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Abstract: The tension established between the use and the form, the use understood as the product of 
the behavior determined by appropriations and by intersensorial contexts of the invironment, 
establishes a biunivocal relationship between the user who redesigns the space, which in turns forges 
in the user trends, and inductions for the space use. This tension determines spatial transformations 
which, when known and taken to projectual refletion, reveal itself as important tool in the design of 
public open spaces. This paper dicusses questions related to an intense mutability of these spaces and 
their intersensorial qualities which determine other dimensions transcending their visual aprehention. 
The research presented in this paper seeks to expand the concept of form and contribute to the 
construction of a teaching protocol that encompasses behavioral and sensorial dimensions to the 
design process through analysis concepts and representations inhrent to the landscape morfological 
approach. 
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1.INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas o entendimento da cidade e do meio urbano como reservatório de elementos 
físicos, contextos sensoriais e comportamentais e a crescente diminuição fisica dos espaços privados, 
sobretudo dos residenciais, apontam para a importância dos espaços livres públicos como facilitadores 
da integração social e de teorias que articulem as questões morfológicas, sensoriais e comportamentais 
na estruturação desses espaços.  

Na sociedade atual, em que cada vez mais a vida acontece na esfera privada, o interesse crescente na 
recuperação dos espaços públicos é certamente uma idéia instigante. O contraste da vida encapsulada e 
provida de comunicação indireta com o espaço circundante, reforça o interesse e a importância das 
pessoas em usarem seus sentidos e interagirem diretamente com seu entorno. Muito embora alguns 
autores, como por exemplo Richard Sennet (1988), discutam a morte dos espaços livres públicos, 
acreditamos que eles continuam a ter um importante papel nas cidades contemporâneas. Entre outras 
funções desempenhadas por esses espaços, destacamos a promoção da integração social através das 
áreas destinadas à circulação, ao comércio, à contemplação e ao lazer como fundamentais à 
manutenção da vida pública nas cidades (Carr et al., 1992). 

Reforçando essa idéia, Jane Jacobs (2001), discute o vigor e a coerência da “cidade real”, produto das 
práticas diárias de seus habitantes, e a debilidade e irracionalidade de experiências criadas a partir de 
uma visão meramente teórica da vida nesses centros. A tese central de Jacobs postula que o grau de 
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urbanidade de uma cidade, de um bairro ou de uma rua depende da vitalidade ali presente e o convívio 
entre atividades distintas no interior de um mesmo espaço – como morar, trabalhar, passear, fazer 
compras, conviver e circular, é a base da vida urbana. Ruas mal iluminadas, calçadas esburacadas, 
parques segregados, quarteirões muito extensos e o equacionamento equivocado do convívio entre 
pedestre e automóvel, são alguns dos elementos físicos e espaciais que corroem a urbanidade. 

No entanto, a arquitetura do espaço público tem estado recentemente sob constante desenvolvimento, 
e inúmeros espaços novos ou renovados foram criados. O ponto de partida foi o tratamento 
arquitetônico dos espaços públicos, mas a vida na cidade e a interação entre vida urbana e espaço 
público também foram enfatizadas. Algumas cidades geridas no contra-fluxo das teorias que 
sustentam a falência do espaço livre público viabilizaram renovações urbanas considerando as 
reflexões acerca dos problemas ligados ao empobrecimento crescente da vida e dos espaços públicos. 
Isso fomentou, nos últimos quarenta anos, uma série de políticas urbanísticas empenhadas na 
reconsideração da cidade como “cenário de encontro”, na busca da relação mais harmônica entre o 
ambiente construído, seus habitantes e o meio natural, priorizando o pedestre sobre o automóvel e 
atribuindo maior atenção para o transporte coletivo, elegendo o desenho como fonte de uma nova 
simbologia. 

Entendemos que os espaços revitalizados, portanto redesenhados a partir de espaços já existentes, 
devam privilegiar os requerimentos sociais e perceptivos sensórios pré-existentes, articulando-os no 
método do projetar. Acreditamos que o propósito existencial da arquitetura é o de transformar o sítio 
em lugar, de esculpir o significado potencialmente presente no ambiente a “priori”. Pretendemos, 
portanto, explorar nossa pesquisa investigando as formas comportamentais e sensoriais dos espaços 
livres públicos, e seus possíveis desdobramentos nos métodos de ensino, com objetivo de sensibilizar 
os futuros arquitetos para a importância destas questões (comportamentais e intersensoriais) na 
concepção projetual destes espaços. 

2. INTERROGANDO A RELAÇÃO ENTRE O PROJETADO E O PERCEBIDO 

A renovação urbana, como meio para deter a degradação ambiental nas grandes cidades, trata de uma 
das principais questões das últimas décadas que é o resgate do espaço público, como base territorial da 
cidadania; promovendo novos usos e um tecido urbano plural. Recuperar o antigo com a introdução do 
novo, fomentar a economia local existente, garantir a pluralidade de usos e estimular a participação e 
parceria, articulando os vários atores: gestores governamentais, as comunidades, investidores privados 
e públicos e as universidades, são os principais ingredientes para o possível sucesso de ações urbanas. 
Entendemos que em urbanismo, a sabedoria das soluções não vêm apenas da qualidade técnica dos 
projetos, mas também da participação democrática das populações locais e de uma articulação entre 
aqueles vários atores. Citando Valadez, Paula (2003) lembra que “não existem diferenças entre 
arquitetos e não arquitetos em se tratando dos aspectos quantitativos de percepção de uma paisagem, 
porém estas diferenças são muito significativas quanto aos aspectos qualitativos que os definem”. 

Apontamos assim para a importância das pesquisas sobre a cidade enquanto ambiente perceptível e a 
abordagem “in situ” que orienta intervenções na direção da interdisciplinaridade e postula a 
importância de projetos que articulem a integração de aspectos morfológicos, comportamentais e 
intersensoriais do espaço livre urbano. 

Se o estudo da forma dos espaços livres públicos, se revela como uma importante ferramenta para o 
entendimento desses espaços, já que suas formações estão ligadas geralmente a dois processos – o 
natural e o planejado, em muitos casos, a forma, nos espaços planejados, adquire uma força e uma 
autonomia maior em relação aos espaços que se estabelecem naturalmente. 

Já nos anos 70, Kevin Lynch demonstrava a existência de uma imagem coletiva – denominador 
comum das inúmeras imagens pessoais de cada habitante, e estabelece os métodos para que essas 
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preocupações se reflitam na prática projetual, estabelecendo a dialética entre a imagem que o 
arquiteto procura e as imagens que os habitantes percebem. 

Embora o método de Lynch privilegie a qualidade visual da imagem, ele afirma que quase todos os 
sentidos atuam na formação desta, e que ela é uma combinação de todos eles. Se a cidade é uma 
organização polivalente e mutante, espaço de múltiplas funções, então a forma deve ser de algum 
modo descompromissada e adaptável aos objetivos e às percepções de seus cidadãos. Lynch (1960) 
entende a cidade como objeto da percepção de seus habitantes, e estes como parte integrante de sua 
forma. Dessa maneira, o comportamento dos usuários nos espaços livres públicos determina 
apropriações que também definem a sua forma. As apropriações advindas do comportamento do 
usuário nos espaços livres públicos podem ser determinadas por questões de ordem cultural, social e 
também perceptivas sensoriais, que fragmentam esses espaços e o redesenham, imprimindo nele novos 
usos e formas.  

Para alguns autores, essa relação uso-forma, nos espaços livres públicos, é determinada pelo 
comportamento de seus usuários considerando a presença de equipamentos que possibilitem a 
permanência, que projetem sombra, ou criem uma atmosfera agradável, convidativa e determinante 
para o bom funcionamento do espaço (Carr et al., 1992) 

Para William Whyte, em The Social Life of Small Urban Space (1980), a presença de elementos 
(pessoas ou objetos), que determinem a interação de dois ou mais usuários, também funcionam como 
catalisadores para o bom funcionamento da área. Esse fato, que Whyte denomina de “triangulação”, 
possibilita a conexão entre pessoas, que promovendo apropriações no espaços, definem novas formas 
e usos. Whyte (1980) defende que o movimento das pessoas é um dos grandes espetáculos de uma 
praça: uma beleza que pede para ser observada e que nos revela os espaços que funcionam e os que 
não funcionam. Whyte estuda o comportamento dos usuários em praças em Nova York há mais de 
vinte anos. Sua teoria analisa os espaços, não apenas como um lugar, mas a partir da observação dos 
usos e relações estabelecidas pelo grupo, com objetivo de identificar o que é e o que não é usado pela 
população, como os espaços são apropriados pelo grupo ou individualmente e porquê. Observa como o 
grupo se comporta no ambiente construído e que resposta dá ao lugar, verificando o que denomina de 
“sorrir coletivo”. 

Roger Trancik em Finding a Lost Space (1985), sublinha que o sucesso dos espaços livres urbanos 
depende do entendimento crítico do que é bom ou ruim em alguns espaços testados por usuários e 
analisados pelos projetistas. Sua análise recai sobre dois tipos primários: os espaços “hard" e os 
espaços “soft”. Os primeiros são aqueles limitados por construções arquitetônicas destinadas a 
propiciar locais para atividades sociais cuja principal característica é o fechamento, enquanto que os 
espaços “soft” são dominados pelo ambiente natural e proporcionam a oportunidade de recreação 
destacando-se assim do ambiente construído. Embora a ênfase normalmente recaia sobre os espaços 
“hard” das cidades, Trancik aponta para a importância de se olhar para ambos como inspiração para 
os novos projetos. 

Outros autores como Augoyard e Thibaud (1998) entendem que a forma arquitetônica e urbana podem 
ser determinadas pela “ambiência” do espaço: as percepções sonoras, olfativas, táteis e térmicas, agem 
no indivíduo como balizadores comportamentais, e os levam a privilegiar alguns espaços em 
detrimentos de outros. Nas áreas livres de edificação, esta atitude se amplia, principalmente porque 
nestes espaços, os filtros técnicos que muitas vezes o projetista utiliza nos projetos de áreas internas, 
tornam-se inapropriados para as áreas livres. Para Jean-François Augoyard, cada sensação constrói o 
espaço e o tempo a sua maneira. A referência espacial, tal qual definida pelos caracteres Newtonianos, 
perde sua pertinência explicativa nos processos sensíveis, a não ser o de vê-lo (o caráter visual). Nossa 
dificuldade de imaginar uma forma propriamente sonora, ou térmica, ou olfativa, mostra bem o quanto 
a metáfora visual penetrou em profundidade na nossa maneira de pensar o espaço construído. 
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Augoyard (1998) defende que se o meio urbano é a conjugação de elementos físicos, contextos 
sensoriais e comportamentais, então nossa relação com o ambiente sensível e formal deve ser 
entendida como uma troca, um trânsito construtivo entre o dado e o configurado, o sentido e o agido, o 
perceptível e o representável. A partir desta estética arquitetônica, Augoyard propõe que a forma 
construída deva ser considerada em quatro condições: como um conjunto de propriedades físicas 
distintas, conforme a natureza de cada gênero de sinais; como uma configuração sensível localizada; 
como a expressão de uma cultura especializada aliando função, arte e técnica; e ainda como a 
expressão e recepção de uma cultura de habitantes-usuários. Para ele, a pesquisa sobre as ambiências 
urbanas envolve uma revisão fundamental do caráter naturalmente interdisciplinar da teoria e da 
prática  arquitetônica, ou seja, o reconhecimento das interdependências entre forma construída, forma 
percebida e a forma representada. Segundo ele, é impossível explicar o fundamento de uma dessas 
modadidades sem se referir às outras. 

Também do ponto de vista da percepção intersensorial do espaço, Jean-Paul Thibaud (1998) parte de 
uma análise que permite colocar em evidência diversos tipos de combinações sensoriais pertinentes ao 
espaço urbano. Para Thibaud, a exploração dessas combinações, constituem um novo meio de 
apreender a identidade dos lugares e a experiência sensível que deles se pode ter. Este autor aponta 
também para a importância de sensibilizar os futuros arquitetos para o papel das “ambiências” na 
concepção dos espaços públicos. 

2.1 Comportamento e intersensorialidade 

O ponto de partida para as questões ligadas às dimensões e níveis do espaço está relacionado à sua 
percepção e à própria definição deste enquanto realidade percebida sendo portanto um espaço que não 
se identifica com o espaço euclidiano. Segundo Koffka (apud Penna, 1968), o espaço euclidiano é 
essencialmente isotrópico, não possuindo nem regiões nem direções privilegiadas. Trata-se de um 
espaço homogêneo, físico.  

Totalmente diverso é o espaço psicobiológico em que tem lugar a conduta, inclusive a conduta 
perceptual. Aqui nos defrontamos com um espaço altamente diferenciado, no que concerne aos 
valores com que se exibem suas áreas constitutivas. Trata-se de um espaço anisotrópico. Nele as 
posições as e direções têm significados diversos (Penna, 1968). 

Para Penna (1968), perceber é conhecer através dos sentidos, objetos e situações. O ato implica, como 
condição necessária, a proximidade do objeto no espaço e no tempo. 

As disciplinas de Percepção Urbana e Comportamento Ambiental definem e distinguem os diferentes 
componentes que atuam na inter-relação homem-ambiente construído. Elas explicam o modo como o 
homem percebe o ambiente, processa as informações do mesmo, o concebe e o avalia, interage com o 
ambiente que o cerca, e age sobre ele após avaliá-lo. As primeiras investigações sobre a percepção 
ambiental (1950-1960) tratavam o indivíduo como um ser que captava passivamente os estímulos 
ambientais. Enfatizavam as relações humanas perante estímulos simples, tais como a cor, a luz, a 
profundidade, a forma e o movimento aparente. A inclusão do homem como um ser que se encontra 
“dentro” do entorno e que se movimenta nele se deu nos estudos de percepção ambiental somente no 
final da década de 1950. No início dos anos 60, a arquitetura passou a utilizar os instrumentos de 
análise criados por psicólogos ambientais, como Kevin Lynch, que partiu das investigações 
pisicológicas de Piaget e Gibson. 

Atualmente, o conceito de Percepção Ambiental tem um enfoque diferente do que tinha 
tradicionalmente. Hoje, tem como objetivo o estudo da relação entre o homem e o seu entorno, onde 
um modifica o outro. Para Del Rio (1996) a percepção é “um processo mental da interação do 
indivíduo com o meio ambiente que se dá através de mecanismos perceptivos, propriamente ditos e, 
principalmente cognitivos”. Segundo este autor, os primeiros são dirigidos pelos estímulos externos, 
captados através dos cinco sentidos, onde a visão é o que mais se destaca. Os segundos são aqueles 
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que compreendem a contribuição da inteligência, uma vez que a mente não funciona apenas a partir 
dos sentidos e nem recebe essas sensações passivamente, existindo, portanto contribuições ativas do 
sujeito ao processo perceptivo desde a motivação, à decisão e conduta. 

O modo de se relacionar com os espaços e de agregar-lhes valores varia de uma cultura para outra. As 
características estéticas – o discurso sobre o ‘belo’ –, por exemplo, varia dependendo dos aspectos 
culturais de cada grupamento humano; da mesma forma que as sensações e percepções dos confortos 
higrotérmico, visual e acústico demonstram variações que oscilam de uma cultura a outra, de um 
grupo a outro inserido dentro de uma mesma cultura, apesar de estes estarem dentro dos limites 
fisiológicos objetivos do ser humano. (Paula, 2003) 

Tuan (1983) discursa sobre a potencialidade de nossos sentidos para podermos perceber e construir o 
mundo, o autor refere-se a “mundo” como uma estrutura espacial, um mundo olfativo por exemplo, 
seria aquele em que os odores estão espacialmente arranjados, e não apenas onde aparecem em 
sucessão acidental. Podem outros sentidos, além da visão e do tato proprorcionarem um mundo 
espacialmente organizado? É possível argumentar que o odor e a audição nos dão por si mesmos a 
sensação de espaço?  Há uma inter-relação entre os nossos sentidos e a nossa percepção. Sentimos e 
carregamos essas informações de significados, passamos a perceber para poder sentir de novo. Esse 
mecanismo ininterrupto e indissociável é o responsável pela apreensão e interpretação espacial. Esse 
autor afirma ainda que apesar de 80% das nossas informações sensoriais passarem pela visão; o 
paladar, o olfato, a sensibilidade da pele e a audição, conjugados com as faculdades espacializantes da 
visão e do tato, enriquecem muito nossa apreensão do caráter espacial e geométrico do mundo. 

Dentre as informações espaciais fornecidas pela visão, destacamos a verticalidade (altura), 
horizontalidade (largura) e a espessura (profundidade) dos objetos e a distância que eles se encontram 
uns dos outros e de nós mesmos (grifo nosso). Pela audição podemos apreender a localização e a 
distância, pois o sistema auditivo está equipado para a análise de padrões temporais e para conhecer a 
seqüência e o tempo de duração de um estímulo ambiental. “O sentido de distância e de espaço se 
origina da capacidade auditiva? O mundo do som parece estar espacialmente estruturado, embora 
sem a agudeza do mundo visual” (Tuan, 1983). 

2.2 As lições do in situ 

A intenção dessa pesquisa se desenvolveu, a partir do estranhamento que a percepção de algumas 
contradições das análises das formas de uso do espaço livre público nos causou. 

A fase de observações in situ aqui relatada passou por dois momentos distintos e complementares: 
mapear os espaços livres públicos e apreendê-los em suas dimensões comportamentais, pressupôs a 
predominância da percepção visual sobre os demais sistemas sensoriais; por outro lado, perceber o 
espaço considerando seus contextos intersensoriais nos exigiu todos os sentidos atuando como 
mecanismos de interface com a realidade. 

 

Na figura 1, podemos notar um espaço, que nos parece ter sido projetado para uma pausa para o 
descanso ou para leitura, pois geograficamente encontra-se resguardado da área de maior movimento 
dentro do parque: como as quadras esportivas, o play-ground, os quiosques de alimentação; no 
entanto, esta área encontrava-se totalmente vazia (ocupada somente por uma pessoa), não obstante ser 
domingo, dia de movimento intenso no parque. Ao indagarmos à única pessoa encontrada no local, 
sobre sua opinião à respeito dele, ouvimos que “apesar de ser um lugar tranqüilo e sombreado, o fato 
de estar próximo á uma via de muito movimento de veículos, e portanto com muito ruído, parece que o 
espaço fica cheio e sufocante, tanto que eu vou tentar encontrar um outro mais tranqüilo”. 
(informação verbal) Notamos no discurso do informante, que sua percepção sonora daquele ambiente, 
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refletiu um espaço estruturado pelo ruído dos carros em movimento, nos possibilitando pensar em um 
som-estrutura: portanto um som que edifica um espaço auditivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Influência do ruído sobre o uso do espaço. 

A dependência visual do homem para organizar o espaço não tem igual. Os outros sentidos ampliam e 
enriquecem o espaço visual. Assim, o som aumenta a nossa consciência, incluindo áreas que estão 
atrás de nossa cabeça e não podem ser vistas. E o que é mais importante: o som dramatiza a 
experiência espacial. Um espaço silencioso parece calmo e sem vida não obstante a sua visível 
atividade. A qualidade material do som pode ser percebida estruturando o todo, mesmo quando em seu 
estado de silêncio (ausência de som). 

Segundo alguns autores, o sentido auditivo diferencia-se do visual por ser menos seletivo: “uma vez 
que para o ouvido humano não é fácil escutar sons excluindo outros na mesma amplitude e 
intensidade acústica”, e também porque “uma boa guia acústica, como o som produzido numa fonte, 
pode facilmente ser mascarada pelo tráfego mediano”. Huertas, Ochaita & Espinosa (apud Paula, 
2003, p.62). 

A pele representa o maior órgão do tato e o primeiro meio de comunicação humana com o mundo no 
processo evolutivo da humanidade, o tato foi o primeiro a surgir, originando os nossos olhos, ouvidos, 
nariz e boca. O tato é uma interação dos sentidos, mais que um simples contato da pele ou de um 
objeto, por abranger toda extensão do corpo, o tato nos faz distinguir o alcance do “eu” (e 
conseqüentemente do não eu), fornecendo informações espaciais do que está à nossa frente ou atrás, 
acima ou abaixo,à esquerda ou à direita, etc. O tato também pode nos fornecer sensações ligadas ao 
conforto térmico, pelo contato do sol ou do vento em nossa pele denotando sensações de frio, calor, 
desconforto, etc. 

Projeções de luz e sombra, quando percebidas, como estruturadoras espaciais, podem determinar usos 
não previstos para o espaço. 

Na figura 2 retratando uma situação de domingo às 12:00 hs, constatamos que o uso do gramado para 
o descanso e para o jogo de bola, parecem estar condicionadas pela projeção de sombra das árvores. 
Um usuário nos confessa: “sabemos que esta área não é apropriada para jogar bola, podemos até 
estragar o gramado, mas esta sombrinha convidativa e refrescante foi decisiva para a nossa escolha”. 
Em outro dia, voltamos ao mesmo local, mas desta vez em outro horário (quarta-feira às 15:30 hs), 
embora fosse um dia de pouco movimento, novamente percebemos o mesmo espaço sendo apropriado 
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por um grupo de capoeira. Neste horário a projeção da sombra se deslocou, unindo-se à sombra de 
outra árvore, ampliando também a extensão do grupo usuário, agora com 10 pessoas, colocadas 
linearmente, lado a lado, ocupando todo o espaço determinado pela projeção das sombras. Neste 
espaço, percebemos nitidamente sua estrutura tridimensional, tendo a sombra, como elemento 
estruturador do piso, a copa das árvores estruturando a cobertura, e os troncos como fechamentos 
laterais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: A sombra como estruturador do espaço 

Notamos desta maneira que o elemento dinâmico da sombra projetada pelo elemento vegetal, mais do 
que sua própria existência estática, constitui um qualificador e um estruturador do ambiente, definindo 
formas de apropriações, muitas vezes não previstas na concepção projetual.   

Experienciar o espaço ativando outros níveis de consciência, que não o visual, significa aprender a 
partir da própria vivência, atuando sobre o dado e criando a partir dele. “O mundo da física é 
essencialmente o mundo interpretado pelas abstrações matemáticas, e o mundo do sentido é o mundo 
real interpretado pelas abstrações imediatamente fornecidas pelos órgãos dos sentidos” (Tuan, 1983). 

Nosso inventário de campo prosseguiu, focando agora o espaço polisensível do jardim sensorial, 
inaugurado em março de 1995 no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Idealizado pela paisagista 
Cecília Beatriz Veiga Soares, o jardim foi inicialmente projetado especialmente para deficientes. 
Desde a seleção das espécies vegetais, privilegiando plantas com texturas diversas e odores 
característicos, incluindo algumas posicionadas para serem tocadas; até a concepção do chão, 
apropriado para receber cadeiras de rodas. Cecília nos contou que, caminhando pelas aléias do Jardim 
Botânico, sentiu-se feliz de poder usufruir toda a beleza daquele imenso santuário verde que sempre a 
surpreende: árvores majestosas, troncos desenhados, folhagens de tonalidades, texturas e formas 
diversas, floradas magníficas; os lagos com plantas aquáticas; pássaros em profusão; micos; 
pequeninos caxinguelês que atravessam o nosso caminho atrás de coquinhos. Ocorreu-nos, no entanto, 
com imensa tristeza, que apenas os deficientes visuais não possuem este privilégio, todos os outros, 
deficientes auditivos, paraplégicos, por exemplo, podem apreciar como nós. Propus-me então planejar 
um recanto, com características próprias, em que pudessem sentir e participar um pouco de toda essa 
magia.(informação oral) 
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Os detalhes podem ser observados em todas as partes: placas em braile explicam as características das 
plantas, o piso é diferenciado e antiderrapante, identificando os locais onde deve-se mudar de direção; 
o corrimão em volta do trajeto auxilia sua indicação e a fonte ao centro do jardim serve como 
referência sonora. O projeto nasceu, tendo como foco principal o deficiente visual, mas o resultado foi 
um espaço topológico situado no tempo e com uma visualização aberta ao toque, ao olfato e à audição. 
Como uma coreografia de balé, muito mais do que em termos de arquitetura; a paisagista teve que 
descobrir, quais flores atraem determinadas espécies de borboletas e pássaros; quais são os sons 
produzidos pela queda dágua sobre determinadas folhagens; quais as texturas dos caminhos para que 
possam ser identificados mesmo quando se bifurcam. Procurou-se projetar um jardim como uma obra 
aberta, uma obra para estimular, para fazer vibrar os sentidos, para servir de orientação, para se 
enxergar até em meio às trevas. 

O jardim sensorial permite constatar, em local e momentos determinados, a intensidade dos 
parâmetros auditivos, táteis, olfativos e visuais. O jardim é um espaço construído de sensualidades e o 
seu reconhecimento através de processos exploratórios sensoriais condicionados, possibilita uma 
experiência única ao visitante, que encontrará na descoberta da paisagem uma nova possibilidade de 
sensorializar e sentir o mundo do jardim. A experiência tátil decorre ao longo do ano, ilustrando sons, 
aromas, imagens, texturas, temperaturas e contrastes. 

O som, o odor e o tato como estruturadores do espaço, traçam um perfil sonoro, olfativo e tátil do 
ambiente, elaborado pelo consciente e enriquecido pelas experiências emocionais a partir do contato 
direto com os materiais. As transformações do lugar através da estrutura – sonora, olfativa e tátil, 
formam uma narrativa de elementos sinalizadores de um espaço, pleno de volumes encadeados, que 
formam um lugar construído. 

Os diversos espaços sensoriais, parecem-se muito pouco entre si. O espaço visual, com a sua nitidez e 
tamanho, difere profundamente dos difusos espaços auditivos, olfativos e tátil-sensorio-motor. 

“A informação visual tende a ser menos ambígua e mais evidente do que a informação auditiva. Uma 
grande exceção é a audição da pessoa cega, que aprende a escutar as diferentes audifrequências mais 
altas, capacitando-as a localizar objetos numa sala”. Hall (apud Paula, 2003, p.60). 

No entanto, para Montagu 1988 (in Paula, 2003, p. 56), todos os nossos sentidos se unem num só. Eles 
são estágios sucessivos de uma só percepção, e essa percepção é sempre apenas uma percepção de 
tato.“O que percebemos como realidade por meio dos outros órgãos dos sentidos na verdade não nos 
é mais do que uma hipótese, sujeita à confirmação do tato. (...) Ver é uma forma de tocar à distância, 
mas tocar nos fornece a verificação e a confirmação da realidade”.   

Algumas informações espaciais só podem ser conhecidas através dos odores e que não poderiam ser 
fornecidas pela visão, tato ou audição. Utilizamos os nossos sentidos no processo de percepção do 
ambiente: percebemos, processamos e filtramos as informações e as refletimos em atitudes e 
comportamentos. Nossas atitudes em relação ao espaço que nos envolve, se desdobram em 
apropriações. Segundo Gustave Fischer (1994, p.82), “a apropriação é uma maneira de materializar 
uma parte do seu universo mental no espaço físico ambiente, para o fazer nosso”. O espaço tem uma 
dinâmica individual e social que atuam nos processos psicossociais da relação sujeito x espaço, 
determinantes na construção do espaço vivido. O processo de ação e intervenção sobre o mesmo, 
transformando-o e personalizando-o, e muitas vezes denota o sentimento de posse e de apego. Ainda 
de acordo com Fischer, a apropriação se expressa por marcações, centralidades, fronteiras e sinais, a 
construção de territórios, entendidos como “organização social produtora de fronteiras que inscrevem 
no espaço as regras e os usos culturais de um grupo”, permitindo a valorização social do espaço 
(Fischer, 1994, p. 28). 

Podemos constatar este fenômeno em algumas áreas inventariadas retratadas no domingo em praças e 
parques diversos (figura 3) através das apropriações definidas por territórios com organização semi-
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fixa – que segundo Hall (apud Fischer, 1994) são territórios definidos por elementos semi-fixos que 
nele (espaço) se encontram, e pelo tipo de relação existente entre esse tipo de organização espacial e o 
comportamento. 

 

 

 

 

 

 

Figuras 3 

As apropriações compostas por essa estrutura física maleável, expressam a mudança das formas 
arquitetônicas fixas e pensadas pelo viés tradicional do projetar - pelo privilégio das formas físicas 
estáticas - e alteram os valores paisagísticos dos espaços livres públicos, nos instigando a pensar que 
talvez resida nessa estrutura maleável uma forte expressão de necessidade da mudança na forma de 
projetar esses espaços. 

Notamos o espaço livre público em movimento, se transformando continuamente, em torno de 
diferentes apropriações, por atividades sincrônicas (que acontecem ao mesmo tempo) e diacrônicas (o 
mesmo espaço com diferentes atividades, dependendo da hora e do dia), como nas figuras 4 e 5.  

 

 

 

 

 

 

Figuras 4 (esquerda) espaço durante a semana, e 5 (direita) mesmo espaço no fim de semana. 

As resistências das formas cambiantes sobre as formas físicas e predeterminadas, redesenham 
diferentes modos de utilização desses espaços, configurando novas paisagens: paisagem 
comportamental e paisagem sensorial. Essas estruturas móveis, rompem a estrutura física e impõem 
uma reflexão nas suas imagens. A alteração de usos dos espaços livres, expressa a polifuncionalidade 
dos espaços de andar, circular, etc., e permite a convivência de diferentes “tribos”: camelôs, artistas, 
esportistas, etc. O movimento de pessoas, a circulação de pedestres, o comércio formal e informal, a 
pausa para o descanso e contemplação, o lazer esportivo e o espetáculo promovido por artistas de rua, 
formam os aspectos principais que fazem do espaço livre público palco de muitas representações. Para 
William Whyte (1980, p. 10),  
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Qualquer que seja o seu significado o movimento das pessoas é um dos grandes espetáculos de uma 
praça. Você não vê isso em fotografias de arquitetura, as quais tipicamente não têm vida e são tiradas 
de um ponto de vista, que poucos compartilham. Estas são geralmente mal entendidas. Ao nível do 
olhar, a cena aparece bem mais dinâmica cheia de cor e de movimento, com pessoas falando ligeiro, 
caminhando devagar, pulando degraus, balançando-se de forma alternada, acelerando ou reduzindo 
para acompanhar o movimento dos outros. 

William Whyte (1980) aponta como locais positivos, os lugares determinados por apropriações 
geradoras de atividades, como por exemplo, a presença de “comida”; e delimita os subespaços onde 
atividades e pessoas consideradas “indesejáveis” são encontradas, determinando os locais, que 
considera negativos. Às atividades geradoras de integração entre duas ou mais pessoas 
simultaneamente, ele denomina de triangulação: como as manifestações artísticas, pontos de 
alimentação, etc.  

Para Carvalho (apud Vieira, 2002), a percepção da diversidade e da heterogeneidade urbanas, é um 
dos principais fatores para se entender o espaço livre, que recria a partir da integração das diferenças, 
novas realidades. Entendemos que a paisagem comportamental desses espaços determina uma 
coreografia pública e comunitária, que juntamente com outros fatores, conforma uma dimensão 
espacial da cultura e permite que o espaço seja completamente desvinculado das formalidades ou 
regras que restrinjam seu uso. Para Yi-Fu Tuan (1983, p.6), “se pensarmos no espaço como algo que 
permite o movimento, então lugar é a pausa; cada pausa no movimento torna possível que localização 
se transforme em lugar”. “Espaço” é mais abstrato do que “lugar”. Para Tuan, o que começa como 
espaço indiferenciado, transforma-se em lugar à medida que o dotamos de valor. Entendemos que o 
espaço livre público enquanto espaço-movimento, repousa no conceito de lugar quando apoiado no 
redesenho constante que o sujeito-usuário, ator participativo, nele (espaço) imprime por atitudes e 
apropriações. 

A apropriação pode se estabelecer também de outras formas, que não a física: pode se revelar pelo 
aroma, por sons, e pelo sentido da visão – nos dois primeiros casos, quando um aroma ou um som 
invadem um dado ambiente, o preenchem  e dele se apropriam; pela visão, podemos dizer que nos 
apropriamos de tudo que nosso olhar alcança, neste sentido, uma boa permeabilidade visual do espaço, 
facilita sua apropriação pela visão. Na apreensão sensível do espaço público, a questão da 
acessibilidade, se desloca do percebê-lo  privilegiando o sentido da visão; esta via de acesso 
perceptivo é geralmente formado pelas configurações físicas do espaço; o olho estético (ligado à 
forma) supõe uma percepção distanciada da realidade vivenciada, de suas dimensões ambientais 
(sonora, olfativa,etc.), e sociais (interações, trocas sociais). Para Chelkoff e Thibaud (1992) o critério 
de acessibilidade em relação ao espaço público, não deve considerar exclusivamente, a presença física 
ou o poder circular livremente por este espaço.  Percebê-lo por outros canais, que não o visual, desloca 
o discurso relativo ao que é público e privado, determinado, somente, por barreiras físicas que 
delimitam o “dentro” e o “fora”. A materialidade dos objetos construídos,como paredes e muros, como 
definidores da acessibilidade espacial e visual, que capacita a classificação dos espaços como públicos 
e privados; perde sua pertinência, quando observamos um ambiente cujo som ou aroma transpõem 
seus limites espaciais, possibilitando, a porosidade da fronteira, público –privado. 

A perspectiva de uma permeabilidade sonora, contradiz os limites estritos do que é público e privado. 
O acesso físico e corporal se divide, em acesso à distância e indireto. Experiências cotidianas nos 
conduzem ao questionamento da impermeabilidade total entre público e privado: ao ouvirmos um som 
proveniente de um ambiente fechado, automaticamente ele se revelará aberto e permeável em relação à 
sua dimensão sonora.  

Chelkoff e Thibaud (1992) definem o espaço público como um espaço socialmente problemático, 
tendo em vista que ele coexiste com um mundo de estranhos. O caráter problemático vem do fato dele 
não poder ser definido, se não pelo fato de que ele é uma construção social e que está sempre no curso 
de sua produção. Lugar de regras e ajustes incessantes, da distância e da proximidade, da presença e da 
ausência ao outro, da interação social concreta; o espaço público interroga sempre os processos de 
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produção da vida social. Para os autores, os sociólogos tendem a analisar as práticas e as formas de 
interações sociais, esquecendo-se que elas se desenvolvem dentro de um contexto espacial estruturante 
da visibilidade pública. As maneiras como os atores sociais se mostram e se deixam ver, dependem 
das condições de visibilidade, em que o modelo material do ambiente, produz fenômenos de 
visibilidade reduzidos, contrastantes ou hipertrofiados. Desta maneira, podemos concluir que a 
interação social não é um processo independente do modelo físico do ambiente: ele mobiliza um 
contexto social, mas também, perceptivo, e se produz dentro e através do ambiente. O meio ambiente é 
constituído de sons, de odores, de distâncias, de contato, de objetos luminosos e de enquadramentos 
visíveis; e são as relações mútuas dos atores sociais e o modelo construído, que formam a cena 
pública. 

Grégoire Chelkoff e Jean-Paul Thibaud (1992) diferenciam três categorias relativas às teorias sociais 
para a análise do espaço público, que implicam na relação do espaço construído e os atores sociais: a 
primeira situa-se no nível simbólico, e pode ser ilustrada pelo modelo espetáculo ou exibição pública; 
a segunda diz respeito aos dispositivos luminosos do ambiente construído – transparência e reflexão – 
que servem de modelos da qualificação das relações em público, a terceira é o enquadramento – que 
conjuga interpretação simbólica, atividade perceptiva e instrumentação material. Os dois últimos 
dizem respeito mais ao “ser visto” do que ao “exibir-se”. 

O ambiente visual é geralmente formado pelas formas, por seu significado e pelas atividades dos 
cidadãos. Se o público não é sempre um espectador receptivo, mas sim um ator (agente-participativo), 
que se manifesta através de condutas, e as formas do ambiente dizem respeito também à outras 
dimensões, que não a física; então o espaço livre público deve ser pensado e concebido de modo a 
articular as questões inerentes à sua atmosfera sensível e à sua paisagem comportamental.  

3. DIVERSIFICANDO AS MODALIDADES MORFOLÓGICAS DO ESPAÇO 

Diversos autores concordam neste sentido que os espaços livres públicos são indispensáveis para o 
estudo da paisagem urbana e a qualificação do meio urbano, enfatizando, entretanto, diferentes pontos 
de vista. Alguns discutem a morfologia urbana, dando maior enfoque à questão da forma dos edifícios 
circundantes e no impacto formal de sua inserção no tecido urbano (Rossi, 1995; Lamas, 2000). 
Entretanto, outros aspectos são apontados como importantes para o entendimento desses espaços: 
aspectos comportamentais que buscam nos indivíduos e nas atividades desenvolvidas por eles nesses 
espaços, as razões para o incentivo e para a reflexão sobre as áreas livres públicas, (Whyte, 1980; Carr 
et al, 1992); aspectos relativos a intersensorialidade do espaço urbano, e a importância do mapeamento 
olfativo, sonoro, sensitivo térmico e tátil como conformadores de uma paisagem sensorial, 
determinante do uso e da forma desses espaços (Augoyard, 1998; Thibaud, 1998).  

Para Tuan (1983), o som pode transmitir um acentuado sentido de tamanho (volume) e de distância, as 
pessoas identificam subconscientemente as fontes de ruídos, e a partir dessa informação constroem o 
espaço auditivo (grifo nosso). 

Entender a pluralidade de funções, formas e usos dos espaços livres públicos, é reconhecer sua 
natureza multidimensional e poder explorar uma série de questões intimamente relacionadas ao projeto 
dos espaços livres públicos: identidades, territorialidades, apropriações, temporalidades, mutações, etc.  

Se a forma urbana pode ser determinada  por seus contextos intersensoriais conformadores do espaço, 
e pelo comportamento do usuário em relação ao ambiente, definindo desse modo, atitudes e usos, que 
fragmentam o espaço, então podemos ampliar o conceito de forma e falarmos de uma “paisagem 
comportamental” e de um “mapeamento sensorial”, e desta maneira representarmos essas dimensões a 
partir do ponto de vista “morfológico”. A subdivisão dos contextos morfológicos em modalidades 
morfológica espacial, morfológica comportamental e morfológica sensorial, sublinha o entendimento 
do espaço livre público como espaços fragmentados e em constante transformação, remetendo-o à  
noção própria da modalidade morfológica. Entendemos que articular o conceito de transformação, 
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como inerente ao espaço livre público, construindo um vocabulário relativo à esse conceito, e levar 
para a forma a questão da constituição sensorial e comportamental do espaço, contribuirá para os que 
atuam nesta área e áreas afins. 

A cidade se revela assim como um tecido, um entrelaçado serrado de variáveis contextuais muito 
interdependentes, contextos espaciais que nos revelam fragmentos de cheios e vazios, contextos 
sensoriais fragmentados em atmosferas sonoras, auditivas, auditivas, visuais e térmicas e contextos 
comportamentais que transparecem a dimensão humana e fazem com que esta potencialize a existência 
das dimensões espaciais e sensoriais. O homem, no exercício do existir, atribui significado aos demais 
contextos, se apropria deles, os modifica e os redesenha. 

Estudar o espaço livre público, como um espaço descritível e projetável através de diferentes 
modalidades morfológicas, pressupõe reafirmá-lo como um espaço em transformação contínua e em 
eterno deslocamento. Ele está diretamente relacionado à seus atores (sujeitos da ação), que os 
transformam cotidianamente e impõem à ele a idéia de transformação; contrapondo-se à idéia de 
espaços estáticos, acabados e fixos: nestes espaços os diferentes atores - seus usuários diários - 
incorporam o papel de espectador-participativo, tornando-se portando parte da obra, a partir do 
momento que agem sobre o espaço e o modificam. 

A tensão estabelecida entre uso-forma, entendendo-se o uso como o produto do comportamento 
determinado por apropriações e pelos contextos intersensoriais do espaço, estabelece uma relação 
biunívoca: o usuário redesenha o espaço que por sua vez forja no usuário tendências e induções para 
seu uso (do espaço). Esta tensão determina transformações espaciais, que quando conhecidas e levadas 
para reflexões projetuais, se revelam como uma importante ferramenta na concepção do espaço. 

Entendemos porém, que a configuração físico-espacial, determinada por propostas projetuais, que 
privilegiem o binômio forma-função, está longe de revelar todas as possibilidades de transformação 
expressas nos espaços livres públicos. Acreditamos que esses espaços possuem uma capacidade de 
mutabilidade, determinada por razões inerentes à sua própria condição – Espaço Livre Público – e 
portanto livre ao acesso de todos os cidadãos, a qualquer hora do dia e da noite, e pleno de potenciais 
intersensoriais, determinantes de outras dimensões do espaço. Seriam essas outras dimensões conside-
radas e consideráveis na concepção projetual ? Estariam os futuros profissionais – agentes técnicos – 
sensibilizados em suas formações acadêmicas para a importância das questões comportamentais e 
sensoriais como determinantes de projetos mais “afinados” com a realidade vivencial do espaço ? 

4. EXPLORANDO OS MEIOS DE REPRESENTAÇÃO MORFOLÓGICA DO ESPAÇO 

A aplicação da abordagem morfológica da paisagem para integração das dimensões sensoriais e 
comportamentais no processo de concepção de espaços livres públicos, nos conduz naturalmente à 
exploração dos meios de representação do ambiente baseados nos princípios de análise da forma. 

A questão da representação é um ponto de grande importância para a integração de conhecimentos no 
processo de projeto. Os diferentes métodos de representação gráfica sempre forneceram ao arquiteto, 
urbanista e paisagista, os elementos constitutivos de sua intervenção sobre o espaço. A necessidade de 
se dispor der meios de representação adaptados parece ainda mais premente tratando-se de fatores e 
componentes não visuais do espaço e por isso mais dificilmente representáveis através das técnicas 
gráficas habituais do projeto paisagístico. 

Os parágrafos que seguem abaixo, apresentam alguns meios que vêm sendo utilizados para representar 
tanto quantitativamente quanto qualitativamente as características ambientais do espaço. 

4.1 Indicadores 
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O indicador é um parâmetro ou derivada de parâmetro que fornece informações sobre um determinado 
fenômeno. Os indicadores podem assim ser definidos como meio de conhecimento, de auxílio à 
decisão, de comunicação. No caso que nos concerne, eles vão principalmente permitir o 
estabelecimento de operações de comparação entre situações contribuindo assim com a avaliação do 
ambiente e a consequente definição de referenciais complexos para o projeto. 

Assim, por exemplo, Mascaró (1996) utiliza indicadores como o fator de céu visível, a transmitância 
de luz solar pela corbertura vegetal, a permeabilidade ao vento, etc. para a avaliação do desempenho 
climático de espaços livres urbanos. Dupagne et al. (1999) e Lassance (2000) também definirão uma 
série de conceitos indicadores de características morfológicas do centexto urbano diretamente 
relacionadas com o condicionamento climático-ambiental dos espaços livres públicos (vide tabela 1). 
Adotando a mesma estratégia de pesquisa, Steemers et al. (1995) buscam nos indicadores 
morfológicos do tecido urbano, meios de avaliar e representar o desempenho ambiental de cidades 
como Berlim ou Londres. 
 
 
 
 

Confinamento Conceito usado para qualificar uma impressão de fechamento 
Conexidade Propriededade que assegura a coesão espacial 
Continuidade Sugere a atribuição de uma identidade (persistência de limite ou superfície) 
Distâncias espaciais Distância que separa dois lugares, pode estar ligada à travessia de obstáculos 
Lisibilidade Caráter do que é lisível, acessível à compreensão  
Distância de visão Grau de penetração visual a partir de um determinado ponto do espaço 
Máscaras Ocultação partial do campo de visão ou da área de influência de um sinal 
Nó Ponto de cruzamento de várias linhas, percursos e fenômenos diversos 
Abertura Grau de materialização do planos-limite de um espaço 
Percurso Caminho orientado que canaliza os movimentos no espaço 
Permeabilidade Depende do número de alternativas de deslocamento através de um meio 
Saturação Multiplicação de dados e sinais sensoriais, podendo ser local ou global 
Sequências São unidades morfológicas dinâmicas definidas por diferentes elementos 
Simplicidade Fator facilitador da percepção, podendo estar relacionado ao hábito 
Singularidade Nitidez de fronteiras, contrastes, destaque sensorial e/ou funcional 
Transparência Continuidade fenomenal que incorpora opacidades parciais 

Tabela 1: Conceitos qualificadores do espaço livre público (Dupagne et al., 1999 ; Lassance, 2000) 

A tabela 1, apesar de bastante resumida, mostra que cada um dos conceitos listados pode servir de 
indicador tanto para características morfológicas espaciais e materiais como para morfologias 
sensoriais e comportamentais, satisfazendo assim à necessidade de representação das diferentes 
dimensões do espaço livre público. 

4.2 Cartografías 

A cartografia constitui talvez a ferramenta mais eficaz em termo de representação do ambiente por 
conjugar uma grande liberdade informacional com recursos gráficos de grande performance cognitiva. 
As cartas mentais são, neste sentido, de grande valia para o entendimento da relação entre o projetado 
e o percebido ou representado mentalmente. O grande desafio da cartografia para fins de representação 
de qualidades não visuais do espaço é a capacidade de espacialização do fenômeno a ser representado.  
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Cartografias dinâmicas permitirão a representação de fenômenos também dinâmicos contribuindo 
assim para a expressão da essência mutante do espaço contemporâneo. Outra vantagem da cartografia 
é a de permitir a visualização de interferências emtre fenômenos sincrônicos assim como oferecer a 
possibilidade de produção de uma imagem síntese de condições variáveis no tempo. A cartografia vem 
também permitindo a representação de qualidades de difícil quantificação como por exemplo a 
influência de odores. 

 

 

  

  

Figura 6: Cartografias mostrando curvas de isso-aberturas de céu (direito sup. e inf., antes e depois da 
construção de um teatro obstruindo o setor situado à direita da praça), projeção esférica indicando 
distâncias de visão (esq. sup.) e influência sobre ensolação (esq. inf.) com projeção de trajetórias 
solares (Dupagne e Teller, 1999). 

4.3 Sintagmas 

Oriunda da linguística, a noção de sintagma recobre aqui os produtos de diversas pesquisas voltadas 
para a questão da representação de fenômenos complexos e multidimensionais. O propósito do 
sintagma é assim o de resistir à operação muitas vezes reducionista que geralmente define o 
procedimento de representação, proporcionando um meio de conservação de suas características reais 
complexas. Para tanto, o sintagma tenderá a adotar a forma de um objeto ou entidade reconhecível e 
designável por um termo ou nome e composta por uma estrutura feita de múltiplas relações internas 
entre sub-partes passíveis de identificação (Lescop, 1999).  
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Os sintagmas poderão portanto articular conhecimentos diversos sobre diferentes aspectos do 
ambiente proporcionando um meio de leitura e concepção capaz de lidar com a multidimensionalidade 
dos espaços livres públicos e associar assim as diferentes modalidades morfológicas do projeto 
paisagístico em prol da construção de uma morfologia ambiental. 
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5. CONCLUSÃO 

Como dissemos no início deste artigo, o nosso trabalho visa contribuir para o enriquecimento dos 
métodos de ensino do projeto paisagístico graças à definição de meios de integração das dimensões 
sensoriais e comportamentais responsáveis pelo caráter altamente mutável dos espaços livres públicos 
contemporâneos. Essa intergação que nos parece premente, enfrenta o problema da relação entre o 
projetado e o percebido, ou seja entre as visões do projetista e dos usuários dos espaços públicos 
considerados neste estudo. Isso se dá através de uma metodologia de apreensão do ambiente baseada 
na experiência in situ que agrega uma observação não participativa conjugada à um inventário 
fotográfico e à entrevistas com os atores – agentes participativos -- dos diversos espaços. 

Nossa pesquisa de campo inclui duas etapas consecutivas e complementares: uma ida a campo quando 
então investiremos nossa pesquisa na categoria de atores, aos quais chamaremos de usuários-
participativos do espaço livre público. Nesta etapa determinaremos as possibilidades reais de 
fragmentações inerentes à esse espaço, determinadas pelo comportamento do usuário e por seus 
contextos intersensoriais, reduzido à observações. Posteriormente, abordaremos uma segunda 
categoria de atores, que chamaremos de futuros agentes-técnicos (estudantes de arquitetura, 
urbanismo, etc), nesta etapa articularemos as questões comportamentais e intersensoriais através do 
desenvolvimento e aplicação de método de ensino de projeto paisagístico objetivando confrontar os 
projetos concebidos articulando estas questões com outros projetados pelo viés tradicional – 
considerando as questões da forma física do espaço. Deste modo poderemos tecer conclusões 
comparativas em relação ao método de ensino de projeto para estes espaços considerando o método 
tradicional, apoiado no inventário morfológico do espaço, e o método a ser proposto, articulando as 
questões comportamentais e sensoriais pré-existentes no mesmo espaço. 

Nossa pesquisa visa assim modificar a atitude cognitiva sobre o espaço construído. Ela depende da 
informação e, mais ainda, da formação que passa por uma reforma de hábitos perceptivos. Sem esse 
esforço, as qualidades sonoras, aerodinâmicas, olfativas, ou táteis, do espaço não serão nada mais do 
que junções para a visibilidade da forma. Entender as multidimensões do espaço; e suas formas 
sensoriais e comportamentais, valorizando, a “dança” do espaço livre público, e sua implicação de 
movimento e participação, aponta para importantes considerações na maneira de projetar esses 
espaços considerando-os como espaços-movimento, diferentes, portanto, dos espaços estáticos e 
pensados apenas em relação à sua forma física. De fato, nosso corpo habita o espaço por meio de cada 
um dos seus sentidos, espaço visual sim, mas também sonoro, tátil e olfativo. Quando falamos do 
espaço público, no sentido abstrato e total do termo, nos parece assim mais pertinente de interrogar 
sobre a diversidade das paisagens sensoriais e comportamentais associadas as suas diversas 
modalidades perceptivas que instrumentam nossa inserção no espaço. 
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