
O PÓS- USO DAS PRAÇAS BRASILEIRAS: 
O MÉTODO DE AVALIAÇÃO PÓS –OCUPAÇÃO. 

 
PIRES, Lindsay da Rosa (1) 

 
(1)Arquiteta, Urbanista pela Universidade Santa Úrsula. End: Rua Ivaldo de Azambuja casa 450. Rio Mar 2. 

Barra da Tijuca. Cep:22793-316.  Rio de Janeiro. RJ.  Telefone: (21) 2431-2318  Fax: (21) 3328-5518 
E-mail: lindsayarq@yahoo.com.br / lindsay@click21.com.br. 

 
 
ABSTRACT. 
 
Lindsay da Rosa Pires graduated  as an  architect at Santa Úrsula University in 2002. She will finish her 
pos-graduation in  design at Veiga de Almeida University in July 2004. The topic of her dissertation is : 
Fernando Chacel and Índio da Costa of Antero de Quental Square: Post-Occupancy Evaluation (POE).    
Her research are based in urban design, has create  an methodology based in Post-Occupancy Evaluation of  
to evaluate the squares.  
The  hereafter of  her research she works with consulente in archutecture and landscape 
 
 
Key Word: Square, Post-Occupancy Evaluation (POE)  and Usurious.  
 
 
 
INTRODUÇÃO 
A Avaliação Pós-Ocupação (APO) que torna possível avaliar se um ambiente construído  corresponde às 
expectativas preestabelecidas pelo projeto, quais são seus problemas, o nível de satisfação de seus usuários, 
ect. Adotar este tipo de avaliação é praticamente uma condição para se manter a qualidade do ambiente 
construído, na medida que, através da APO torna-se possível otimizar o funcionamento do ambiente 
construído, o que implica na melhoria das condições de vida dos usuários. 

Este trabalho visa aplicar métodos e desenvolver diretrizes para futuros projetos baseados nas descobertas 
feitas através da  APO, minimizando os custos e agilizando o andamento das pesquisas na medida que 
apontam o que efetivamente funciona ou não em um ambiente.  

Desta forma tomando como modelo teórico a APO será formulado um método e técnica para avaliação do 
pós-uso das praças brasileiras para melhor satisfação dos usuários. Entretanto, antes de executar a avaliação é 
imprescindível apresentar alguns conceitos de antemão como: praças, sua classificação e o próprio conceito 
de APO  e suas avaliações. 

  
1. DEFINIÇÃO DE PRAÇA: 
Segundo Merlin e Choay (2000) a palavra praça vem do “latim platea” (praça pública), lugar 
público descoberto constituído juntamente por um espaço vazio e pelas contribuições em seu 
entorno. Sua importância se modifica segundo as culturas e as épocas, e segundo a intensidade da 
vida pública. (Merlin e Choay apud Hazan, Valéria,2000.) 

1. 2. CLASSIFICAÇÃO DAS PRAÇAS 
Está sendo proposta uma classificação não por estilo de época, por anos ou através de suas funções, 
mas sim uma classificação das praças em três, a saber : praça arquitetônica, praça urbanística e praça 
paisagística.  



 
1. 3. Praça Arquitetônica 
 
A Praça de caráter arquitetônico surge na Idade Média com o renascimento para atender uma necessidade 
econômica, viabilizando um espaço para tal função, perdendo seu caráter cívico de abrigar as manifestações 
políticas da sociedade e local de reunião. Será observado a valorização dos heróis nacionais. 

Na praça arquitetônica podemos observar a predominância de elementos mineralizados como: coretos, 
gazebos, escultura de deuses, chafarizes, fontes, arcadas, colunas. Acontecia a valorização da arquitetura e 
não havia arborização. 

1. 4. Praça Urbanística 
As cidades Medievais não eram projetadas desta forma cresciam de forma orgânica, surge a necessidade de 
reformar a estrutura das cidades, desta forma a praça surge como forma de viabilizar acessos, uma vez, que 
está ligada a urbe (a urbe tem por objetivo ordenar e modelar o convívio, impossibilitando o uso democrático 
do cidadão. A urbe está ligada aos serviços urbanos de esgoto, calçamento, iluminação, água e etc.)que nasce 
da circulação, a praça urbanística, muitas vezes são circundadas por ruas de tráfego intenso a sua 
volta. A Praça urbanística data do século XVIII mas se cristaliza no século XIX.  

Os urbanistas basearam as cidades e as praças de caráter urbanístico no modelo de Chambord (de autor 
desconhecido), isto é, jardim ao centro que permitia várias perspectivas. Esse modelo foi consagrado por 
André Lê Notre. 

Pode-se citar como exemplo o Arco do Triunfo em Paris e Praça da Independência. 

1. 5.Praça Paisagística 
Com a Revolução industrial , ocorre o inchamento das cidades e cada vez mais a população é massacrada em 
jornadas exaustivas de trabalho, assim há a necessidade do descanso, entretanto com seu dia de folga as 
pessoas não podem ir para o campo para o contato com a natureza. Uma vez, que estão longe do campo surge 
a necessidade  da criação de parques e praças para o lazer dessa nova população, sem perder a produtividade 
nas indústrias Assim a praça de caráter arquitetônico começa a ganhar árvores, desta forma a paisagem do 
campo chega a cidade, para o lazer da população sem finalidades econômicas ou urbanísticas.  

Na praça paisagística pode-se observar a valorização e a larga utilização da flora nativa. A vegetação é 
utilizada como elemento tridimensional e escultórico. E desenho forte e pessoal, capaz de exprimir as 
concepções inovadoras de projeto.  

Pode-se citar como exemplo a Praça General Osório e a praça Almirante Júlio Noronha ambas no Rio de 
janeiro.  
 

2. AVALIAÇÃO PÓS- OCUPAÇÃO 

2. 1. Aspectos Conceituais 
A avaliação Pós-Ocupação, que vem do inglês – Post-Occupancy Evaluation (POE), trata-se de uma 
avaliação que tem por finalidade repensar o projeto após sua utilização, cujo foco principal é a participação 
dos usuários.  

É digno de nota que existe divergência entre pesquisadores em relação ao conceito de APO e alguns termos 
utilizados. A APO é apresentada ou entendida por alguns como uma área do conhecimento( ALVES apud 
ORNSTEIN e MEDVEDOVSKI,1999) e para outros, como um método de avaliação do desempenho ( ALVES 
apud REIS e LAY, 1999). 

Estas divergências não constituem um problema estrutural, no entanto, para uma definição teórico-
metodológica, adotada-se o conceito de APO utilizado por Ornestein. 



Segundo ORNSTEIN (1992) , as pesquisas avaliativas tem como objetivo, coletar, analisar e interpretar 
sistematicamente informações a propósito da implementação e eficiência de intervenções humanas para 
melhorar as condições dos usuários.  
 
2. 2. Ambiente X comportamento 
Cada indivíduo percebe o ambiente construído de um modo específico e apresenta um comportamento 
relacionado ao seu nível de satisfação. Quando o ambiente não satisfizer suficientemente as suas reais 
necessidade, o usuário poderá efetuar intervenções visando adaptá-lo ao seu modo de vida. Caso contrário, 
poderá incorrer um mal estar subjetivo ou uma sensação de insatisfação, acarretando efeitos psicológicos e 
fisiológicos sobre o organismo humano. 
 
2. 3. APO no Brasil 
Inexiste no Brasil o hábito entre arquitetos, outros profissionais, clientes e usuários, de se avaliar os espaços 
edificados no decorrer de seu uso (DEL CARLO E ORNSTEIN, 1990:05).  

A APO é um campo da arquitetura e urbanismo que começou a ser estudado no Brasil em 1984 nas 
Universidades. No caso do Rio de Janeiro o ano de vertente foi em 1995, Paulo Afonso Rheingantz conclui a 
primeira dissertação de mestrado do PROARQ/UFRJ, utilizando-se de instrumentos da APO.  
 
 
3. ETAPAS DA APO 
Em síntese a APO divide-se no levantamento de dados, na organização, diagnóstico e recomendações para 
projetos semelhantes. Durante seu desenvolvimento podem ser investigados os aspectos físicos, 
comportamentais, técnicos-construtivos, técnico-econômicos, técnico-estéticos e técnico-funcionais do 
ambiente em uso, e tendo em vista tanto a opinião dos técnicos, projetistas e clientes, como também dos 
usuários, diagnosticar aspectos positivos e negativos, e definir recomendações que minimizem, ou até mesmo 
corrijam, problemas detectados no espaço estudado. 

3. 1.  Avaliação Comportamental 
Segundo PREISER os fatores comportamentais sejam responsáveis pela conexão da atividade e da satisfação 
dos usuários com o ambiente (Macedo, Marta apud PREISER et al., 1999). Esta análise tem por objetivo 
analisar a relação existente o nível de satisfação do usuário e seu comportamento. Sabemos que o ambiente 
físico pode influenciar no comportamento de seus usuários, no entanto são poucos os profissionais utilizam-
se desses dados comportamentais em seus projetos. A avaliação Comportamental consiste no estabelecimento 
de contato com usuário do ambiente a ser estudado, na elaboração de questionário pré-teste, no contato com 
profissionais envolvidos com o objeto de estudo ou que possam ser consultados, na tabulação dos dados e na 
análise final.  

Como técnicas de medidas em pesquisas no campo das relações ambiente-comportamento, podem-se ter: 
entrevistas, questionários, reuniões de grupo de usuários, anotações diárias do comportamento dos usuários, 
análise de desenhos, fotos, observações registradas em planta e etc. 

As entrevistas são uma técnica extremamente utilizada em APOs no Brasil, principalmente aquelas face a 
face com usuários-chave. É importante no resgate de informações sobre a evolução e decisões de projeto, 
construção, uso, operação e manutenção, colaborando para determinar em que etapa de produção e uso 
surgiram os aspectos mais positivos e negativos do ambiente construído.  
 
Na avaliação comportamental pode-se ter algumas subvariáveis, a seguir (ORNSTEIN,1992): 
 Adequação ao uso e escala humana 
 Proximidade 
 Interação 
 Imagem e codificação ambiental 
 Identidade cultural 



 Densidade populacional 
 
3. 2. Avaliação técnica 
Esta etapa incorpora tanto os aspectos funcionais, técnicos e comportamentais. A obtenção de um maior 
número de informações possíveis na avaliação técnica, permite uma comparação entre estes dados obtidos 
com as informações dadas pelos usuários, possibilitando comparar dados mensurados com dados sensitivos  
( MACEDO, Marta  apud ROMERO, 1999). 
 
4. TRÊS LINHAS DE PESQUISA PARA UMA AVALIAÇÃO INICIAL DO PÓS-USO DAS PRAÇAS BRASILEIRAS: 
 Avaliação técnico-funcional 
 Avaliação técnico-estética 
 Avaliação Conforto-ambiental 

 
4. 1. Avaliação Técnico-Funcional 
Envolve o planejamento e o programa do projeto originalmente proposto, sob todos os aspectos relacionados 
ao projeto.  

Avaliação do desempenho funcional dos espaços resultantes: 

 Planejamento/programa do projeto 
 Dimensionamento dos espaços 
 Fluxo de pessoas 
 As áreas de lazer e descanso 
 Flexibilização dos espaços 
 Adequação do mobiliário 
 Quantidade do mobiliário 
 Inter-relação dos espaços  
 Sinalização/orientação 
 Circulação de pedestre e veículos 
 Adequação de deficientes físicos e visuais 
 Segurança contra acidentes 

 
4. 2. Avaliação Técnico-Estética 
Está relacionada ás questões comportamentais e os aspectos culturais , envolvendo a percepção e 
compreensão do ambiente, bem como as questões relacionadas à forma e ao estilo.  

Os valores estéticos e simbólicos para o avaliador-arquiteto e o arquiteto-projetista, algumas vezes diferem do 
ponto de vista do leigo, pelo fato do profissional ter um repertório cultural distinto do ultimo citado. 
(ORNSTEIN apud  ZUBE). 

São levados em consideração fatores como:  
 Cores/pigmentação 
 Texturas 
 Volume, massas 
 Complexidade das formas 
 Ritmo 
 Efeitos lumínicos 

 
4. 3. Avaliação conforto-ambiental 
São levados em consideração fatores como: 
 Acústica 
 Águas pluviais 
 Radiação 



 sombreamento 
 umidade 
 iluminação artificial 

 
 
5. ALGUMAS AVALIAÇÕE TÉCNICO-FUNCIONAIS 

5. 1. As áreas de lazer e descanso 
Nos anos 40 e 50, os quintais começam a diminuir de tamanho, as ruas que antes quase não tinha movimento 
começa a receber um tráfego intenso de veículos. Os prédios de apartamentos se popularizam e raramente são 
dotados de quaisquer espaço livre para o lazer. A população tem necessidade de locais para encontro, 
repouso, enfim lazer passivo e ativo, são frutos de práticas tradicionais de convivência e realidade humana.  

O playground é um espaço especial para recreação infantil dotado de equipamentos como gangorras, 
escorregas, gaiolas, gira-giras e balanço fazendo parte do programa das praças. As áreas de descanso como 
bancos, mesas de jogos  para os velhos jogarem cartas tais atividades tem que se harmonizar com as áreas de 
playground para as crianças pequenas e áreas para as crianças maiores jogar ou patinar. São áreas 
independentes com características diversificadas que se harmonizam entre si no  espaço da praça.  

A  avaliação destas áreas devem ser feitas para  constatação se uma área interfere na outra. Deve-se lembrar 
por exemplo que as áreas para os idosos tem características diferentes do que as áreas para crianças 
principalmente porque os idosos tem um modo de vida totalmente oposto as crianças. Em linhas gerais em 
quanto os playgrounds sobressai os gritos e as gargalhadas das crianças na área do descanso do idosos o tom 
da voz é bem mais baixo, porque a maioria deles tem problemas de doença e facilmente ficam irritados com o 
barulho.  

5. 2. Adequação do mobiliário 
O mobiliário urbano é um dos pontos imprescindíveis para a promoção da permanência nos espaços livres.  
Defini-se mobiliário urbano é a coleção de artefatos implantados no espaço público da Cidade, de natureza 
utilitária ou de interesse urbanístico, paisagístico, simbólico ou cultural. ( IBAM/CPU,1996). 

Alguns estudos sobre a percepção das cidades revelam que em função do grande número e diversidade de 
elementos, o mobiliário urbano impõe  exigências de simplicidade e clareza para integrar-se na paisagem 
urbana desempenhando funções individuais (Cullen,1987) 

A função básica de uso e a destinação dada a cada tipo de mobiliário urbano já são na sua essência, conhecido 
uma vez que se destinam atender a necessidades básicas do homem, dentro do meio urbano, tais como andar, 
abrigar, sentar, esperar, comunicar, etc. O mobiliário urbano é um elemento destinado a se relacionar com o 
homem e que deve ter uma qualidade de design que venha atender adequadamente ao padrão físico da 
população a que se destina servir, utilizando para tantos estudos ergonométricos apropriados. Através da 
adequação da escala do equipamento a escala humana, permitindo a utilização destes de forma confortável, 
contribuindo assim, para uma convivência mais agradável do homem com seu entorno.  

O mobiliário urbano dentro do contexto urbano, está destinado a interagir primeiramente com o seu entorno 
imediato  e o meio ambiente do lugar. Em um segundo momento com a cidade como um todo. Para tanto, 
deve-se levar em consideração alguns fatores como: 
 Integração com o entorno; 
 Uniformidade com a linguagem; 
 Correta distribuição dentro do espaço; 

 
O mobiliário urbano permite ser analisado, sinteticamente, sobre três pontos de vista: por seu aspecto 
funcional, incorporando questões de sua inserção no espaço urbano desde, desde a acessibilidade universal 
até o comprometimento da paisagem, por seu aspecto formal, levando em consideração desde a ótica do 
desenho do elemento e sua ergonomia até sua fabricação e por último, seu aspecto estético, contemplando 



questões ligadas desde a sua aparência formal até seu conteúdo simbólico com a cidade e seus muitos 
usuários. 

O estabelecimento dessas categorias de análise encontra respaldo direto no trabalho de Creus, em que o autor 
elege três conceitos interrelacionados que são apresentados como: funcionalidade, racionalidade e 
emotividade(Creus,1996) 

 
5. 3.  Adequação dos deficientes físicos e visuais 
Um fator também determinante para a implantação do mobiliário urbano é considerar os usuários do 
ambiente, sem ocorrer discriminação de grupos com dificuldades de locomoção, como os portadores de 
deficiência física ou visual. Assim, a localização, a acessibilidade e o design dos elementos deverão garantir 
atendimento universal a todos os usuários.  

A norma 9050/1994, da ABNT define parâmetros, sobre a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência 
como: 
 Faixas de circulação livre; 
 Liberação de esquinas; 
 Implantação de meio-fio rebaixado-rampas liga; 
 Piso de alerta; 
 Faixas de orientação; 
 Obrigatoriedade da colocação de corrimões e guarda-corpo nas passagens que ligam áreas de diferentes 

níveis; 
 
Segundo o Manual de implantação do  mobiliário urbano da Cidade do Rio de Janeiro  qualquer elemento do 
mobiliário deve priorizar o usuário, tendo como objetivos: 
 A fácil mobilidade sem barreiras ou obstáculos; 
 Acessibilidade aos espaços e aos elementos; 
 Conforto e segurança na circulação, permanência e utilização; 

 
6. Conclusão 
Nos nossos dias cada vez mais avaliações são feitas em tempos menores para se avaliar o nível de 
qualidade dos usuários. E através de uma  metodologia de avaliação levando em conta Cristopher, 
Alexander que segundo ele deve-se haver uma democratização do projetar, levando em conta 
realmente o usuário na concepção do projeto ou em uma reestruturação.  

Assim, através de uma abordagem etnográfica que inclui observação direta, entrevista com usuários chaves, 
análise de documentos, fotos , vídeos, plantas e até mesmo histórias. E tais pesquisas devem ser ministradas 
por equipe que pode ser formada por consultores em : arquitetura, paisagismo, engenharia, designer, 
planejamento urbano, psicologia de acordo com cada caso e o porte do ambiente a ser analisado podendo 
conter ou não todos citados acima ou até mesmo acrescidas outras especialidades.  

Qualquer APO deve ser  cuidadosamente formulada que pode ser dividida em: levantamento de dados, 
diagnóstico, recomendações para o ambiente construído e finalmente insumos e recomendações para 
reestruturação do ambiente.  

Desta forma quando for cogitado, uma reforma de uma praça, deve-se ser feito uma pesquisa de avaliação da 
qualidade do ambiente para se diagnosticar se a praça realmente precisa de uma reforma ou não. A fim de 
que, não ocorra uma reforma  ou melhor uma “maquiagem” da praça, e a mesma, tenha problemas projetuais 
que poderiam ser resolvidos se fosse feito  uma prévia  avaliação pós-ocupação. Desta forma, acarretaria 
gastos de uma soma considerável de dinheiro,  a maioria das vezes dinheiro público e se teria praça 
subtilizadas ou até mesmo não utilizadas, pois não foi considerado os usuários . E assim, as pesquisas no 



campo da APO serviriam para  medir a qualidade do ambiente construído  e a satisfação dos usuários  das 
praças brasileiras.  
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