaurantes, botecos, discotecas, 

prostíbulos -, além do sistema hoteleiro – hotéis, hostels, apartamentos turísticos e acomodações oferecidas pela 

plataforma Airbnb e similares. Em ambos a oferta cultural também é notável, devido a presença de teatros, cinemas, 

locais que realizam shows e eventos. Na Alameda de Hércules e entorno, destacam-se também um centro cultural 

muito frequentado – Centro Cívico de las Sirenas-, um centro esportivo assim como a Delegacia de Polícia Nacional 

que desempenham papel importante na composição da área enquanto mancha de lazer e do ócio.  

Na Alameda, a realização de exposições, festivais e feiras é constante ao longo do ano. No que diz respeito 

à grandes manifestações populares massivas: na Alameda de Hércules, Mercado e entorno ganham destaque as 

comemorações da Semana Santa Sevilhana – anualmente entre março e abril-, enquanto que no Baixo Augusta 

destacam-se blocos do Carnaval de rua de São Paulo – anualmente entre fevereiro e março-, além de inúmeras 

manifestações políticas ao longo de todo ano, especialmente por sua localização de proximidade com a avenida 

Paulista – principal local de manifestações políticas do país, onde notam-se as maiores aglomerações de pessoas 

nesse sentido.  
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CONCENTRAÇÃO DE PRATICANTES E DURAÇÃO DE ATIVIDADES NO ESPAÇO URBANO 

Em ambos os recortes selecionados, grande parte das concentrações de praticantes ocorrerá em função dos 

estabelecimentos e equipamentos que os compõe enquanto manchas de ócio e lazer. Quando não diretamente, 

ocorrem de modo indireto como é o caso dos vendedores ambulantes em torno das concentrações assim como das 

pessoas em situação de rua mobilizadas por essas concentrações – atraídas a esses locais ou expulsas dos mesmos. 

Como já apontado, as concentrações dizem respeito às permanências e aos locais “ativados” por elas numa relação 

de diversidade espacial e temporal, a qual se incluem as variadas durações correspondentes as atividades diversas 

observadas nos espaços urbanos. 

Em ambos, os períodos diurnos e durante a semana expressaram mais a existência de espaços e de tempos 

ligados às obrigações como trabalho e estudos. Já no período noturno, e nos finais de semana prevaleceram espaços 

e tempos voltados ao ócio e ao lazer. No Baixo Augusta, espacialmente ganharam destaque as esquinas assim como 

no período noturno, nos finais de semana, a ativação do trecho entre as ruas Dona Antônia de Queirós e Marquês 

de Paranaguá, em função das discotecas e de todo o fenômeno noturno de concentração de praticantes 

especialmente nesse trecho. 

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

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

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

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

manifestações e atividades eventuais as quais tendem a ocorrer nos finais de semana e no período noturno. Neste 

espaço é expressiva a passagem e concentração de grupos sociais de distintas faixas etárias. Nas noites dos finais de 

semana destaca-se a concentração de grupos de jovens sociabilizando em torno da atividade do botellón. 
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Diariamente, nos finais de tarde especialmente, destaca-se a concentração de famílias – idosos, adultos, crianças e 

animais domésticos- seja em torno dos parques infantis seja nos demais espaços livres onde observam-se práticas 

lúdicas e recreativas diversas.  

ATIVIDADES NO ESPAÇO URBANO (POR TIPOS e NATUREZA)  

NO BAIXO AUGUSTA  

No Baixo Augusta, a interação (natureza) manifestada através da conversa (tipo) é majoritária nos finais de 

semana, em todos os períodos com exceção do período da manhã, no qual a coexistência (natureza) tem peso igual, 

e aparentemente corresponde à ocorrência do ócio contemplativo (tipo).  

Conversa (tipo) e interação (natureza) coincidem em grande parte do recorte – uma vez que toda atividade 

que envolva conversa, envolve interação, já o contrário não ocorre. Interação (natureza) e consumo (tipo) coincidem 

quase que integralmente, não havendo trechos em que ocorra um sem o outro. As noites de final de semana 

representam os momentos em que atividades envolvendo conversa (74%) e consumo (59%) mais aproximam-se. Já 

o ócio contemplativo em relação ao consumo é mais expressivo durante o dia, sendo que no período noturno, a 

tendência se inverte, sendo as atividades de consumo muito mais expressivas. O ócio recreativo é o que menos se 

expressa, manifestando-se de modo uniforme durante o dia e a noite nos finais de semana.  

O período noturno nos finais de semana, representa momento de grande expressividade e diversificação de 

tipos de atividade entre: conversa, ócio contemplativo, consumo e ócio recreativo. 

Em relação aos perfis observados, a grande maioria de frequentadores é de jovens e adultos, como casais 

ou grupos de amigos. Famílias com crianças e crianças quase não são notadas no recorte pela motivação do lazer, 

ócio e consumo. No período noturno, em trecho inicial do recorte - entre av. Paulista e Matias Aires-, a maioria de 
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adultos e idosos, em torno de bares/restaurantes e cinema. Madrugada adentro, no trecho entre Matias Aires e 

Marques de Paranaguá, notam-se essencialmente de jovens e adultos nas atividades de consumo e de conversa.  

Entre os vendedores ambulantes, a grande maioria é de homens adultos, sendo que mulheres jovens 

aparecem no papel de “tequileiras” – vendedoras de doses de tequila. Entre os pedintes – por doações em dinheiro 

ou em alimentos-, a maioria também é de homens adultos ou idosos, sendo que algumas famílias - geralmente 

formadas por mulheres e crianças são notadas, assim como crianças sozinhas. Entre as pessoas em situação de rua, 

que permanecem – enquanto “moradores” da área – a maioria é de homens adultos ou idosos.  

NA ALAMEDA DE HÉRCULES, MERCADO E ENTORNO 

Na Alameda de Hércules, a interação (natureza) manifestada através da conversa (tipo) é majoritária em 

todos os períodos, seja durante a semana, seja nos finais de semana.  

Como já observado, em grande parte das atividades, Conversa (tipo) e interação (natureza) coincidem uma 

vez que toda atividade que envolva conversa, envolve interação, não se verificando o contrário. Em relação a isso 

também se destaca o trecho central da Alameda de Hércules. Já o consumo (tipo) é o segundo elemento mais 

presente nas atividades do espaço, no período noturno, seja durante a semana, seja nos finais de semana. 

Interação (natureza) e consumo (tipo) coincidem em grande parte do recorte, entretanto há trechos em que 

há interação sem que haja consumo. O espaço de destaque em relação a essa tendência é o trecho central da 

Alameda de Hércules, onde a apropriação e os usos, são também mais diversificados, onde ocorrem 

eventos/manifestações artísticas, práticas lúdicas prática físicas. 

As noites de final de semana representam os momentos em que atividades envolvendo conversa (87%) e 

consumo (77%) mais aproximam-se. O ócio contemplativo em relação ao consumo é mais expressivo durante o dia, 
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sendo que no período noturno, a tendência se inverte, sendo as atividades de consumo muito mais expressivas. Já o 

ócio recreativo manifesta-se muito mais durante o dia e nos finais de semana. 

As tardes dos finais de semana representam momentos em que há a maior diversificação de tipos de 

atividade, uma vez que percentualmente: conversa (60%) ócio contemplativo (50%) consumo (40%) e ócio recreativo 

(40%) menos distanciam-se. 

A coexistência (natureza) é mais observada nos períodos diurnos e durante a semana. Destaca-se que no 

período diurno durante a semana os níveis de coexistência identificados são muito expressivos chegando a quase 

40%, e correspondem a atividades mais individualizadas, sejam relacionadas à trabalho e estudos – quando se ocupa 

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

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

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

Em relação aos perfis observados, a presença de famílias com crianças é muito notável no recorte, com 

integrantes de todas as faixas etárias e ambos os gêneros, tanto no período diurno quanto no noturno. Casais e 

grupos de amigos também são muito presentes no recorte, especialmente no período noturno. 

Jovens, adultos e idosos estão presentes nas noite e madrugada adentro na atividade de consumo. Adultos 

e idosos são os principais praticantes do ócio contemplativo. Crianças e jovens se destacam no ócio recreativo, nos 

períodos da manhã, tarde e noite. Entre os vendedores ambulantes e pedintes por doações, a grande maioria é de 

homens adultos ou idosos. 
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MOVIMENTOS NO ESPAÇO URBANO 

Os movimentos no espaço indicam não somente deslocamentos entre pontos no espaço urbano, mas, 

também, práticas socioespaciais que se dão em movimento, para além de ser uma ligação entre pontos de origem e 

de chegada, por exemplo.  

Desse modo, destacam-se tanto no Baixo Augusta quanto na Alameda de Hércules, duas práticas 

socioespaciais que guardam algumas semelhanças entre si, em vários aspectos, apesar de também apresentarem 

diferenças. Ambas se dão no período noturno – entre noite e madrugada – por grupos de jovens, em movimento, 

combinando-se com pontos de permanência. 

No Baixo Augusta, o fenômeno noturno de ocupação do espaço – agrega e mobiliza outros praticantes e no 

Baixo Augusta, enquanto que na Alameda aparentemente ocorre de maneira independente. A práticas ocorrem, 

enquanto momentos de sociabilizando e de consumo de bebidas alcoólicas, e, eventualmente envolve o uso drogas 

ilícitas.  

Outro fator em comum é que em ambas as situações, os grupos de praticantes em questão assim como os 

outros grupos mobilizados, são alvo de controle e normatização seja por legislações específicas, seja pela ação de 

agentes como seguranças e policiais. 

NO BAIXO AUGUSTA  

No Baixo Augusta, os fluxos veículos motorizados são constantes em todos períodos, uma vez que a rua 

Augusta é uma via importante de ligação entre o centro da cidade. 
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A circulação e ciclistas e de skatistas, geralmente em pequenos grupos, é também constante em todos os 

períodos, seja durante a semana seja nos finais de semana, sendo mais intensa no período noturno e nos finais de 

semana. Geralmente, ocupando não somente as boras da via, compartilham as vias motorizadas com outros veículos. 

O fenômeno noturno de ocupação e circulação massiva de grupos de jovens no interior do recorte relaciona-

se às atividades de ócio e lazer noturnos, ao redor dos estabelecimentos voltados a este fim e com manifestações 

no espaço urbano fora desses estabelecimentos. Enquanto atividade de sociabilização que se dá em movimento, a 

prática mobiliza também outros praticantes como vendedores ambulantes e pedintes.  

NA ALAMEDA DE HÉRCULES, MERCADO E ENTORNO 

 Na Alameda de Hércules e entorno, os fluxos de veículos é menos intenso, uma vez que a área é 

majoritariamente pedestralizada. A presença de ciclistas de modo individual é constante durante os períodos diurno 

e noturno, assim como a presença de vendedores ambulantes e pedintes também se observa em ambos os períodos. 

 O fenômeno do botellón ocorre no período noturno envolve grande quantidade de grupos de jovens, 

mobilizados em torno da sociabilização, consumo de bebidas alcóolicas e eventualmente de drogas ilícitas. 

Diferentemente do Baixo Augusta, ainda que altere o espaço e entre em contato com outros grupos de praticantes, 

ocorre aparentemente de modo mais independente às outras atividades, ainda que em regime de compartilhamento 

do espaço. 

TENSÕES NO ESPAÇO URBANO 

Tensões no espaço urbano são fruto das permanências e fluxos no interior de cada recorte. Ambos 

dinamizam o espaço urbano ao mesmo tempo em que potencializam o surgimento de tensões e conflitos.  
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As tensões observadas correspondem à concentração de praticantes em permanência em alguns pontos do 

espaço, assim como aos movimentos e deslocamentos presentes nos recortes. A diferenciação ocorreu a partir dos 

níveis de tensão observados. Em função dos quatro elementos adotados como aparentes geradores de tensões no 

espaço, em ordem decrescente de relevância – do “mais ao menos” importante- adotou-se:  incompatibilidade pela 

justaposição e/ou sobreposição de atividades diferentes ou de grupos diferentes no espaço causando algum tipo de 

tensão; presença de veículos motorizados ou não motorizados; presença de consumo de drogas lícitas – bebidas 

alcóolicas e cigarro – e drogas ilícitas; presença de animais domésticos. 

NO BAIXO AUGUSTA  

Temporalmente, no Baixo Augusta, o período noturno é mais conflituoso que o período diurno, assim como 

espacialmente, o trecho entre as ruas Peixoto Gomide e Marquês de Paranaguá se destaca. 

Isso se deve à presença de grupos de praticantes diversos entre si: não somente de jovens, mas também de 

vendedores ambulantes e pessoas em situação de rua, além de seguranças e policiais. A presença de praticantes em 

fluxo e, também concentrados em permanência são massivas.  Além disso, a ocupação dos espaços de fluxos (das 

vias motorizados ou não – as calçadas) por permanências e, também, por usos que não se resumem ao simples 

deslocamento, - mas à interação e à disputa por espaços físicos e por significados, sendo que não só no plano físico, 

mas também no plano simbólico-, sobrepõem-se e entram em contato diversas territorialidades. Nesse momento, 

em que “as cidades de cada um” se concentram numa extensão espacial (espaço da rua e das calçadas, por alguns 

quarteirões no trecho destacado) e temporal (algumas horas entre a noite e a madrugada) relativamente “curtas”, 

ocorre a maior expressão das tensões observadas e, portanto, do conflito. 

NA ALAMEDA DE HÉRCULES, MERCADO E ENTORNO 
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Temporalmente, na Alameda, no período diurno, especificamente o período da tarde e início da noite são os 

mais conflituosos, assim como destaca-se espacialmente o trecho central da Alameda, uma vez que há a presença 

de grupos de praticantes: diversos entre si; de todas as faixas etárias; e com motivações diferentes.  

Notam-se famílias inteiras passeando e consumindo nos estabelecimentos locais, grupos de crianças e 

grupos de jovens sociabilizando de modos variados, vendedores ambulantes e pessoas em situação de rua circulando 

e abordando grupos diversos, artistas de rua itinerantes fazendo apresentações curtas, policiais sozinhos ou em 

duplas em ronda pela área, visitantes como grupos e famílias estrangeiras que frequentam a área em atividade 

turística, entre outros. 

A presença massiva de praticantes concentrados em permanências e em seus deslocamentos constantes, 

inclusive por usos que não se resumem ao simples deslocamento, revelam a interação e a disputa por espaços físicos 

e por significados, sendo que não só no plano físico mas também no plano simbólico sobrepõem-se e entram em 

contato diversas territorialidades, e as “as cidades de cada um” concentram-se numa extensão espacial reduzida - o 

trecho central da Alameda de Hércules -, e temporalmente (algumas horas entre o início da tarde e o início da noite) 

relativamente “curtas”.  

Por fim, levantam-se os questionamentos, a respeito das urbanidades de cada objeto: 

Seria o Baixo Augusta um território menos consolidado de um tempo “mais acelerado”?  

Seria a Alameda de Hércules, em conjunto com o Mercado de Feria, um território mais consolidado de um 
tempo “mais lento”? 
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1. NOTAS METODOLÓGICAS SOBRE A PESQUISA  

 O entendimento do problema de pesquisa, como aquele que nasce de uma situação empírica inicial 

- Baixo Augusta – São Paulo em transformação -, e de uma questão teórica inicial – como se dá o habitar 

em espaços urbanos com essa característica? -, no caso desse trabalho, manteve-se ao longo de toda a 

trajetória da pesquisa – havendo sido acrescido um objeto empírico complementar – Alameda de Hércules 

– Sevilha, também com tal característica. Ambos foram eleitos por oferecerem grande potência de análise. 

 No constante “ir e vir” entre teoria e empiria, ao longo de todo o processo, exercitaram-se os modos 

de aproximação dos objetos empíricos – o Baixo Augusta (original) e a Alameda de Hércules 

(complementar). Em momentos exploratórios, tanto em etapa inicial da pesquisa em relação ao objeto 

original, quanto em momento de aproximação ao objeto complementar adotado em etapa posterior, 

realizaram-se provas de noções e conceitos no que diz respeito ao aspecto teórico; assim como testes de 

procedimentos e métodos de coleta de dados empíricos quantitativos e principalmente qualitativos.  Em 

etapa de finalização, o emprego de uma abordagem específica e a elaboração de um método experimental 

permitiram a discussão de ambos espaços urbanos muito distintos sob alguns aspectos, porém, ao mesmo 

tempo, com pontos de aproximação. 

 Outro movimento da pesquisa, inicialmente não previsto como já comentado, foi a incorporação 

de um objeto empírico paralelo e complementar - a Alameda de Hércules, Mercado de Feria e entorno-, o 

qual adicionou ampliou consideravelmente o escopo da pesquisa – implicando na restrição da coleta de 

campo final do Baixo Augusta, por exemplo-, por um lado. Por outro, tal movimento enquanto exercício de 

“distanciamento e depois retorno” ao objeto empírico original - o Baixo Augusta-, permitiu o aclaramento 



PRÁTICAS SOCIOESPACIAIS NO ESPAÇO URBANO 

349 
 

de diversas questões seja por similaridades seja por diferenças – tanto em relação a processos 

socioespaciais de ordem mais ampla, quanto no que diz respeito às práticas socioespaciais, muito 

específicas e de ordem próxima. 

 Baixo Augusta- São Paulo (Brasil) e Alameda de Hércules- Sevilha (Espanha) - ainda que muito 

diferentes entre si (em termos de localização, cultura, morfologia) além dos graus de análise possíveis em 

função da trajetória da pesquisa-, mostraram-se objetos empíricos dotados de potência de análise uma vez 

que a partir deles puderam-se discutir entre escalas múltiplas (de ordem próxima a ordem distante): desde 

aspectos globais e genéricos até elementos particulares de cada um deles, em termos de contexto 

(histórico e urbano) e do ponto de vista das práticas socioespaciais.  

 Ambos os objetos foram considerados enquanto escala intermediária de análise e, também, de 

mediação para a leitura e análise de: escalas mais amplas, como a de processos socioespaciais; assim como 

para escalas mais próximas, como a das práticas socioespaciais. Em alguns momentos, tal escala 

intermediária foi considerada como a do cotidiano enquanto categoria de análise lefebvriana, capaz de 

revelar a cidade, o espaço do vivido, onde ocorrem as práticas socioespaciais e, do mesmo modo, onde 

tendências globais atuam no sentido de direcionar ou formatar tais práticas. 

 Em outros momentos, adotou-se a mancha (Magnani, 2002) como categoria de análise que 

identifica áreas contíguas do espaço urbano dotadas de equipamentos que marcam seus limites e 

viabilizam – com sua especificidade, competindo ou complementando – as atividades predominantes.  A 

partir dessa categoria de análise puderam-se ler ambos os objetos empíricos enquanto manchas de lazer e 
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do ócio, nas quais as atividades e práticas observadas nas mesmas estão ligadas predominantemente ao 

ócio e ao lazer, sobretudo noturnos. 

 Em relação às escalas de aproximação, a discussão teórica, presente majoritariamente no Capítulo 

I, permitiu-se acessar a escala mais distante e abstrata em discussão de processos mundializados que se 

expressam na cidade atual e através dela. Nessa escala, abordou-se o habitar contemporâneo a partir da 

exploração de aspectos da cidade contemporânea de modo genérico e as principais implicações para a vida 

de seus habitantes, sobretudo no que diz respeito ao aspecto social, ou seja, da vida dos mesmos nos 

espaços urbanos e em relação ao espaço e aos outros habitantes, ou seja, em suas práticas socioespaciais.  

 A caracterização de cada um dos contextos urbanos particulares dos objetos empíricos, no Capítulo 

II, nos permitiu em uma perspectiva histórica, ainda que limitada, traçar contornos do Baixo Augusta e da 

Alameda de Hércules. Tal exercício nos permitiu: a compreensão da inserção de cada objeto em relação ao 

debate teórico mais distante do Capítulo I; a conferência de “insumos empíricos” que aclararam o exercício 

do campo e a observação das práticas socioespaciais; assim como, em decorrência dos anteriores, o auxílio 

na própria produção das cartografias socioespaciais, no Capítulo III. 

2. BAIXO AUGUSTA E ALAMEDA DE HÉRCULES: TERRITÓRIOS EM 

TRANSFORMAÇÃO E EM DISPUTA 

 Frente à problemática no Capítulo I, e ponderando-se sobre os graus distintos de análise conferidos 

aos objetos empíricos eleitos (recorte espacial e temporal), assim como suas particularidades exploradas 

no Capítulo II; notam-se indícios que sinalizam transformações relevantes na paisagem urbana, tanto no 
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que diz respeito ao tecido urbano quanto ao imaginário social desses espaços urbanos. Em relação aos 

processos socioespaciais mais extremos e determinantes nesses espaços em suas conformações atuais, 

especialmente desde os anos 2000, foi possível encontrar algumas similaridades no que diz respeito a 

transformações mais acentuadas em relação aos usos e funções urbanas assim como simbólicas, como algo 

indissociável no que diz respeito à imagem construída sobre esses espaços assim como à sua significação 

em função dos grupos de praticantes que os frequentam. 

Guardadas as proporções e as especificidades de cada um, ambos dialogam e integram territórios 

importantes para processos de segregação socioespacial de cada cidade. Enquanto Baixo Augusta é 

território importante do quadrante sudoeste da cidade de São Paulo, a Alameda de Hércules, Mercado de 

Feria e entorno integram o setor sudoeste do centro histórico de Sevilla. Ambos localizados em regiões 

centrais de cada cidade revelam-se como territórios importantes de “revalorização” e de retorno das elites 

especialmente a partir dos anos 2000. 

 Em ambos, identifica-se um evidente redimensionamento de funções, atividades e relações 

existentes, com destaque às atividades comerciais e de serviços, notável especialmente na grande oferta 

de estabelecimentos voltados ao lazer, entretenimento, cultura e turismo, de modo que seus contornos 

físicos não são exatos, pois não se referem a bairros ou regiões político-administrativas bem delimitadas. 

Isso nos permitiu elegê-los e lê-los como espaços urbanos em transformação – ainda que em graus distintos 

e com características específicas. 
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Este fato mobiliza uma série de ações que promovem transformações morfológicas e os torna 

objetos de atuação de políticas urbanas específicas assim como do mercado imobiliário – de modos 

diferentes-, promovendo a valorização do solo, aumentando valores de imóveis e, também de aluguéis. 

Tanto no Baixo Augusta – São Paulo (Brasil) quanto na Alameda de Hércules – Sevilha (Espanha), observam-

se transformações físicas – de caráter espacial-, entre outros fatores, frutos de: novas legislações 

urbanísticas – como a OUC Centro em São Paulo e o Proyecto Urban em Sevilha e ações decorrentes deles; 

a atuação do mercado imobiliário – na promoção de empreendimentos novos de tipologia específica no 

Baixo Augusta e de reformas em edifícios existentes na Alameda de Hércules voltadas à hospedagem 

turística; novos estabelecimentos comerciais e de serviço destinados a certos tipos de público – com 

destaque aos estabelecimentos “colaborativos” e “da moda” no Baixo Augusta além da abertura de 

diversas franquias de alimentação, assim como bares e restaurantes direcionadas ao público estrangeiro 

de turistas crescente na Alameda de Hércules, e de algumas franquias de alimentação na ocasião da última 

crise econômica, quando diversos estabelecimentos “tradicionais” fecharam as portas. 

Nesse contexto, destacam-se em ambos, reformas e “melhoramentos” promovidos pelo poder 

público - como a reforma da Praça Roosevelt (2012) realizada no contexto da OUC Centro no Baixo Augusta 

assim como a remodelação da Alameda de Hércules (2009) promovida no contexto do Proyecto Urban em 

Sevilha; além daquelas promovidas por agentes privados – como a “revitalização” de um trecho da rua 

Avanhandava por um empresário local no Baixo Augusta e a reforma de parte do Mercado de Feria para 

abrigar o estabelecimento Lonja de Feria sob concessão privada. Por fim, reivindicações e resistências da 

própria comunidade civil e movimentos sociais (pela manutenção ou alteração de certos espaços) – como 
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recentemente, o movimento em defesa do Parque Augusta, culminando no “fechamento” do terreno em 

2015, porém barrando a construção de um empreendimento imobiliário residencial e a atuação da 

Associação Cultural Bloco Acadêmicos do Baixo Augusta – sobretudo no último ano -, em torno da defesa 

de espaços públicos da cidade; assim como diversas organizações em defesa de espaços públicos na 

Alameda de Hércules e entorno incluindo a atual mobilização contrária ao processo de turistificação. 

Em termos simbólicos, as transformações ocorrem sobretudo pela tendência de substituição tanto 

da população residente – a qual também era formada por populações de renda mais baixa – quanto da 

população frequentadora uma vez que ambos se conformam como centralidades de ócio e lazer, sobretudo 

noturno. As transformações de aspecto social e subjetivo – de caráter simbólico-, refletido nas práticas 

socioespaciais usos e práticas cotidianas, por um lado fortalecem laços identitários entre praticantes e em 

relação aos espaços (seja de modo frequente, seja de modo eventual), assim como novos arranjos, muitas 

vezes inesperados, entre indivíduos e grupos da sociedade civil, de modo geral, atuando no caráter de 

conflito e tensões evidentes em alguns momentos, dias e períodos. 

 Ainda do ponto de vista simbólico, especialmente em função de sua característica enquanto locais 

do ócio e entretenimento noturnos, frequentados por grupos sociais muito distintos entre si, ambos 

representam imagens “da moda” ligadas a tendências de gosto e comportamentos globalizados, sendo 

valorizados e frequentados seja por moradores locais das respectivas cidades (Sevilha e São Paulo), seja 

por visitantes, de outras regiões do país e estrangeiros. Assim, ainda que de modos diferentes, ambos os 

espaços urbanos em questão “atraem”, além de moradores, cada vez mais novos frequentadores que se 

deslocam de pontos diversos da cidade para consumir e para sociabilizar, assim como visitantes e turistas 
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de outras cidades e de outras nacionalidades, reforçando seu caráter de representação de valores 

“globalizados”. 

A valorização simbólica de ambos, ocorre então no sentido de que ambos se tornaram “áreas da 

moda” nas respectivas cidades, as quais se deseja frequentar e nas quais grupos alinhados a valores e 

gostos de caráter “global” cada vez mais estão presentes. No Baixo Augusta, destacam-se jovens e adultos 

de poder aquisitivo mais alto que passam a frequentar bares e discotecas mais novos. Na Alameda de 

Hércules, por um lado destaca-se a presença notável de visitantes estrangeiros devido à intensa atividade 

turística na região – e na cidade de Sevilha como um todo -, por outro, seu importante papel simbólico no 

imaginário coletivo sevilhano sustenta certas práticas de caráter local e tradicional ligadas aos moradores 

“mais antigos”, assim como sua defesa enquanto espaço público de acesso e frequentação de grupos 

sociais de perfis variados.   

Nesse sentido, a presença de grupos diversos comparece em ambos e torna-se difícil a exata 

distinção entre “os novos” e “os velhos” em muitas situações. Isso se dá devido às particularidades dos 

processos em curso em cada local assim como aos distintos “estágios” desses processos. Admitindo-se que 

em ambos ocorreram/ocorrem processos de valorização que atraíram/atraem “novos” moradores e 

frequentadores, pode-se dizer em linhas gerais que na Alameda de Hércules encontra-se um “cenário mais 

consolidado e cristalizado” se comparado ao Baixo Augusta, onde o cenário parece ainda “mais instável” e 

“em movimento”.  
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Na Alameda de Hércules e entorno, o processo de gentrificação problematizado por Diáz-Parra 

(2011) encontra-se em “estágio mais avançado e cristalizado” por um lado, por ser um processo mais 

antigo. Por outro, devido a existência de “resistências” que se afirmaram e se construíram 

simultaneamente aos efeitos negativos desse processo, por exemplo, o “esvaziamento” do espaço urbano 

em termos de sua homogeneização física e simbólica não se efetivou. Além disso, pode-se dizer que ainda 

que existam “novos estágios” do processo de gentrificação - ou mesmo novos processos de 

homogeneização mais evidentes, como a turistificação no momento atual-, como reação comparecem 

simultaneamente “novas resistências”.  

Já no Baixo Augusta, o processo muito mais recente de substituição parcial de população residente 

assim como chegada de novos frequentadores, ligadas aos novos usos e funções ligadas ao entretenimento 

noturno, os processos aparentam estar em “estágio menos avançado e menos cristalizado” se comparado 

com a Alameda de Hércules, apesar de já haverem indícios de certo esgotamento por exemplo da atividade 

imobiliária, que no último ano manifesta-se de modo menos intenso, uma vez que a oferta de “terrenos 

disponíveis” para novos empreendimentos diminuiu consideravelmente.  

Em ambos os objetos, entre “novos” e “velhos” praticantes são notados: moradores idosos mais 

antigos, grupos de jovens diversos, comunidade LGBT, comunidade artística, grupos da comunidade civil 

ligados à defesa dos espaços urbanos, entre outros, de modo que tanto Baixo Augusta quanto Alameda de 

Hércules tornam-se territórios de disputa simbólica, além de disputa espacial e pelo solo. 



PRÁTICAS SOCIOESPACIAIS NO ESPAÇO URBANO 

356 
 

Nesse sentido, observa-se a presença de grupos da sociedade civil organizados em torno da defesa 

de espaços urbanos públicos e contrários à atuação do mercado imobiliário, poder público em suas 

tendências de homogeneização do espaço urbano através dos processos em curso. Na Alameda de 

Hércules, presença de organizações que denunciam: especulação imobiliária, expulsão e substituição de 

populações, é notável desde a década de 1970, tendo espaços públicos do bairro como objetos de defesa, 

assim como o icônico espaço da Alameda de Hércules.  No Baixo Augusta, também desde a mesma época 

expressam-se movimentos e grupos em torno do terreno do Parque Augusta, espaço público em potencial, 

atualmente objeto de impasse jurídico, porém de modo mais restrito e “menos organizado” se comparado 

à “tradição das resistências” e mobilizações entre moradores da Alameda de Hércules e entorno  

Do ponto de vista analítico, pelo conjunto de discussões apresentadas e pela complexidade e 

riqueza dos objetos empíricos, atribui-se a ambos o caráter de diversidade e dinamismo. Do ponto de vista 

das práticas socioespaciais, portanto, ocorrendo de modo intenso e variado, entretanto de modo desigual, 

espacialmente e temporalmente, observou-se em campo uma ampla gama de práticas e de grupos que 

atuam no espaço e dele se apropriam, em dias distintos – da semana e do final de semana-, e em períodos 

distintos – diurno e noturno.  

 Desse modo, a partir da observação das práticas socioespaciais somadas aos outros fatores 

que caracterizam Baixo Augusta – São Paulo (Brasil) e Alameda de Hércules – Sevilha como espaços urbanos 

em transformação, pode-se lê-los como territórios em transformação e em disputa por espaço e por 

significados – seja do ponto de vista morfológico, seja do ponto de vista simbólico. 
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3. PRÁTICAS SOCIOESPACIAIS E TENDÊNCIAS NO ESPAÇO URBANO 

Ao abordar práticas socioespaciais, é também necessário levar em consideração outros dois 

elementos indissociáveis a elas: os praticantes do espaço urbano enquanto os sujeitos responsáveis pelas 

mesmas; e as urbanidades geradas enquanto “resultado” da atuação das mesmas -a partir de uma ordem 

próxima-, em conjunto com fatores de ordens mais distantes – geralmente ligadas as tendências de 

homogeneização do espaço. Assim, o olhar para práticas socioespaciais se dá na ordem próxima - da cidade 

e da vida cotidiana-, em espaços urbanos onde ambas tendências – homogeneização e heterogeneização 

– expressam-se e relacionam-se às práticas socioespaciais. 

O papel dos praticantes do espaço urbano, já abordado, seria a realização de suas práticas 

socioespaciais (refletidas nos modos de usos assim nos modos de consumo) na cidade. Em outras palavras, 

as práticas socioespaciais se dão através do emprego do tempo nos espaços urbanos. O emprego de tempo 

determina então temporalidades, que podem ser entendidas como manifestações de tempos distintos -  

tanto no que se refere a durações e ritmos distintos, assim como podem remeter a outros momentos da 

história, ou seja, acessando elementos de outras épocas. Assim como temporalidades, espacialidades 

referem-se ao caráter processual de práticas que se dão no espaço e nele imprimem seus “traços” suas 

“características”. Ambos, temporalidades e espacialidades serão entendidos fundamentalmente como 

processos que se dão de modo indissociável (assim como tempo é indissociável de espaço) e são gerados 

pelas práticas socioespaciais, neste caso na cidade contemporânea.   
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 A presença dessas duas tendências no espaço, homogeneizantes e heterogeneizantes, como 

abordado no Capítulo I, reforçam e tendem a revelar o conflito assim como diversas contradições do e no 

espaço urbano. 

As tendências de homogeneização, atuam no sentido de limitar, formatar e de normatizar as 

práticas socioespaciais e os usos, os quais são de natureza oposta. O direcionamento das práticas 

socioespaciais, por meio de ações de caráter abstrato - fruto de estratégias políticas, normatização, 

ideologização – em espaços urbanos controlados e homogêneos do ponto de vista morfológico levam à 

reprodução do capital e ressaltam a qualidade da cidade enquanto produto – valor de troca, objeto de 

consumo.  

Já as tendências de heterogeneização apenas podem manifestar-se por meio de práticas 

socioespaciais e de usos os quais não se encontram completamente normatizados e definidos por 

tendências contrárias. Uma vez que as práticas socioespaciais sejam geradas pelos praticantes do espaço 

urbano – individualmente e coletivamente -, no contexto da diversidade de usos e de construção de 

vínculos entre praticantes e entre eles e o espaço, configura-se a tendência ou mesmo a efetiva 

constituição de lugares. Nesse contexto, a produção e reprodução da vida, contida no ato do habitar e na 

apropriação enquanto prática criadora que pode fortalecer a cidade enquanto obra, em seu valor de uso. 

As práticas socioespaciais, portanto são aquelas que podem configurar ações de resistência manter o 

caráter conflituoso e de disputas existentes no espaço urbano.  
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Tais tendências apresentam relação direta com processos como a gentrificação na Alameda de 

Hércules assim como com o redimensionamento de funções e usos no Baixo Augusta. Por um lado, como 

já apontado tais processos atuam no sentido de delimitar e direcionar as práticas socioespaciais existentes, 

por outro, deve-se considerar que a chegada de “novos praticantes”, moradores e frequentadores, 

configura inevitavelmente a incorporação de novas práticas.  Esse fato dinamiza o espaço e ao menos 

durante um tempo, potencializa o caráter de conflito entre praticantes nos espaços urbanos em questão.  

Quando se fala de processos como tematização, privatização e espetacularização, se a 

manifestação dos mesmos ocorre de modo extremo, levando a homogeneização dos praticantes em 

termos de perfis socioculturais, ou seja, manifesta-se apenas um tipo ou determinados tipos de prática, 

que ocorre de modo extremamente controlado e bem definido. Nesses casos, a riqueza e a complexidade 

desaparecem, ocorrendo o empobrecimento do espaço urbano, em termos físicos – de espaços 

configurados de modo extremamente definido -, e em termos simbólicos – nos quais os significados 

atribuídos aos espaços e a maneira de interação com o mesmo limitam-se de modo drástico. 

No caso da Alameda de Hércules, quando fala de um processo da turistificação - amplamente 

discutido na atualidade em cidades europeias-, a atração de “novos praticantes”, no papel de turistas, não 

promoveria a homogeneização do espaço se o processo não se desse de modo massivo, a ponto de gerar 

a expulsão de moradores e frequentadores existentes, e com os mesmos a diversidade de usos, de práticas 

e, também de significação dos espaços. A moldagem gradativa de espaços urbanos no sentido de atender 

a perfis únicos de usuários - por exemplo, visitantes de fora que visitam, consomem e em seguida 

abandonam os espaços-, tende a anular seu caráter diverso e complexo dos espaços.  
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Além disso, transformações morfológicas que apartam os praticantes do espaço urbano, incluído o 

espaço das ruas e calçadas além dos espaços públicos, configuram-se como tendências ainda mais drásticas 

de homogeneização dos espaços, de modo a impossibilitar ou restringir a própria presença de praticantes. 

No caso da Alameda de Hércules e entorno, a atividade imobiliária se expressa principalmente na gradativa 

substituição de residências por usos de hospedagem, não somente de hotéis e hostels, mas, também de 

apartamentos turísticos e de acomodações no modelo airbnb. Isso implica, como já comentado na 

substituição de uma população moradora que tem o vínculo da moradia e desenvolve relações mais 

duradouras vinculadas aos espaços urbanos, como relações de vizinhança e de solidariedades coletivas em 

detrimento a “vínculos mais frágeis” nos quais visitantes frequentam os espaços numa relação transitória 

e muitas vezes de consumo em tempo parcial nesses espaços. 

No caso do Baixo Augusta, além da presença crescente de acomodações no modelo airbnb, em 

pontos variados do território, a atuação do mercado imobiliário na extensão de alguns quarteirões, 

exemplifica a homogeneização morfológica de trechos consideráveis nos quais empreendimentos 

residenciais de uma tipologia única cria extensas superfícies sem nenhuma relação com o espaço da rua. 

Em trechos da rua Augusta, e sobretudo na rua Paim, a substituição gradativa de uma variedade de 

estabelecimentos, comerciais e conjuntos residenciais de tipologias variadas - voltados à perfis diversos-, 

por condomínios verticais de uma tipologia única – voltados a perfil específico, de jovens e adultos de mais 

alta renda -, nos últimos anos atuam no sentido do esvaziamento do espaço da rua assim como da 

homogeneização de trechos da paisagem urbana. 
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 Quando se fala do uso das calçadas (tanto no baixo Augusta quanto na Alameda de Hércules, 

Mercado e entorno) ou mesmo de praças e parques (no caso da Alameda de Hércules e praça Calderón de 

la Barca – Marcado de Feria) por estabelecimentos como bares e restaurantes, aponta-se um uso privado 

de espaços públicos de circulação e de permanência. Ou seja, a ocupação do espaço urbano por zonas de 

mesas e cadeiras voltadas ao uso e ao consumo dos frequentadores dos estabelecimentos em questão a 

princípio apontam a restrição de um uso único nesses espaços. Entretanto, em ambos os espaços, nas 

esquinas da rua Augusta e, sobretudo nas terrazas de veladores da Alameda de Hércules, Mercado de Feria 

e entorno, a concentração de praticantes em atividades de consumo levou a arranjos para além da 

expressão única de um uso e de um tipo de perfis de praticantes. 

 No caso da rua Augusta, nesses espaços permanecem e consomem grupos diversos de praticantes 

os quais também interagem entre si e com outros grupos de praticantes em fluxo, em encontros eventuais 

entre conhecidos ou interações com desconhecidos, em momentos de abordagens de vendedores 

ambulantes, de artistas de rua e, também de pedintes, entre outros. Essas presenças, portanto, dinamizam 

o espaço urbano de modo a potencializar diferenças e o encontro de diferentes, eventualmente de maneira 

conflituosa, ao invés de restringir as interações.  

Já no caso específico da rua Avanhandava, a ocupação das calçadas por mesas e cadeiras dos 

estabelecimentos, em conjunto com: a unidade morfológica de um espaço tematizado – que imita uma 

viela europeia -; somada às ações de vigilância e controle do espaço – câmeras e seguranças particulares 

que restringem a permanência de alguns públicos, como pessoas em situação de rua –; além do público 
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frequentador específico de mais alta renda; restringem interações entre diferentes e demonstram a clara 

tendência de homogeneização do espaço urbano. 

 No caso da Alameda de Hércules, o compartilhamento do espaço entre zonas de instalação de 

mobiliário particular, zonas de mobiliário público e superfícies sombreadas livres, não restringe o uso do 

espaço a perfis únicos no espaço urbano, ao contrário, enfatizam seu caráter público e de disputa de 

territorialidades.  Ao longo de toda a Alameda de Hércules, a ocupação do espaço por zonas de terrazas de 

veladores – mesas e cadeiras dos estabelecimentos – ocorre nas “bordas”, com exceção de dois 

estabelecimentos - os “quioscos”; na calle Peris Mencheta, isso se dá em trechos das calçadas em alguns 

pontos; no Mercado de Feria as terrazas estão presentes ao seu redor e especialmente na praça Calderón 

de la Barca. Nesses espaços concentram-se grande parte dos praticantes.  Do mesmo modo que nas 

esquinas da rua Augusta, entretanto, a agregação de praticantes que consomem nesses estabelecimentos 

não se restringe a um uso único e nem sequer a um perfil único de público.  

Sobretudo no trecho central da Alameda de Hércules, a concentração de praticantes se dá de modo 

ainda mais intenso, e essas presenças dinamizam o espaço e associando-se também a outros usos, como 

no caso de: famílias que permanecem nas terrazas, logo deslocam-se a atividades de ócio recreativo e 

contemplativo como práticas lúdicas e esportivas; grupos “desconhecidos” entre si que eventualmente 

desenvolvem conversas e interações nas terrazas ou no mobiliário público ao redor do parque infantil; 

praticantes em ócio recreativo com animais domésticos os quais interagem entre si; indivíduos em 

atividades de ócio contemplativo que interagem com vendedores ambulantes; entre muitos arranjos 

possíveis. 
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As concentrações de praticantes assim como a riqueza de interações e arranjos variados possíveis, 

no caso da Alameda de Hércules, primeiramente tem forte aspecto cultural. Na sociedade espanhola de 

modo geral, e sobretudo andaluza, a prática do espaço urbano é diária e envolve a coexistência de faixas 

etárias e perfis sociais diversos em torno de práticas de sociabilização, seja a partir do consumo em bares 

e restaurantes nas terrazas de veladores, seja a partir de práticas de ócio recreativo e contemplativo em 

espaços livres públicos como praças, parques e até mesmo nas calçadas. Sobretudo nos finais de tarde e 

nos finais de semana, esse fato se intensifica e a diversidade assim como o dinamismo dos espaços urbanos 

com essas características se manifestam de modo “mais vivo” e mais visível. 

Em comparação com o Baixo Augusta, na Alameda de Hércules o perfil de praticantes em termos 

de perfis sociais, faixas etárias e motivações é mais diversificado e associa-se a usos justapostos nos 

espaços, como práticas esportivas e lúdicas concomitantes ao tempo de permanência nas terrazas de 

veladores, por exemplo. Além disso, assim como no Baixo Augusta, os encontros esperados ou eventuais 

com praticantes em fluxo assim como a interação entre grupos diversos, como vendedores ambulantes, 

artistas de rua, entre outros é constante e leva ao encontro entre diferentes, também de modo a gerar 

conflitos e arranjos inesperados.  

Nos espaços urbanos observados, portanto, enquanto houverem praticantes e variedade de 

práticas, sempre haverá elementos que geram interações inesperadas, acontecimentos não programados, 

tensões e movimentos que desafiam normas e programações, demonstrando a manutenção do caráter 

diverso e passível da existência de tensões, apontando para a característica do conflito e das contradições 

inerente ao espaço urbano.  
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As tendências de homogeneização – do ponto de vista morfológico e do uso – através da 

normatização e controle, expressam-se nos espaços urbanos também cada vez mais mediados pelo 

consumo, porém não esvaziam o espaço de praticantes diversos e de significados diversos se permitirem a 

existência do diferente.  As tendências de individualização nos espaços urbanos, também são notáveis e 

expressam-se, por exemplo, nas diversas “presenças solitárias” apontadas nas cartografias, quanto em 

grupos nos quais cada indivíduo desenvolve uma atividade individual, especialmente através do emprego 

de dispositivos como celulares e tablets, as vezes por longos períodos. Entretanto, tais tendências não se 

manifestam de modo unívoco.  

A mobilidade extrema também é presente, por exemplo em grupos que apenas passam por esses 

espaços ou que neles apenas consomem em tempo parcial, de modo transitório. A mobilidade, entretanto, 

não leva ao seu esvaziamento desses espaços, uma vez que: comparecem práticas de permanência diversas 

mapeadas nas cartografias;  e, além disso, pelo comparecimento de práticas que ocorrem através do 

deslocamento e do movimento, ou seja, de grupos de praticantes que se reúnem, constroem vínculos de 

sociabilidade entre si e em relação aos espaços através de deslocamentos, como no caso das práticas 

noturnas de sociabilização de jovens em ambos os objetos.  

Assim, a familiaridade com o dinamismo extremo presente especialmente em espaços urbanos em 

transformação - como nos objetos empíricos trabalhados-, caracteriza, portanto, uma “nova sensibilidade” 

própria do momento atual na qual a identificação dos praticantes entre si e entre eles e os espaços pode 

ocorrer de modo aparentemente mais superficial, assim como através do movimento, para além dos 

momentos de permanência nos espaços. 
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Desse modo, conclui-se que apesar das tendências de homogeneização e de seus efeitos extremos presentes 

nos espaços urbanos – como o estranhamento/desenraizamento em relação aos espaços-, a necessidade básica de 

construção de identidade, e, portanto, de construção de lugares somente “resiste e tenta encontrar seu lugar” devido 

à existência de certas práticas socioespaciais - numa relação naturalmente conflituosa em relação às tendências de 

homogeneização dos espaços.  

Tendo como pressuposto às práticas socioespaciais, a presença física dos corpos no espaço, fato 

fundamental para que ocorram, nota-se em ambos os objetos empíricos analisados, a existência de diversas formas 

de interação entre praticantes assim como a incompatibilidade pela justaposição e/ou sobreposição de atividades 

diferentes ou de grupos diferentes no mesmo espaço causando tipos diversos de tensões. Essas tensões geradas 

entre práticas e praticantes contribui para a manutenção do caráter conflituoso do espaço público justamente no 

que diz respeito à sua manutenção e à presença de alteridades, e, portanto, à possibilidade de sua transformação 

em uma perspectiva utópica.   

4. CARTOGRAFIA SOCIOESPACIAL E URBANIDADES 

A produção de uma cartografia socioespacial – enquanto conjunto de mapas temáticos, a partir da observação 

das práticas socioespaciais existentes em cada um dos objetos empíricos permitiu a correlação sistematização de 

dados quantitativos e qualitativos assim como sua “espacialização” em uma representação “espacial” - a dos mapas. 

A aplicação dos mesmos procedimentos – com adaptações para cada contexto urbano e em considerando as 

limitações de cada coleta-, permitiu as análises de cada objeto assim como as análises conjuntas que viabilizam o 

cruzamento de reflexões. 

Também, enquanto resultado de um processo de investigação e exploração elaborado aos poucos, a cartografia 

socioespacial carrega forte caráter narrativo: enquanto mapas que narram processos, usos e práticas; e enquanto 
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narrativa desses mapas considerando que a sua materialidade carrega escolhas de quem as propõe, como modo de 

abordagem, aspectos privilegiados ou negligenciados do ponto de vista da observação e da coleta empírica em 

campo. 

A cartografia socioespacial do urbano aqui proposta – Baixo Augusta e da Alameda de Hércules, Mercado de 

Feria e entorno – buscou dar visibilidade às práticas socioespaciais em questão como meio de revelar aspectos que 

atuam na conformação dos espaços urbanos em questão.  

Apesar das inúmeras diferenças entre os objetos, a serem retomadas a seguir, o que permitiu a discussão de 

um em relação ao outro foram abordagem e método construído, que buscaram partir do “mesmo ponto” para 

viabilizar tais reflexões cruzadas e que inevitavelmente “sofreram” adaptações que permitissem o olhar direcionado 

para cada contexto urbano particular.  

Essa “operação” por um lado viabilizou cruzar as reflexões entre ambos objetos empíricos, considerando 

particularidades. Entretanto, sem dúvidas a elaboração de procedimentos que pudessem ser aplicados nos dois 

objetos, levou a restringir a especificidade de um olhar específico e focado em um objeto, o qual provavelmente 

revelaria em maior profundidade aspectos específicos em detrimento a uma análise conjunta, de um olhar mais 

amplo. 

Ao considerar a variabilidade espaço-temporal nos recortes empíricos eleitos, buscou-se demonstrar a 

diversidade de praticantes e suas práticas. Para tanto, foi considerada a justaposição de “elementos 

complementares” aos pares como: dias de semana e finais de semana, período diurno (manhã e tarde) e período 

noturno (noite e madrugada), fluxos e permanências. A atenção a esses “pares” foi importante, uma vez que um – 

por exemplo: dias de semana, período diurno, fluxos-, foi indispensável para pensar a respeito do outro – por 

exemplo: finais de semana, período noturno, permanências. Em outras palavras, um auxiliou a aclarar o outro ao 



PRÁTICAS SOCIOESPACIAIS NO ESPAÇO URBANO 

367 
 

mesmo tempo em que interrogava o outro. Para além disso, a combinação entre eles desfazendo-se os pares auxiliou 

na construção das análises. 

Ao assumir que as cartografias de cada objeto empírico levantaram especificidades de formas de vida, de 

práticas nos espaços urbanos em questão, enfatizam-se as diferenças de cada um deles, inclusive no que diz respeito 

a urbanidade de cada um. Além da ampla análise realizada no Capítulo III, para cada um deles, seguido do cruzamento 

dessas análises, levou-nos a construir um entendimento momentâneo como resultado principal da pesquisa, que 

definiu em linha gerais a Cartografia socioespacial de cada um, assim como a urbanidade. 

Por fim, retomando entendimento de urbanidade enquanto fenômeno entre o social e o espacial, assume-

se também que a mesma só é possível pela existência de praticantes no espaço urbano e de suas práticas 

socioespaciais que mobilizam conteúdos materiais e simbólicos diversos, apontando para a presença de alteridades, 

Essa é a característica fundamental para a manutenção do espaço público enquanto local de conflito e de disputa e, 

também de seu potencial de transformação numa perspectiva utópica, o qual apenas pode ocorrer a partir das 

práticas socioespaciais – não formatadas, não cooptadas ou limitadas de modo extremo.  

Desse modo, assumindo que cada contexto urbano particular possui a sua própria urbanidade, a qual é 

passível de alterar-se com o tempo, uma vez que a conformação de espaços urbanos se dá de modo dinâmico e 

processual no decorrer do tempo. Assim, chega-se ao entendimento de que a urbanidade da Alameda de Hércules 

seria a de um território público de um espaço urbano mais consolidado e de um tempo mais lento, enquanto que a 

urbanidade do Baixo Augusta seria a de um território público menos consolidado e de um tempo mais acelerado. 
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ANEXO 1 - PERCURSO PELO BAIXO AUGUSTA | CARACTERIZAÇÃO ATUAL 

A partir de um percurso, entre muitos outros possíveis na região, pretende-se apresentar algumas dinâmicas 

diurnas e noturnas do espaço, assim como características morfológicas e de práticas e usos no espaço. Percurso será 

subdividido em 3 trechos: 

Trecho 1 | Rua Augusta a partir da Avenida Paulista até a Rua Avanhandava, com um “momento de pausa”, 

para breve apresentação da Praça Roosevelt e do Parque Augusta;  

Trecho 2| Rua Avanhandava com destaque a trecho específico de 100 metros de extensão, até a Rua Paim;  

Trecho 3| Rua Paim em relação ao Conjunto Habitacional Santos Dumont. 

Através de questões particulares de cada trecho assim como características que se repetem em todos eles e 

caracterizam o objeto Baixo Augusta, pretende-se representar a diversidade presente de situações, atores sociais e 

processos mais evidentes.  
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Figura 166. Percurso pelo Baixo Augusta. Mapa. Fonte: Autoria própria. Ano: 2018. 
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Figura 167. Trecho 1 | Percurso pelo Baixo 
Augusta. Mapa. Fonte: Autoria própria. 
Ano: 2018. 

TRECHO 1 | RUA AUGUSTA120 

 

 

 

 

 

 

 

A Rua Augusta é uma importante via arterial da cidade de São Paulo que liga os Jardins121 ao Centro da cidade. 

Em sua vertente que liga a Avenida Paulista122 ao centro, atravessa o Baixo Augusta, do qual é a principal referência 

para sua denominação enquanto tal. Desse modo, ao longo de sua extensão, a variedade de situações, usos e práticas 

socioespaciais, refletirá de certo modo, a própria diversidade e dinamismo da região Baixo Augusta como um todo. 

                                                           
120 A partir de uma abordagem diferente da adotada nesta pesquisa, o comunicólogo Felipe Melo Pissardo oferece uma 
interessante contribuição para compreender os usos atuais da Rua Augusta em relação à sua história em sua dissertação de 
mestrado “A RUA APROPRIADA: Um Estudo Sobre As Transformações E Usos Urbanos Na Rua Augusta (SÃO PAULO, 1891-2012)” 
realizada junto à FAU-USP, São Paulo, 2013. 
121 “Jardins” é uma referência à quatro bairros nobres da região Oeste de São Paulo: Jardim Paulista e Jardim América, Jardim 
Europa e Jardim Paulistano. 
122 A Avenida Paulista é um dos logradouros mais importantes do município de São Paulo e está localizada no limite entre as 
zonas Centro-Sul, Central e Oeste; e em uma das regiões mais elevadas da cidade, chamada de Espigão da Paulista. É considerada 
um dos principais centros financeiros da cidade, e, também um dos seus pontos turísticos mais característicos como centralidade 
cultural e de entretenimento. 
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Figura 168. Cruzamento entre Rua Augusta e Avenida Paulista. Sábado à noite. Fonte: Autoria Própria. 
Ano: 2016. 
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A partir da Avenida Paulista, em sua vertente central, a Rua Augusta tem uma extensão de nove quarteirões 

irregulares, por cerca de 1,5 km. Nessa extensão, a rua além de via de circulação tem um caráter de intensa vivência 

do espaço urbano especialmente no período noturno - dos happy hours ao fim das madrugadas, porém com variação 

de intensidade em função do trecho (dos usos que ocorrem e dos tipos de estabelecimentos) e do dia da semana.  

Em seu cruzamento com a Avenida Paulista, nas esquinas, o fluxo de pessoas chega ao seu auge em períodos 

noturnos, especialmente as sextas e aos sábados, ocasião em que uma multidão circula e permanece nas calçadas 

nas imediações da Estação Consolação do Metrô. O pico dos fluxos acompanha o ritmo de chegada dos trens, na 

estação subterrânea. Uma parte das pessoas, por ali permanece por alguns minutos123, o restante segue 

majoritariamente: pela Avenida Paulista124 (sentido Paraíso) ou desce a Rua Augusta (sentido Centro). 

  

                                                           
123 Por diversos motivos, há a congregação de pessoas neste ponto: alguns esperam por amigos que chegarão via Metrô, outros 
conversam; alguns consomem lanches outros tomam “a primeira cerveja” da noite; alguns compram bijouterias artesanais de 
algum “hippie” que instalam sua barraca ali; alguns oferecem  shows curtos de rock ou jazz em um palco improvisado outros 
assistem; alguns distribuem panfletos, outros pedem dinheiro para completar o bilhete do metro; entre inúmeras outras 
motivações para se permanecer ali.  

124 Cada vez mais se observam usos e apropriações nas calçadas da Avenida Paulista, durante o período noturno. Além de 
feirinhas diurnas, instala-se também no período noturno, especialmente nos finais de semana: uma feira de artesanato; 
comércio informal de bebidas e alimentos rodas de amigos conversando, shows improvisados e outros tipos de apresentações 
artísticas. 
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Figura 170. (acima) Fluxo de pedestres na Rua Augusta. Conversa, fluxo e carrinho de bebidas, ao fundo (abaixo). Sábado à noite, 21h30-
22h. Fonte: Autoria Própria. Ano: 2016. 
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Descendo a Rua Augusta, nos primeiros quarteirões observa-se uma grande quantidade de pessoas 

circulando, sobretudo de jovens quase sempre acompanhados e em grupos. Até a esquina da Rua Matias Aires, 

localizam-se restaurantes, um conjunto de cinemas, bares e botecos sempre cheios nos happy hours125 durante dias 

da semana, e nas noites de sexta e sábado. Essa dinâmica “adentra” alguns quarteirões perpendiculares, onde se 

localizam também bares, quase sempre um ao lado do outro, com suas mesas nas calçadas. Nas calçadas da Rua 

Augusta, concentram-se carrinhos e isopores improvisados onde se comercializam bebidas alcoólicas, às vezes 

alimentos, e dependendo do “perfil do cliente”, também substâncias ilícitas. O fluxo de pessoas é constante, por 

horas, e o sentido principal é “para baixo”. 

A partir da esquina da Rua Matias Aires, a dinâmica ganha “outro tom”: quanto mais quarteirões se 

percorrem “para baixo” e quanto mais se avançam as horas, quanto mais tarde fica, maior é a concentração de jovens 

e grupos que seguem para as imediações do posto de gasolina (antigo Posto Ale), no cruzamento da Rua Augusta 

com a Rua Peixoto Gomide. O posto em si, é local de encontro e, também de passagem, de grupos aparentemente 

mais jovens e de menor poder aquisitivo que os frequentadores de quarteirões anteriores. O “rolê” acontece nas 

calçadas e no meio da rua, onde o trânsito de veículos é quase impossibilitado. Adentrando-se um quarteirão pela 

Peixoto Gomide, chega-se ao Bar Azul (ou Bar d’ALôca126), ponto conhecido do público GLS em geral, onde nas 

esquinas e na rua é difícil transitar tamanha a concentração de pessoas.  

  

                                                           
125 Happy Hour refere-se a um período do dia, no fim da tarde e após o encerramento do trabalho, em que os colegas se reúnem 
em bares, restaurantes para confraternizar. Em geral, os estabelecimentos oferecem descontos em bebidas e pratos nesse 
período. 

126 Ao lado do Bar Azul, localiza-se o Clube Alôca, referência do “circuito underground” de São Paulo, há mais de 20 anos. 
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Figura 171. (esquina da Rua Augusta com a Peixoto Gomide) (abaixo) Posto Ale, Rua Peixoto Gomide ao fundo. Fluxo, permanência e 
sociabilização. Sábado à noite, 23h10.  (esquina da Rua Augusta com a Rua Frei Caneca) (acima) Fluxo de pedestres e permanência. (ambas) 
Aglomeração na esquina do Bar Azul (à direita). Sábado à noite, 23h20. Fonte: Autoria Própria. Ano: 2016. 
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De volta a Rua Augusta descendo um pouco mais até a Rua Marquês de Paranaguá, o cenário se altera 
novamente. Percorrendo dois extensos quarteirões, o fluxo de pessoas parece apenas aumentar, neste trecho 
dificilmente se consegue fazer uso das calçadas, devido às filas junto às entradas de clubes, boates e baladas. Nas 
calçadas também se instalam vendedores ambulantes com seus carrinhos de lanche e todo tipo de bebidas, neste 
trecho aparecem também as “tequileiras”, e mais recentemente também “tequileiros”127. Nestes quarteirões, ainda 
são vistas prostitutas e travestis junto às portas de hotéis e boates que facilmente diferenciam-se dos outros 
estabelecimentos, apesar da “profusão de informações”. 

A circulação e permanência nas calçadas, neste trecho se estendem à rua, fator extremamente conflituoso 
em relação aos veículos que tentam passar e a outros grupos de passantes. Não é raro que se presenciem discussões, 
brigas e situações de quase atropelamentos, ainda que quem passe por ali geralmente saiba da dinâmica usual de 
caráter conflituoso. 

Além dos praticantes citados outros se fazem presentes e atuantes, como grupos de skatistas e de ciclistas 
descendo a rua, algo que ocorre também de dia; trabalhadores em geral128 - além dos que trabalham na área de 
entretenimento noturno; estudantes durante o dia e também à noite; turistas, principalmente estrangeiros em 
grupos de pub crawls129; pedintes e moradores de rua, sobretudo à noite em toda a extensão da rua; moradores e 
especialmente idosos durante o dia, em passeios matinais e compras diárias.  

 

                                                           
127 “Tequileiras” são mulheres jovens geralmente vestidas com roupas justas que vendem doses de tequila. Geralmente usam 
de suporte uma pequena mesa (ou banquinho) onde preparam as doses, servidas com sal e limão. As garrafas levam rótulos 
famosos, no entanto, as condições de comercialização e o preço das doses, em torno de R$5,00, coloca em dúvida a procedência 
da bebida. Notou-se que em período após 2016, a presença também de homens jovens, “tequileiros”, desenvolvendo a mesma 
atividade. 

128 Durante o dia, circulam nos dois sentidos da Rua Augusta: trabalhadores da construção civil geralmente descendo a Rua e 
trabalhadores com vestimenta formal ou mochilas subindo a Rua. 

129 Circuito turístico entre bares e restaurantes com valor fixo, grupo fechado e um guia. Esse serviço geralmente é oferecido em 
hostels e hotéis em geral. No Brasil, essa atividade começa a popularizar-se também entre brasileiros. 
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Figura 172. Fluxo e permanência de pedestres nas calçadas e na rua. Sábado à noite, 00h-00h30. Fonte: Autoria Própria. Ano: 2016. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal panorama revela a diversidade de atores, práticas e usos do espaço urbano dependendo do local, dia e 

período de observação, incluindo questões apropriação, mobilidade, hibridizações, conflitos presentes nesse trecho 

da Rua Augusta. Simultaneamente, observa-se grande concentração de empreendimentos imobiliários de grande 

porte e um expressivo número de lançamentos imobiliários - similarmente ao caso da Rua Paim, abordado a seguir, 

processo que também caracteriza o redimensionamento de funções, atividades e relações existentes na área como 

um todo. 
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Figura 173. Parque Augusta e Praça Roosevelt | 
Percurso pelo Baixo Augusta. Mapa. Fonte: 
Autoria própria. Ano: 2018. PARQUE AUGUSTA E PRAÇA ROOSEVELT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARQUE AUGUSTA 

O terreno do ‘Parque Augusta’ com cerca de 24.750 m² de área – dividido em 3 lotes com matrículas próprias 

- faz divisa com a Pontifícia Universidade Católica (Campus Consolação da PUC-SP) e é delimitado pelo 

entroncamento da rua Augusta, da rua Caio Prado e da rua Marquês de Paranaguá, em suas outras faces. Fruto de 

disputas entre o mercado imobiliário e a sociedade civil desde a década de 1970, é a partir dos anos 2000 que se 

intensificam movimentos de resistência e luta por tornar o terreno um parque público. Sobretudo a partir de 2013, 
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quando é criado o Organismo Parque Augusta130, o movimento se fortalece e se solidariza com outras lutas 

semelhantes no Brasil e no mundo131. 

Breve histórico  

Alvo de diversas transformações morfológicas e de usos, o terreno teve sua primeira ocupação em 1902, 

com a construção do Palacete Uchôa, projeto de Victor Dubugras Abrigou o Colégio Des Oiseaux – dos pássaros - 

tradicional escola feminina bilíngue português-francês no período entre 1907-1969. Em 1970, a prefeitura baixa um 

                                                           
130 O Organismo Parque Augusta (OPA) se define como um movimento ‘autogerido, horizontal e heterogêneo‛.. Sua proposta é 

que não haja líderes e nenhum grupo ou entidade oficialmente constituído o representa e organiza-se a partir de assembleias 

públicas, reuniões de grupos de trabalho, ações diretas na rua e rede mundial de computadores. É aberto à participação de 

quem se interessar em apoiar a causa: ‘PARQUE AUGUSTA 100% PÚBLICO, LIVRE DOS AGENTES DA ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA 

E COM GESTÃO POPULAR‛. Desde novembro de 2013, ao todo, mais de 250 pessoas diferentes assinaram as listas de presença 

das mais de 30 assembleias. 

131 No Brasil, existem diversos exemplos de defesa de áreas urbanas específicas de interesse público como o movimento Ocupe 

Estelita - Recife; a defesa do Parque do Cocó - Fortaleza; o movimento Fica Ficus – Belo Horizonte; a aldeia Maracanã - Rio de 

Janeiro. No mundo, a mobilização em defesa da Praça Taksim (Parque Gezi), Istambul – Turquia foi um fenômeno emblemático 

com muitas analogias pelo mundo, inclusive as do Brasil. Uma característica fundamental presente nas as mobilizações urbanas 

em geral é que elas não se focam nelas mesmas, mas abarcam questões diversas. E somente a articulação entre movimentos dá 

consistência aos mesmos e aponta para mudanças concretas. O manifesto do Organismo Parque Augusta apresenta em poucas 

palavras e de modo claro o que é e ao que se propõe enquanto movimento, abarcando a articulação com questões urbanas 

diversas e, também com outros movimentos. 
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decreto de utilidade pública do terreno, o qual é revertido em 1973, resultando na demolição do conjunto 

arquitetônico em 1974.  

O provável motivo para tal ato, considerado criminoso por muitos, provavelmente foi a intenção de 

construção do maior complexo hoteleiro da América Latina no terreno a ser realizado pela construtora Teijin, o qual 

ao final não foi realizado. Na década de 1980, o terreno recebeu a lona circense do Projeto SP onde se realizaram 

diversos shows e eventos. Na década seguinte, é vendido ao ex-banqueiro Armando Conde, que diversas vezes 

tentou, sem sucesso, construir ou vender.  

É nos anos 2000, porém que se iniciam as disputas de fato entre a sociedade civil e os interesses privados 

sobre o terreno, principalmente devido ao fato de o terreno abrigar o importante bosque – hoje a última área verde 

preservada na região central - que ocupa cerca de 40% da área com vegetação remanescente de Mata Atlântica132, 

como já comentado anteriormente.  

Em 2006, o anúncio da construção de um hipermercado pelo proprietário e do possível corte de uma parte 

das árvores do bosque gera uma mobilização popular em defesa do mesmo, contando com atos e abaixo-assinados, 

pressionando o poder público e apoiando-se na legislação existente e devido ao tombamento133 da área em 2004 

                                                           
132 Diversas leis garantem a proteção do bosque por sua condição de vegetação remanescente de Mata Atlântica e por sua 

extensão – expressivo número de exemplares. Entre as leis específicas a este fim estão: a Lei Federal da Mata Atlântica e a Lei 

nº 10.365 - de 22 de setembro de 1987.   

133 Em dezembro de 2004, o Conpresp tombou o bosque e as árvores isoladas, as reminiscências do Colégio Des Oiseaux, o portal 

principal, o portão de servidão e os muros do terreno, bem como a casa do bosque. A lei de tombamento também prevê a 
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pelo Conpresp134. Em seguida, o mesmo empresário proprietário do terreno anuncia a construção de outro grande 

empreendimento comercial de 38 andares, o qual também é rejeitado.  

Em 2008, o prefeito Kassab decreta a área como de interesse público – novamente após 1970, porém não 

banca a desapropriação do terreno e o conflito segue. No mesmo ano, o CONPRESP aprova um projeto de construção 

de três torres no Parque Augusta, desprezando todas as questões jurídicas que indicavam o interesse público na 

área. O projeto apresentado pela Setin e Cyrella desrespeita as leis que protegem o ‘parque‛, especialmente a lei de 

tombamento em diversos pontos: implicaria no corte de diversas árvores seriam cortadas, o recuo de 10m do bosque 

não seria respeitado, os elementos tombados como muro e o portal remanescentes do antigo Colégio Des Oiseaux 

além da ‚casa do bosque‛ – pequena construção também pertencente ao conjunto remanescente – seriam ignorados 

pelo projeto.  

Em 2011, a Câmara dos Vereadores de São Paulo aprova o Projeto de Lei (PL) 345/2006, que autoriza a 

criação do Parque Augusta, sendo sancionada a lei que autoriza a criação do Parque Augusta de fato em 23 de 

                                                           
limitação de altura de construções no lote do bosque para até 36m e no outro lote para até 45m. O recuo também é especificado 

e qualquer construção feita no terreno deverá estar a 10m de distância do bosque.   

134 CONPRESP (Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental de São Paulo) – Órgão criado 

pela prefeitura de São Paulo no ano de 1985 para promover a preservação e valorização da paisagem, tem como objeto de 

trabalho a preservação de bens de interesse cultural, sendo eles materiais, como edifícios do passado, traçados urbanos, praças, 

ruas e elementos representativos da morfologia ou bens imateriais de significativa importância histórico-cultural e arquitetônica 

– ambientes e espaços ecológicos importantes para a manutenção da qualidade ambiental e garantia da memória física e 

ecológica. 
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dezembro de 2013 pelo atual prefeito Fernando Haddad. Em meio a diversos episódios de conflito e pressão o ex-

banqueiro vende o terreno para a construtora Cyrela e a incorporadora Setin exatamente um mês antes da 

aprovação da Lei 345/2006. Curiosamente, apenas seis dias após a aprovação da lei 345/2006, no dia 29 de dezembro 

de 2013, o parque tem seus muros, grades e todas as passagens lacradas por tapumes e alvenaria pela primeira vez 

em 80 anos A operação de fechamento, entretanto ocorreu de modo totalmente ilegal e aparentemente foi realizada 

por funcionários das empresas proprietárias do terreno – a Cyrela e a Setin.  

A partir de então, durante o ano de 2014 a mobilização em defesa do terreno enquanto o ‘Parque Augusta‛ 

público e de gestão popular ganha ainda mais vigor e suas ações para organizar e articular a resistência ao projeto 

do setor imobiliário através da criação do Organismo Parque Augusta – ainda em 2013, apoiado por outros grupos 

já existentes como Sociedade Amigos do Bairro de Cerqueira César (Samorcc) e o Aliados do Parque Augusta, ambos 

sem fins lucrativos e empenhados em garantir a efetivação do Parque, além de contarem com o apoio e participação 

de outros grupos da sociedade civil. 

PRAÇA FRANKLIN ROOSEVELT 

Construída no final da década de 1960, a Praça Franklin Roosevelt é uma praça pública e constituiu-se como 

um conjunto arquitetônico de concreto com cinco pavimentos, dos quais dois abrigam o cruzamento de importantes 

eixos viários da cidade a ligação Leste-Oeste da cidade, a praça tinha, em sua superfície, a forma de um pentágono. 

Desde sua construção, o projeto recebeu inúmeras críticas e a praça passou por períodos de uso e de total abandono. 

Ao longo de sua história foi marcada pela presença de muitas companhias de teatro instaladas em seu entorno, como 

Os Parlapatões e o Teatro dos Sátyros e pelo uso constante e massivo de sua área por skatistas, desde a década de 

1980, quando se intensificou o processo de degradação do espaço. A praça sempre foi marcada pela presença de 
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grupos que lutam por sua manutenção como área de lazer e cultura, sendo um espaço de referência do centro de 

São Paulo, mesmo em período de maior abandono. 

A Praça Roosevelt - símbolo de ‘degradação’ desde a década de 1980 e ao mesmo tempo de vida cultural 

ativa em seu entorno, especialmente pela presença de inúmeros grupos e companhias de teatro - passou por uma 

reforma realizada pela Prefeitura e concluída em 2012. Após a revitalização do espaço voltou a abrigar 

frequentadores antigos e novos, sobretudo de skatistas, principal público referência do local. O processo de reforma, 

entretanto contou com a valorização imobiliária do entorno imediato, além de se somar ao processo de valorização 

do Baixo Augusta como um todo, e da região central. Dados apontam que após cinco meses da conclusão da reforma 

os aluguéis chegaram a triplicar e os valores de imóveis novos nas ruas próximas também subiram. Lojistas, 

moradores e proprietários de teatros instalados nos arredores já começam a se preocupar, pois em pouco tempo 

talvez se torne inviável manter-se no local, já que a maioria não é proprietária dos imóveis que ocupa.  

Neste sentido, o próprio terreno do ‚Parque Augusta se integra a essa lógica à medida que é extremamente 

valorizado pelo mercado imobiliário por sua ‚condição privilegiada em termos de área livre disponível para 

construção e de localização. Atualmente é propriedade da construtora Cyrella e da incorporadora Setin, e facilmente 

seria incorporado a sequência de lançamentos de empreendimentos imobiliários para as classes A e B na região, se 

não fosse por sua particular condição também de ‚objeto de disputas há décadas entre o mercado imobiliário e a 

sociedade civil, a qual o reivindica enquanto parque público, por uma série de motivos, os quais pretendo comentar.  
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Figura 174. Trecho 2 | Percurso pelo Baixo 
Augusta. Mapa. Fonte: Autoria própria. 
Ano: 2018. 

TRECHO 2 | RUA AVANHANDAVA 

 

 

 

 

 

 

 

Na parte “baixa” do Baixo Augusta, situa-se a Rua Avanhandava com extensão aproximada de 900m, 

delimitada em uma extremidade pela rua Martins Fontes (extensão da Rua Augusta, ou vice-versa) e na outra pela 

Rua Paim. Entre curvas e considerável diferenciação de relevo ao longo de seus 900m de extensão distribuídos em 6 

quarteirões, a Rua Avanhadava apresenta algumas variações de morfologia e usos. 

Breve percurso 

Iniciando o percurso pela extremidade da Rua Paim, atualmente reconhecida como grande “canteiro de 

obras” pode-se dizer que a Avanhandava “nasce” de uma rua estreita particular interna ao conjunto de prédios 
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modernistas Conjunto Habitacional Santos Dumont135 onde se enfileiram alguns botecos (abertos e cheios de noite), 

além de mercadinhos e restaurantes (movimentados de dia), por onde circulam cerca de 2000 pessoas diariamente.   

Seguindo pela Rua Avanhandava, até seu cruzamento com a Rua Acaraú predominam conjuntos e prédios 

residenciais aparentemente de classe média, sem estabelecimentos comerciais. Seguindo pela rua, por cerca de 50 

metros - passando pela Praça dos Contos Fluminenses até o próximo cruzamento Rua Araquan - predomina ainda o 

uso residencial, porém em forma de residências unifamiliares. 

Seguindo pela Rua Avanhandava, em direção ao seu trecho de contato com a Avenida 9 de julho, o número 

de edifícios residenciais volta a aumentar em relação às casas e ao longo de 50 metros a rua segue paralela à Avenida. 

Neste trecho também, localiza-se uma das escadarias de ligação entre a avenida - fundo de vale – e uma cota mais 

alta da cidade - neste caso a Rua Frei Caneca136 em sua inflexão para a Rua Caio Prado137. 

Em seguida, a Rua Avanhandava atravessa o baixio do Viaduto Júlio de Mesquita Filho138 onde se passa por 

alguns estabelecimentos como um estacionamento, uma floricultura e um sacolão. Por alguns metros, até a Rua 

                                                           
135 Será abordado no tópico seguinte. 

136 A Rua Frei Caneca é uma rua do bairro de Cerqueira César, localizada no distrito da Consolação, da cidade de São Paulo, Brasil. 
Atualmente a Rua é conhecida como parte integrante do circuito homossexual da cidade – e de certo modo também, a região 
do Baixo Augusta como um todo, devido a estabelecimentos voltadas ao público GLS (Gays, Lésbicas e Simpatizantes) incluindo 
bares, boates e saunas. Inúmeros lançamentos imobiliários voltados ao público GLS inclusive, estão sendo lançados na via e 
integram a valorização e o "boom" imobiliário característicos da região. 

137 A Rua Caio Prado é uma rua do bairro de Cerqueira César, localizada no distrito da Consolação, da cidade de São Paulo, Brasil. 
Com cerca de 300 metros de extensão, iniciando-se como inflexão da Rua Frei Caneca e ligando-se à Avenida da Consolação ao 
final, estabelece cruzamento com a Rua Augusta e faz face ao terreno do “Parque Augusta”, caso atual e emblemático de 
resistência pela criação de um parque público e disputa pela localidade entre a sociedade civil e o mercado imobiliário. 

138 O Viaduto Júlio de Mesquita Filho integra o conjunto de vias responsável por realizar a ligação viária no sentido leste-oeste 
da cidade. Sua função principal é conectar a Radial Leste ao Elevado Presidente Costa e Silva, cruzando com o Corredor Norte-
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Martinho Prado139, justapõem-se diversos edifícios residenciais de classe média e médio-alta. Ao fim deste “percurso 

descrito”, a Rua Avanhandava assume uma conformação totalmente diferenciada em relação ao restante de sua 

extensão.  

Na extremidade próxima à Rua Martins Fontes, ao longo de um trecho de 100 metros, a Avanhandava 

apresenta pontos de estreitamento da rua e alargamento das calçadas, uma diferenciação na iluminação e na 

pavimentação da rua e das calçadas – com desníveis mínimos ou inexistentes entre as duas, fruto de um processo 

de “revitalização” concluído em 2007, financiada por recursos do empresário Walter Mancini140.  Este trecho se 

configura como o recorte empírico definido, a qual se denominará como “Avanhandava, uma rua em festa” 141. 

  

                                                           
Sul e Avenida do Estado e cortando a região central de São Paulo. Ao tornar-se uma via subterrânea atravessa a da Praça 
Roosevelt e tem ligação direta com o Elevado Costa e Silva (Minhocão). 

139 A Rua Martinho Prado é uma rua do bairro de Cerqueira César, localizada no distrito da Consolação, da cidade de São Paulo, 
Brasil. De pequena extensão é paralela ao Viaduto Júlio de Mesquita Filho. 

140 Walter Mancini é empresário do ramo da gastronomia na cidade de São Paulo, onde nasceu e cresceu. 

141 O slogan completo “AVANHANDAVA, UMA RUA EM FESTA. No centro de São Paulo, em um trecho de 100 metros, você 
encontra todas as nossas casas. Venha e seja feliz!”, também com sua versão em inglês: “AVANHANDAVA, A PARTY STREET. In 

downtown São Paulo, along 100 meters, you will find all our houses. Come and be happy!”, presente no site 
<http://www.famigliamancini.com.br/> se refere ao trecho de 100 metros da Rua Avanhandava onde foram realizadas obras de 
“revitalização” em 2007 através de recursos de empresário Walter Mancini e onde se localizam os nove estabelecimentos de 
propriedade do mesmo. 
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Figura 175. Peça publicitária da “Rua Avanhandava”. Fonte: Site Famiglia Mancini. Ano: 2016. 
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Breve histórico 

Em 1980, o empresário Walter Mancini inaugurou seu primeiro restaurante a Cantina Famiglia 

Mancini na Rua Avanhandava. Cerca de duas décadas depois a partir dos anos 2000142, ainda no ramo da 

gastronomia, o empresário inaugurou de forma sequenciada mais oito estabelecimentos143 de sua 

propriedade, totalizando nove estabelecimentos – sendo sete restaurantes/bares e duas lojas – em cerca 

de apenas 100 metros lineares de via.  

Segundo Mancini144, a “revitalização” do trecho em 2007 foi “a primeira revitalização do centro de 

São Paulo”. Nesse processo de remodelação, promovido através de recursos próprios do empresário, 

foram alterados diversos elementos morfológicos – o leito da rua em si, calçadas e fachadas – tanto dos 

                                                           
142 A partir dos anos 2000 justamente, observação o intenso processo de valorização da região do Baixo Augusta, onde se localiza 
a Rua Avanhandava. Dados e notícias confirmam que o número de lançamentos imobiliários triplicou na primeira década dos 
anos 2000 na região e o metro quadrado dos imóveis novos atingiu valores em torno de R$ 9000,00 equivalente ao de regiões 
da cidade como Jardins e Vila Olímpia.  

143 (1) Em abril de 2001 - Inauguração do Il Ristorante Walter Mancini. (2) Em junho de 2004 – Inauguração da Pizza & Pasta 
Famiglia Mancini. (3) Em janeiro de 2007 – conclusão das obras de revitalização da Rua Avanhandava e inaugurações da 
Calligraphia, Loja e Galeria de Arte e da antiga lanchonete Central 22 (hoje Madreperola). (4) Em maio de 2011 – Inauguração 
do Madreperola. (5) Em outubro de 2013 – Inauguração do Migalhas. (6) Em dezembro de 2013 – Inauguração da loja Gato 
Bravo. (7 e 8) Além da Pizzaria Zi Tereza e o piano Bar Camarim 37. 

144 Depoimento presente no site Famiglia Mancini <http://www.famigliamancini.com.br/>: “Em 1980 inaugurei a cantina 
Famiglia Mancini na rua Avanhandava – onde, anos depois, realizei a primeira revitalização no centro de São Paulo. Tenho pelas 
ruas um sentimento de amor muito grande. E dedico um cuidado muito especial a essa rua, especificamente. Apesar de estar 
no ramo de restaurantes, observo as praças, as avenidas, a arquitetura. Os restaurantes podem desaparecer um dia, mas as ruas 
sempre permanecem. É por elas que as pessoas transitam com seus sonhos, suas ideias e sua esperança. E elas sempre nos 
levam para outro lugar. Quando eu era criança, meu pai sempre me dizia: “Quem tem uma porta aberta para a rua, seja ela qual 
for, tem uma porta aberta para o céu. Tenho muitas histórias para contar sobre a Avanhandava.””. 
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Figura 176. Rua Avanhandava vista a partir da Rua Martins Fontes (Rua Augusta) Quarta-feira, 14h. Fonte: Autoria própria. Ano: 2016. 

estabelecimentos comerciais quanto dos edifícios residenciais. Durante as obras, foram realizados: a 

substituição da pavimentação da rua e das calçadas com um material “ecológico” e de “controle de 

velocidade”; o estreitamento de trechos da rua e alargamento das calçadas; a amenização de desníveis 

entre rua e calçadas; a implantação de duas fontes decorativas; a implantação de iluminação “especial” – 

sistema de lâmpadas coloridas pendurados em árvores e outros elementos como postes.  
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Figura 177. Mesas na calçada do Restaurante Migalhas, gradio à esquerda, fonte à direita. Fonte decorativa na esquina da Rua Martins 
Fontes (Rua Augusta) com a Rua Avanhandava, segurança particular ao fundo, de terno. Quinta-feira, 12h30. Fonte: Autoria própria. Ano: 
2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além disso, mesas e cadeiras, assim como anteparos e gradis “decorativos”, foram implantados em 

frente a alguns estabelecimentos do trecho. O sistema de vigilância foi também atualizado e alguns 

seguranças particulares foram contratados para “cobrir” a área dos estabelecimentos e das calçadas. Desse 

modo, foi criado o envoltório para os estabelecimentos comerciais como ambientação de “viela 

italiana/europeia”, que junto à “nova” dinâmica do local – agitação noturna e diurna dos visitantes e 

clientes dos estabelecimentos gastronômicos.  
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“Rua Avanhandava, uma Rua em Festa”: uma discussão possível 

Tomando o trecho em questão da Rua Avanhadava, uma discussão possível a ser feita é a 

“aproximação” de certos aspectos observados na área com alguns processos listados a seguir: 

especialização, privatização e tematização145. 

Em primeiro lugar, notam-se indícios do processo de especialização da Rua à medida que nela há a 

orientação para um tipo de uso e função específicos relacionados ao consumo e entretenimento de um 

público de maior poder aquisitivo nos restaurantes, bares e lojas - em sua maioria de propriedade do 

empresário Walter Mancini. “Fácil de perceber e utilizar” por usuários e visitantes, integrantes de um 

público específico, a Rua adquiriu uma “textura urbana dócil e maleável” onde se podem produzir cenários 

situações e comportamentos presentes em outros “contêineres do ócio e do consumo” – como shoppings 

centers e parques temáticos.  

Em segundo lugar, o processo de privatização da Rua é também evidente à medida que o espaço 

nesse trecho é aparentemente gerido por um agente privado específico – um empresário provavelmente 

com o aval de outros proprietários de estabelecimentos e dos condomínios de prédios residenciais da área. 

A ideia de privatização se refere à mudança de titularidade da propriedade do espaço, da pública à privada 

de modo que outro elemento evidente do processo é a substituição de usos públicos do espaço por usos 

privados ou privativos de alguns habitantes ou comunidades. Conforme comentado anteriormente: 

                                                           
145 Três processos que compõe a Urbanalização para Muñoz (2008). 



PRÁTICAS SOCIOESPACIAIS NO ESPAÇO URBANO 

393 
 

calçadas e o próprio leito carroçável da via são efetivamente usados por clientes dos estabelecimentos e 

moradores do trecho, grupos de maior poder aquisitivo. 

Por fim, em terceiro lugar, a tematização caracteriza-se como um processo decorrente dos 

anteriores (especialização e privatização) em que todo espaço pode ser tematizado a partir da replicação 

de desenhos do espaço e comportamentos próprios dos contêineres do ócio e consumo. Essa tendência 

implica a adaptação do território para a imagem que a economia do ócio ou o turismo previamente 

incentivam. Nesse caso, a criação de um envoltório e ambientação de “viela europeia” para a Rua 

Avanhandava desejada e viabilizada por um agente privado.  

Desse modo, podem-se encontrar elementos dos três processos específicos - especialização, 

privatização e tematização - no trecho observado, e que compõe a urbanalização (Muñoz, 2008). Pode-se 

questionar se mediante tais processos a Rua configura-se como um entre muitos espaços públicos que, 

gradativamente, vão compondo uma cadeia de espaços claramente configurados como nichos de 

espetáculo, vinculados a estilos de vida e consumo.  
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Figura 178. Trecho 3 |Percurso pelo Baixo 
Augusta. Mapa. Fonte: Autoria própria. Ano: 
2018. 

TRECHO 3 | RUA PAIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Rua Paim - com extensão de apenas 500 m - é uma localidade em destaque na região do Baixo Augusta e 

na cidade por caracterizar-se como um “canteiro de obras” pela mídia em geral. A Rua concentra um expressivo 

número de lançamentos imobiliários nos últimos cinco anos, desde 2009 foram sete lançamentos - e os novos 

imóveis ofertados possuem metro quadrado em torno de R$9000,00. Com a substituição massiva de edifícios antigos 

e cortiços por empreendimentos imobiliários de grande porte destinados às classes A e B, a mudança da configuração 

da via é intensa e promove a “chegada dos novos moradores”, “de perfil jovem e solteiro” 146.  O espaço é homogêneo 

em termos da tipologia arquitetônica dos edifícios novos por cerca de 300m, em ambos os lados da Rua. 

                                                           
146 Como apontam diversas notícias e reportagens que circulam na grande mídia – como os jornais Folha de São Paulo e O Estado 
de São Paulo. Esse processo é observado no Baixo Augusta como um todo, assim como em outros locais do centro. 
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Figura 179. Infográfico “Na vertical” - Empreendimentos residenciais construídos entre 2009-2013. Fonte: Folha de São Paulo. Ano: 2013. 
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Figura 180. Conjunto Habitacional Santos 
Dumont. Acesso pela rua Paim e rua interna de 
comércio e serviços. Fonte: Autoria própria. Ano: 
2016. 
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Como contraposição, o Conjunto Habitacional Santos Dumont147 composto por 3 edifícios: 14 Bis, 

Demoiselle e Caravelle - se apresentará como uma espécie de “resistência” ao processo de renovação em 

curso na rua como um todo, apresentando dinâmicas próprias e consolidadas, entre moradores e 

frequentadores. Como caso particular, o expressivo conjunto de prédios modernistas desde sua construção 

em 1955, nunca havia tido sua fachada reformada e há poucos anos era conhecido como ponto de tráfico 

de drogas e de prostituição. Dados apontam que, em 2013, viviam 1.686 pessoas nos 499 apartamentos 

do prédio XIV Bis148 – em sua maioria quitinetes.  Nos outros dois edifícios149 do conjunto, somam-se mais 

598 unidades pelo menos, ultrapassando-se 1000 unidades em um mesmo conjunto. Estima-se que ao 

menos 2000 pessoas circulam pela rua interna do conjunto diariamente. 

  

                                                           
147 O conjunto foi construído em 1955 e projetado pelo arquiteto Aron Kogan - o mesmo de "treme-tremes" famosos como o 
São Vito e o Mercúrio, hoje demolidos no centro. O 14 Bis em especial é conhecido como "treme-treme" – e há duas explicações 
para o apelido: a estrutura balançava com o vento e, lá embaixo, algumas figuras marginais faziam "tremer" o local. Diversos são 
os boatos de que figuras ilustres como Ted Boy Marino, Nelson Ned, Mussum e Ary Toledo teriam aproveitado o anonimato da 
juventude por lá.  

 

148 Segundo moradores, o edifício XIV BIS têm atualmente (2016) 544 apartamentos e não 499 como informa a notícia. As 
divergências existem provavelmente devido ao processo de divisão de apartamentos grandes (2-3 quartos) em outros menores, 
processo que se dá informalmente, segundo moradores. Portanto, é possível que nos últimos 3 anos, tenham-se somados 45 
unidades, transformadas provavelmente em quitinetes. Ver: <http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2013/09/1341682-com-
499-apartamentos-treme-treme-da-rua-paim-coleciona-lendas-e-moradores-ilustres.shtml>  

149 Segundo moradores, nos outros dois edifícios: no Demoiselle também com acesso pela rua interna são 276 quitinetes, 
Caravelle com acesso pela Rua Paim são mais 322 apartamentos com tipologias variadas. 

http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2013/09/1341682-com-499-apartamentos-treme-treme-da-rua-paim-coleciona-lendas-e-moradores-ilustres.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2013/09/1341682-com-499-apartamentos-treme-treme-da-rua-paim-coleciona-lendas-e-moradores-ilustres.shtml
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ANEXO 2 - FERRAMENTAS E PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS EM CAMPO 

APLICATIVO  CONFIGURADO | FULCRUM | ALAMEDA_2017 E BAIXO AUGUSTA_2018 

Para a realização de coleta de dados em campo, configurou-se uma ferramenta que pudesse reunir e realizar 

a sistematização prévia do amplo volume de dados a serem coletados. Para tanto, através da plataforma Fulcrum 

(<http://www.fulcrumapp.com/>), configurou-se um aplicativo de celular que auxiliasse na coleta de dados em 

campo, considerando aspectos que pudessem caracterizar tanto as práticas socioespaciais quanto os praticantes do 

espaço urbano. Para essa finalidade, os campos temáticos configurados estruturaram-se em 3 CATEGORIAS 

PRINCIPAIS, relativas a:  

(1) ESPAÇO E TEMPO considerando sua variabilidade, e ancorada nas perguntas “QUANDO?” E “ONDE?”  

(2) PRÁTICA(S) SOCIOSPACIAL(AIS) de um indivíduo ou de um grupo, e ancorada nas perguntas “O QUE?” e 

“COMO?” 

(3) PRATICANTES, enquanto um indivíduo ou grupo em relação ao espaço e a outro(s) praticante(s), e 

ancorada na pregunta “QUEM?” 

O aplicativo configurado cumpriu com as expectativas de coleta no que diz respeito a: flexibilidade na 

montagem e a possibilidade de ajustes posteriores durante a coleta e entre momentos de cole; a variedade de tipos 

de campos configuráveis, desde informações mais sensíveis e subjetivas a dados objetivos e mensuráveis; a 

capacidade de acúmulo de informações em um mesmo ponto; bem como a funcionalidade de conversão em 

formatos diversos dos dados de campo, de acordo com as ferramentas de sistematização e representação gráfica 

eleitas e empregadas em etapa posterior – como plataforma CARTO (<https://carto.com/>). 

https://carto.com/
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Figura 181.Exemplo de pontos coletados na Interface do 
aplicativo no celular. 2017. 
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Figura 182. Interface do aplicativo na plataforma 
Fulcrum no computador 
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Figura 183. Exemplo de ficha de ponto coletado no aplicativo Fulcrum. 2017. 
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Figura 1842. Interface do aplicativo na plataforma Fulcrum no computador. 2017. 
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TABELA EXPLICATIVA DO APLICATIVO CONFIGURADO 

 

T
E

M
A

S
 CAMPO a ser preenchido CONTEÚDO 

TÍTULO TIPO OBRI
GATÓ

RIO 

DESCRIÇÃO ALTERNATIVAS 

E
S

P
A

Ç
O

/T
E

M
P

O
 

Q
U

A
N

D
O

/O
N

D
E

 

P
E

R
IO

D
O

 
 

Ú
N

IC
A

 E
S

C
O

L
H

A
 

X PERIODO da observação  
manhã 
tarde 
noite 
madrugada 

BAIXO AUGUSTA 
(BRASIL) 
manhã - 6h-12h 
tarde - 12h-18h 
noite – 18h-00h 
madrugada - 00h-6h 

ALAMEDA 
(ESPANHA) 
 
manhã - 6h-12h 
tarde - 12h-20h 
noite – 20h-01h 
madrugada - 01h-6h 

P
R

A
T

IC
A

N
T

E
 |
 I
N

D
IV

ÍD
U

O
/G

R
U

P
O

 
Q

U
E

M
 

Q
U

A
N

T
ID

A
D

E
 

D
E

 P
E

S
S

O
A

S
  

N
U

M
É

R
IC

O
 

X Quantidade de pessoas participantes na 
atividade ou no grupo. 

1- uma pessoa 
2- duas pessoas 
3- 3-5 pessoas  
4- 5-10 pessoas  
5- 10-50 pessoas 
6- mais de 50 pessoas 

G
Ê

N
E

R
O

 

M
Ú

L
T

IP
L

A
 

E
S

C
O

L
H

A
 X Gênero das pessoas participantes na atividade 

observada 
mulher 
homem 
ambos 
outro 

ID
A

D
E

 

M
Ú

L
T

IP
L

A
 

E
S

C
O

L
H

A
 X Idade das pessoas participantes na atividade 

observada 
criança 
jovem 
adulto 
idoso 



PRÁTICAS SOCIOESPACIAIS NO ESPAÇO URBANO 

404 
 

P
R

Á
T

IC
A

 |
 I
N

D
IV

ÍD
U

O
/G

R
U

P
O

 O
 Q

U
E

/C
O

M
O

 

N
A

T
U

R
E

Z
A

 D
A

 
A

T
IV

ID
A

D
E

 

M
U

L
T

IP
L

A
 E

S
C

O
L

H
A

 

X Natureza da atividade em função da 
interatuação ou não das pessoas participantes. 
Há interação entre elas ou não? Como? 
 
*INDIVIDUO/GRUPO interagem entre si e com o 
seu entorno/espaço urbano? 
 
Descrição completa: 
interação (2+personas) (troca) 
co-existencia(2+personas) (presença 
física_pacificidade/tolerância) (indeferença) 
co-presença(1+personas) 
(conexão_mediação_virtual) 

interacao 
coexistencia 
copresenca 

ID
E

N
T

IF
IC

A
Ç

Ã
O

 D
A

 A
T

IV
ID

A
D

E
 

 

M
Ú

L
T

IP
L

A
 E

S
C

O
L

H
A

 

X Atividades no espaço urbano, sobretudo 
público 
 

Descrição completa: 
-consumo produto_objeto (objetos_alimentos) 
(compra e venda) 
-consumo serviço_experiência (compra e 
venta) 
-ócio recreativo (mais físico: esportes, jogos, 
brincadeiras, que envolvam o corpo e 
movimento) 
-ócio contemplativo (mais intelectual: passeio, 
leitura, observação, “vendo o movimento") 
-conversa (como elemento mais importante de 
interação) 
-ambulante_venta (“em movimento”_em geral 
interage por alguns segundos) 
-ambulante_pedindo ajuda (“em 
movimento”em geral interage por alguns 
segundos) 
 

consumo produto_objeto 
consumo serviço_experiencia 
ocio recreativo 
ocio contemplativo 
conversa 
ambulante_venda 
ambulante_pedindo ajuda 

A
N

IM
A

L
E

S
 

D
O

M
E

S
T

IC
O

S
 

S
IM

/N
Ã

O
 

- Presença de animais domésticos - 
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A
L

C
O

O
L

 

S
IM

/N
Ã

O
 - Consumo ou venda de bebidas alcoolicas - 

C
IG

A
R

R
O

 

S
IM

/N
Ã

O
 

- Presença de fumantes - 

D
R

O
G

A
S

 
IL

ÍC
IT

A
S

 

S
IM

/N
Ã

O
 

- Consumo ou venda de drogas ilícitas – se for 
perceptível 

- 

S
U

P
O

R
T

E
 

M
Ú

L
T

IP
L

A
 E

S
C

O
L

H
A

 

- Presença e/ou uso de algum suporte ou objeto 
IMPORTANTE para a realização da atividade? 
 
-mobiliario urbano público fixo = bancos, 
semáforos, sinalização viária, cabines 
telefonicas e de informação, lixo, bancos, toldos, 
marquise, fontes públicas 
-mobiliario urbano particular móvel = mesas e 
cadeiras 
-veiculo nao motorizado = bicicletas, skates, 
patins, longboards, patinetes, carrinho de bebe 
etc 
-veiculo motorizado= motocicletas, carro, 
caminhão, bicicletas elétricas, etc 
-bola ou brinquedo 
-instrumento musical= oficial ou improvisado 
-bagagem= bolsas, mochilas malas 
-roupa ou tecido= jaquetas, mantas, cangas etc 
-mapa turistico 
-liVro_caderno 
-celular 
 

mobiliario urbano público fixo 
mobiliario urbano particular 
movel 
veiculo nao motorizado 
veiculo motorizado 
bola ou brinquedo 
instrumento musical 
bagagem 
roupa ou tecido 
mapa turistico 
livro_caderno 
celular 
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Á
G

U
A

 
(A

L
A

M
E

D
A

) 

S
IM

/N
Ã

O
 - Agua como elemento fundamental para a 

atividade. 
- 

C
O

N
F

L
IT

O
S

_
V

IS
IV

E
I

S
 

IN
C

O
M

P
A

T
IB

IL
ID

A
D

E
 

M
Ú

L
T

IP
L

A
 E

S
C

O
L

H
A

 

- Existencia de conflitos visiveis : por espaço 
físico, por uso, ou por ambos. 
Existencia de um ou de 
ambos(justaposição/sobreposição) aumenta a 
intensidade do(s) conflito(s) uno o de ambos 

Descrição completa: 
incompatibilidade por justaposição de 
usos/atividades_espaços diferentes 
 
incompatibilidade por sobreposição de 
usos/atividades_mesmo espaço 
 

Justaposicao de 
usos/atividades_espacos 
diferentes 
 
sobreposicao de 
usos/atividades_mesmo 
espaco 

IN
T

E
N

S
ID

A
D

E
_
C

O
N

F
L

IT
O

S
 V

IS
IV

E
IS

 

N
U

M
É

R
IC

O
 

- INTENSIDADE_CONFLITOS VISIVEIS 
Se determina em função de todos os campos 
anteriores, direta ou indiretamente. 
 
Influencia direta: 
*NATUREZA DA ATIVIDADE 
*CONFLITOS VISIveis  (INCOMPATIBILIDADe)  
 
Nível 1-5 (menor-maior) 
 
1-muito baixo (improvável que haja alguma 
tensão) 
2-baixo (presença de animais, veículos e 
pedestres, abordagens indesejadas pacificas) 
3- medio (briga eminente, incomodo visivel, 
animais domesticos causando desconforto, 
abordagens invasivas) 
4- alto (presença de polícia, brigas, contato 
fisico, risco de ferimento) 
5- muito alto (risco de morte, muitas pessoas 
envolvidas,todos os anteriores) 

1-muito baixo 
2-baixo 
3- medio 
4- alto 
5- muito alto 
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E
S

P
A

Ç
O

/T
E

M
P

O
 

Q
U

A
N

D
O

/O
N

D
E

 

D
U

R
A

Ç
Ã

O
 

N
U

M
É

R
IC

O
 

- Duração da atividade: segundos ou horas? 
 
*FLUXOS: marcar sempre 1.  
 
Descrição completa: 
 
1 - segundos = momento (curta) (momento de 
tensão/interação) 
2- até 15 minutos (encontró casual/conversa 
breve) 
3- até 30 minutos – (café/cerveza (media) 
4- até 1 hora (cerveja, refeição) 
5- 3 horas ou mais  (longa) (atividade 
organizada longa, trabalho) 
 

1 
2 
3 
4 
5 
 

F
L

U
X

O
S

 (
B

A
IX

O
 A

U
G

U
S

T
A

) 

T
IP

O
 

M
U

L
T

IP
L

A
 

E
S

C
O

L
H

A
 

- Há fluxo de pessoas? Com quais características? 
 
1-Contínuo ou intermitente? 
2- Sentido Paulista - Sentido Centro? OUTRO? 
3- Ócio ou trabalho? OUTRO? 

continuo 
intermitente (descontinuo) 
sentido paulista (subindo) 
sentido centro (descendo) 
sentido (outro) 
motivacao ocio 
motivacao trabalho 
motivacao (outra) 

IN
T

E
N

S
ID

A
D

E
 

N
U

M
É

R
IC

O
 

- Qual a intensidade do fluxo? 
enquanto ocorre a observação: 
 
1- muito baixo (pessoas sozinhas, intermitente, 
muito espaçado) 
2-baixo (pessoas sozinhas ou poucas pessoas, 
continuo, com ritmo ) 
3-médio (grupos maiores, intermitente, 
espaçado porém com ritmo) 
4- alto (grupos maiores, continuo) 
5- muito alto (multidão, continuo, ininterrupto, 
não se percebe a divisão de grupos) 

1 
2 
3 
4 
5 
 

Figura 185. TABELA EXPLICATIVA DO APLICATIVO CONFIGURADO | FULCRUM | ALAMEDA_2017 E BAIXO AUGUSTA_2018 

 




