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REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E SUA RELAÇÃO COM 

ENTORNO 

ESTUDO DE PRAÇAS EM SÃO PAULO E TORONTO. 

RESUMO 
Esse trabalho analisa o impacto que as intervenções urbanas designadas como 
“requalificações” desenvolveram nos espaços públicos das cidades de São Paulo e Toronto 
tendo como foco a praça. O objetivo dessa pesquisa é compreender o processo de 
requalificação e investigar seus resultados. Para a elaboração desse artigo foram utilizados 
livros, dissertações e vídeos para formar a base crítica sobre o assunto e aplicada uma 
pesquisa de campo em duas praças requalificadas escolhidas como objetos de estudo nas 
respectivas cidades juntamente com uma breve analise de cada local para entender sua 
evolução. Este trabalho analisa as concepções de espaço público presentes nas propostas 
de "requalificação" e os conflitos de natureza social e simbólica efetivados na intervenção do 
espaço urbano estabelecendo um comparativo entre São Paulo e Toronto.  

Palavras-chave: Requalificação. Espaço Público. Planejamento Urbano. 

INTRODUÇÃO 

A cidade é formada por espaços edificados e os não edificados, os não edificados são 

classificados como públicos e privados, os públicos são as calçadas, praças e 

parques, ou seja, espaços de infraestrutura urbana de uso comum de todos os 

habitantes onde o foco são as pessoas.  

Desde a antiguidades espaços públicos são responsáveis pela vida coletiva da cidade, 

é dentro deles que eventos de todos os tipos ocorrem, como passeatas, 

performances, festas e festivais entre outros; são conhecidos como “lugar do lazer, do 

descanso, da conversa corriqueira, da livre circulação, da troca e, sobretudo, da 

possibilidade do encontro com o outro. ” (GATTI, 2013, p. 8). A configuração dos 

espaços públicos sofreu algumas alterações no decorrer do tempo alterando sua 

qualidade e características, historicamente. 

O desejo de recuperar os espaços degradados tem aumentado ao ponto de as 

autoridades investirem em projetos de requalificação para recuperar as características 

outrora perdidas. Mas o que torna um espaço degradado? Quais são os impactos no 

entrono? E o que é requalificação? Esse trabalho tem como objetivo discutir esses e 

outros questionamentos, incitando a reflexão sobre o espaço público e seu impacto 

no entorno. 
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OBJETIVO 

Essa pesquisa tem como objetivo verificar se as propostas de requalificação das 

praças têm tido um impacto positivo no entorno e verificar quais são os problemas 

enfrentados antes, durante e após a implantação do projeto. 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

A metodologia utilizada nesse trabalho foi dividida em dois subgrupos, a pesquisa 

indireta e a direta. A primeira é composta por livros, artigos e vídeos que auxiliaram 

na formação da base dessa análise; pois permite conceituar o espaço público como 

um todo desde sua concepção até sua relação com a cidade, o que foi de extrema 

importância para entender o funcionamento e o objetivo de um espaço público e o 

porquê e quando é necessária sua requalificação. 

A pesquisa direta é constituída por questionário qualitativo e quantitativo com a 

finalidade de avaliar os espaços que tiveram o projeto de requalificação implantados. 

Juntamente com a aplicação, foram analisados alguns itens do espaço público visitado 

para elaboração de um relatório final, são eles: local, movimento e público 

predominante, faixa etária, mobiliário, mobilidade, acessibilidade e observações 

gerais. A análise foi incluída com a finalidade de traçar o cenário encontrado e dialogar 

com a opinião dos entrevistados. 

DESENVOLVIMENTO. 

Antes de começar esse capitulo é importante explicar alguns conceitos como: Espaço 

degradado e Requalificação. O significado de espaço degradado é muito amplo, pois 

a definição de áreas degradadas de um ambiente natural pode ser diferente de um 

ambiente urbano. (SANCHES, 2014, p. 25). O foco desse trabalho é no ambiente 

urbano então entende-se por degradação um espaço abandonado que teve suas 

funções principais reduzidas ou perdidas. 

[...] áreas degradadas [...] são entendidas como espaços vazios, 

abandonados e subutilizados, que perderam sua função qualitativa do ponto 

de vista econômico, ambiental ou social. São locais desvalorizados e 

excluídos de investimentos em termos econômicos. Da perspectiva social, 

são áreas mais vulneráveis às atividades ilícitas, o que favorece a violência e 

o crime, além da ocupação irregular. Geralmente nesses espaços verifica-se 



3 
 

a ausência de identidade da comunidade com o local. (SANCHES, 2014, P. 

26) 

Por requalificação entende-se por o ato de recuperar um espaço degradado e dar a 

ele um novo uso ou restaurar a qualidade para que os usos habituais voltem a 

acontecer. 

 A “requalificação” urbana trata-se de um fenômeno presente em grande parte 

das metrópoles mundiais. O principal objetivo é transformar sítios históricos, 

frentes marítimas e fluviais consideradas “degradados” em áreas de 

entretenimento e lazer (Peixoto, 2009). As intervenções promovem reformas 

na estrutura física dos equipamentos públicos e medidas que incrementam o 

valor simbólico, a partir do planejamento de novos usos tais como os 

propiciados por meio de apresentações musicais e teatrais, lançamentos de 

livros etc. (LOPES, p. 01) 

Para realização dessa pesquisa foram escolhidos dois espaços públicos, um nacional 

e um internacional, que eram espaços degradados e tiveram projetos de 

requalificação implantados. Os locais estudados são Praça do Ouvidor Pacheco e 

Silva e Largo São Francisco em São Paulo, Brasil e Village of Yorkville Park em 

Toronto, Canadá 

A primeira área estudada foi a praça do Ouvidor Pacheco e Silva e Largo São 

Francisco localizadas no centro histórico de São Paulo, ou seja, uma área muito 

privilegiada cercada de patrimônios históricos, equipamentos culturais. 

Após a ampliação da mancha urbana e a criação de novos polos econômicos na 

metade do século XX, a região sofreu com a desvalorização imobiliária ocasionando 

um esvaziamento de grande parte da população e um desinteresse por parte dos 

habitantes e seus governantes na área.  

Com isso o centro passou a ser um lugar de passagem e não um espaço de estar. 

Entretanto essa situação começou a mudar após a inserção de vários órgãos públicos, 

os quais transferiram suas sedes para o centro trazendo consigo mais movimento e 

fomentando o comercio popular e especializado. 

A praça Ouvidor Pacheco e Silva era um desse locais de passagem do centro de São 

Paulo, pois não havia mobiliário urbano e o campo visual e físico era limitado em um 

                                                           
Estão localizados frente à frente e foram incluídos no mesmo projeto de requalificação, por conta 
disso são considerados como um único local de estudo. 
 O projeto é denominado parque por ser arborizado e possuir diversos ambientes, entretanto nessa 
pesquisa foi tratado como praça por ser um local aberto, com área parecida com o espaço de São Paulo 
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lado por grandes grades e do outro por um estacionamento. O largo São Francisco 

também apresentava o mesmo quadro em relação ao mobiliário urbano e não possuía 

ligação nem visual nem de percurso com a praça, pois nas extremidades da Rua São 

Francisco, que separa os dois locais, haviam carros estacionados. Ambos os locais 

eram mal iluminados e não continham itens de acessibilidade. 

O local não possuía atrativos que incentivassem o público a permanecer lá, pois tal 

configuração espacial não apenas produz uma sensação de insegurança aos 

usuários, como não atende suas demandas e necessidades cotidianas. (CADERNO 

CENTRO ABERTO, 2015, p.03). Por conta disso o espaço público se tornou lugar de 

práticas ilícitas e moradia para pessoas sem teto. 

O segundo local estudado foi a Village of Yorkville Park localizada próximo ao centro 

de Toronto, Canadá. O bairro de Yorkville passou por várias transformações desde 

sua fundação, nos anos 60 foi considerado como grande influência musical pois atraia 

cantores e músicos do mundo todo, antes desse período era um local pacato e 

residencial com casas vitorianas. 

Na década de 1950, em nome do “progresso”, o governo demoliu uma fileira de casas 

vitorianas em Yorkville para abrir caminho para a linha verde, Bloor–Danforth do metrô 

e no lugar construiu um estacionamento. Não havia mobiliário urbano, nem iluminação 

adequada, somente um terreno asfaltado onde os automóveis estacionavam, havia 

comercio ao redor e os acessos para estação de metrô Bay.  

Apesar da população desejar um parque naquele local, o comercio em volta do 

estacionamento fez o mesmo ter uma utilidade, pois o transporte ainda não era muito 

eficiente naquela época e muitas pessoas utilizavam o automóvel para se locomover, 

um dos entrevistados relatou que costumava deixar o carro no estacionamento para 

fazer compras pelo bairro. 

Tanto os espaços de São Paulo quanto o de Toronto, apesar das histórias diferentes, 

sofreram com o mesmo problema: o movimento noturno, pois o comercio local 

fomentava o movimento durante o dia, mas a ausência de atividades após o horário 

comercial afastava as pessoas a noite. 

As áreas estudadas têm históricos bem parecidos ambas eram estacionamentos que 

foram transformados em praças, a diferença é o tempo e o modelo de requalificação 

executado em cada área.  
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Em São Paulo, a praça construída inicialmente foi alterada em razão da implantação 

do metrô; essa modificação degradou o espaço sendo necessária uma requalificação. 

A praça Ouvidor Pacheco e Silva e o largo São Francisco, fazem parte do projeto 

Centro aberto, que não procura construir novos espaços, mas sim aprimorar os 

existentes para restabelecer os usos do local. 

O projeto denominado como Centro Aberto, está se desenvolvendo na área central de 

São Paulo e tem como objetivo a ativação do espaço público através da renovação 

de suas formas de uso. (CADERNO CENTRO ABERTO, 2015, p.03) através de uma 

transformação dos espaços existentes.  

A transformação na praça Ouvidor ocorreu em 2014 e iniciou com a retirada das 

grades que cercavam os vãos de respiro do metrô e, em seu lugar, foi instalado um 

deck de madeira multiuso que se adequa a inclinação do terreno através de patamares 

que formam espaços dinâmicos os quais permitem a permanência e apresentações 

artísticas. 

Dois tipos de mobiliário foram inseridos no espaço: os fixos e os portáteis. Os 

primeiros são: bancos de praça e de mureta e uma mesa comprida fixa que, por serem 

fixos, ficam à disposição da população 24 horas. Os portáteis são: cadeiras de praia, 

mesas e cadeiras dobráveis e ombrelones, estes ficam disponíveis por tempo 

determinado e após o horário são recolhidos e guardados dentro do centro de 

informações que funciona em um contêiner no interior da praça. 

A pavimentação e a arborização permaneceram inalterados. A iluminação foi 

melhorada com a inserção de luzinhas decorativas que deu a praça um ar festivo. 

Para incentivar a permanência noturna e aos finais de semana, foram introduzidas 

atividades, como cinemas e karaokê, que acontecem através de uma tela pintada na 

empena cega do prédio ao lado da praça; há também uma mesa fixa de pingue-

pongue que fica disponível ao público todos os dias da semana. A disponibilização de 

tomadas e wi-fi gratuito que ficam à disposição todos os dias e fomentam o movimento 

e a estada de pessoas na praça. 

No Largo São Francisco houve melhorias na área de mobilidade e acessibilidade, nas 

extremidades da rua onde antes haviam carros estacionados foram implantados dois 

pontos de ônibus. Uma nova faixa de pedestres foi implantada juntamente com o 

prolongamento do passeio e uma zona de espera entre a pista de rolamento a nova 

ciclofaixa o que diminuiu a distância de percurso; essas melhorias somadas a adição 
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de elementos que protegem a travessia como monólitos e vasos, proporcionam 

segurança ao pedestre ao atravessar a via. 

Ao contrário dos espaços em São Paulo, onde a praça já existia e somente foi 

aprimorada, a Village of Yorkville Park em Toronto foi construída em 1994 para criar 

um espaço que se comunicava com metro e o entrono. O projeto foi selecionado 

através de um concurso e foi concebido com o intuito de trazer a memória e a história 

do bairro e refletir a paisagem canadense. 

A praça contém 11 jardins que dividem o terreno transversamente em espaços 

dinâmicos e estáticos, cada um com uma característica paisagística distinta, que 

juntos contam a história do bairro e da geologia do Canada. Cada divisão marca o 

limite do antigo lote onde ficavam as casas demolidas. 

Em todos os espaços há presença de lugares para descanso seja banco, cadeira ou 

pedra. Todo o mobiliário urbano presente na praça é diferenciado do utilizado 

normalmente desde a lixeira até a luminária. Há acesso direto para a estação Bay do 

metro. 

O mobiliário é bem vasto, há presença de lixeiras seletivas distribuídos por todo o 

local, há também mesas e cadeiras de alumínio, bancos de madeira embutidos entre 

colunas de aço, bancos de praça e de rochas, bebedouro para cães e pessoas. A 

pavimentação e o tipo de vegetação utilizada são diferentes em cada jardim. 

O marco referencial é um espaço denominado como “Clareira” onde há uma cortina 

de água que funciona como uma barreira física e representa a chuva suave, e uma a 

grande rocha de granito com 1 milhão de anos, que foi retirado de uma região 

chamada “Escudo Canadense”, essa rocha foi dividia em 20 pedaços totalizando 650 

toneladas e transportada até a praça onde foram remontadas 

A diversidade de arborização e configuração dos espaços presente em toda a 

extensão da praça, proporciona ao usuário inúmeras experiências sensoriais e 

espaciais, além de registrar a memória da história de um bairro tão tradicional na 

cidade e mostrar os diversos tipos de vegetações canadenses. 

RESULTADOS 

Os resultados esperados com os projetos aplicados em ambas as praças eram de 

reativar o espaço público através da renovação dos usos. Com a finalidade de avaliar 

esses espaços, um questionário foi criado e aplicado em cada uma das praças. O 

primeiro local avaliado foi Praça Ouvidor Pacheco e Silva em São Paulo. 
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Dos 30 entrevistados somente 13% deles moravam no bairro, porém 56% conheciam 

o local antes da requalificação e informaram que o projeto melhorou muito a qualidade 

da praça. O movimento no local aumentou após a requalificação da praça, sendo mais 

intenso nos dias de semana, pois 57% dos usuários trabalham próximo ao local e 

usufruem da praça como local de descanso; o público predominante é jovem. 

Alguns usuários que frequentavam a praça no período de implantação do projeto, 

informaram que houve muitas mudanças em relação a quantidade de atividades 

oferecidas pois nos primeiros meses, após a inserção do projeto, havia música ao vivo 

em dias uteis com revezamento de três bandas e a programação cultural era mais 

frequente. 

A disposição da praça e as intervenções feitas, principalmente o deck de madeira, foi 

um item qualificado como um ótimo espaço dinâmico e confortável, porém 86% das 

pessoas concordaram que o equipamento precisa de manutenção. O mobiliário foi 

elogiado por 70% dos entrevistados que sugeriram apenas a inserção de mais 

cadeiras, pois em dia de movimento intenso elas são insuficientes. 

Em relação a segurança no local, 63% dos entrevistados afirmaram que era boa mas 

concordaram com os outros 37% que a presença da base da polícia metropolitana 

não era um fator determinante para este item, pois os policiais não faziam uma ronda 

pela praça nem estavam alertas ao movimento, principalmente na parte de trás do 

deck que funciona como local de passagem e é de difícil visualização do local onde a 

base está estacionada. Os usuários atribuem ao movimento intenso a classificação 

de local seguro. 

O serviço de wi-fi em dias com muito movimento é bem lento devido a quantidade de 

conexões e isso sobrecarrega a rede, por conta dessa lentidão 56% classificaram 

entre regular e péssimo o serviço prestado e sugeriram o aumento na velocidade ou 

a instalação de outra rede para suprir a demanda necessária neste horário. 

Em ambas as visitas foi pontuado a falta de entretenimento para as crianças, como a 

criação de um mobiliário adequado para elas e um playground. O local dispõe de 

tomadas, mas as mesmas não têm energia para alimenta-las e isso juntamente com 

a má iluminação foi um dos pontos criticados. 

Quando perguntados se acrescentariam algo ao espaço, 50% disseram que sim e 

entre as sugestões foi pontuado: mais uma mesa de pingue pongue, sanitários e 

bebedouros, redes para descanso, atividades para crianças e a inserção de comercio 
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como “food truck” ou cafés. Em geral 86% dos usuários da praça estão bastante 

satisfeitos com a implantação do projeto no local. 

Na avaliação da Village of Yorkville Park foram entrevistados 33 pessoas e somente 

25% delas moravam no bairro e conheciam o local antes da requalificação, esses 

moradores confirmaram que o local já tinha uma frequência de pessoas intensa desde 

antes da criação da praça, pois o bairro tem muitos comércios e é próximo ao centro. 

O local estava bem movimentado, com público variado e a rotatividade de pessoas 

era grande. 

Toronto é uma cidade multicultural assim como São Paulo, porém recebe mais 

imigrantes e com maior frequência que a cidade brasileira. Por essa razão 48% dos 

usuários estavam visitando o local pela primeira vez e 52% trabalhavam ou estudavam 

próximo à praça. Todos os entrevistados consideram o parque agradável para passar 

o tempo, pois além de ser rodeado de cafés e comércio, a praça é um dos poucos 

locais da cidade onde se é permitido fumar. 

Cada jardim que compõe a praça tem uma configuração única com vegetação e 

mobiliário exclusivo e isso dá a sensação de ambientes diferentes que são conectados 

por caminhos arborizados e de fácil acesso. Não há ciclovia ou ciclofaixa dentro do 

local, mas tem estacionamento de bicicletas ao redor do espaço. 

Todo o mobiliário encontra-se em bom estado de conservação, porém 60% dos 

entrevistados avaliaram este item como “bom” com a ressalva de que poderia haver 

mais mesas e cadeiras e com maior flexibilidade de uso, pois estas estão presas uma 

a outra por cabos de aço e cadeado para evitar o furto e o deslocamento para outras 

áreas. 

Apesar da topografia plana, a praça possui em alguns espaços uma pavimentação 

com texturas não agradáveis, como pedregulhos, e isso torna-se um obstáculo para 

as pessoas com mobilidades reduzidas. 

No local não havia nenhuma base da polícia como em São Paulo, nem a presença de 

guardas civis rondando a praça, e ainda assim 66% dos entrevistados consideravam 

um local seguro e apenas 15% destacaram a grande pedra como um local inseguro, 

pois apesar de não ser muito alta, não havia um guarda corpo ou algo parecido para 

auxiliar as crianças o que coloca em risco a saúde até mesmo a vida de muitas delas. 

O mesmo questionamento acerca das mudanças foi feito em Toronto e 12% disseram 

que não acrescentariam nada a praça e os outros 88% sugeriram algumas alterações 
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como: músicos juntamente com o local apropriado para apresentações, mais mesas 

e cadeiras, sanitários e um local separado para cães. Mesmo com as sugestões 84% 

estão satisfeitos com a implantação do projeto e afirmaram que não frequentariam o 

local se não tivessem nenhum dos itens propostos pelo projeto. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após observar e estudar os dois espaços públicos foi possível destacar alguns pontos 

importantes sobre a requalificação e seu impacto no espaço e no entorno. Há algumas 

diferenças culturais, sociais e físicas no modo de viver a cidade que alteram os modos 

de pensar e requalificar um local degradado, porém há pontos semelhantes 

encontrados nos dois locais estudados. 

Um ponto a ser considerado é a segurança e em como esta foi atribuída ao movimento 

intenso em ambos os espaços, pois pessoas atraem pessoas transmitindo uma 

sensação de nunca estar sozinho e isso inibe atitudes ilícitas. Em Toronto esse tema 

foi um pouco mais abrangente, porque além da violência, a questão do cuidado com 

a saúde foi colocada em pauta pois alguns itens presentes no local não apresentam 

proteção ao ser humano. 

Baseado nos projetos implantados nos espaços estudados, conclui-se que a 

requalificação tem por obrigação trazer novos usos que conversem com a 

complexidade da sociedade atual, formando espaços culturais, mas que raramente 

promovem a diversidade. 

Através desse estudo foi possível notar como espaço público pode se tornar um 

determinante da segregação, pois os moradores de rua e pedintes, que antes se 

apropriavam do local degradado, foram afastados dessas praças após a 

requalificação; visto que com a renovação do uso as atividades por eles praticadas 

foram inibidas. Pois os moradores de rua parecem ser considerados como um 

representativo da memória que os planejadores das intervenções pretendem 

esquecer. 

Nesse sentido é necessário pensar alguns pontos sobre o assunto como por exemplo: 

a requalificação dialoga com a noção de diversidade ou contribui para a acentuação 

da estratificação social? Ou ainda quais práticas e circunstâncias levaram esses 

indivíduos a serem considerados como agentes degradadores do espaço? 
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