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Breve inovação

Estratégias de Placemaking (Planeamento de Espaços
Públicos totalmente voltados para as pessoas) e
PMUSs (Planos de Mobilidade Urbana Sustentável)

Placemaking é uma abordagem para planear
onde as pessoas estão vinculadas em um processo colaborativo para levar a vida social a espaços públicos por meio de mudanças acessíveis, em escala humana e de curto prazo. É um
bom aliado dos Planos de Mobilidade Urbana
Sustentável (PMUS). Sua filosofia participativa
está alinhada com os princípios da PMUS e o
uso de abordagens mais leves, mais rápidas e
mais baratas (LRB) permite fazer rápidas transformações para ilustrar as mudanças desejadas
e obter suporte para desenvolvimentos futuros.

Placemaking é uma estratégia eficaz para superar essa situação, particularmente em combinação com a chamada abordagem mais leve, mais
rápida e mais barata (LRB) para a transformação de espaços públicos.

Como funciona
Placemaking é uma abordagem para planear
onde as pessoas estão vinculadas em um processo colaborativo para fornecer mudanças
acessíveis, em escala humana e em curto prazo
com alto impacto potencial.

Descrição do Problema

Com a participação da comunidade no seu cenO lançamento de um Plano de Mobilidade Ur- tro, Placemaking implica observar, ouvir e fazer
bana Sustentável (PMUS) gera grandes expec- perguntas às pessoas que fazem uso de um estativas entre a população. Eles são geralmente paço particular para entender suas necessidades
apresentados em eventos com a presença de e aspirações. Em seguida, ele coloca as pessoautoridades públicas e da média. Grandes me- as a trabalhar juntas para reimaginar e reinventar
tas são anunciadas e visões para o futuro des- espaços públicos. Como uma abordagem práticritas, construídas sobre as contribuições dos ca, o processo é seguido por uma estratégia de
cidadãos, cuja implicação directa é fomentada. implementação para realizar a visão acordada.
O fim do processo frequentemente leva ao desapontamento. Apesar do carácter estratégico desses planos, as pessoas querem ver que
as mudanças começam a ocorrer logo após a
aprovação da PMUS. Isto é particularmente verdade se eles estiveram envolvidos em processos participativos onde puderam expressar seu
desejo de mudança.

Diferentes tipos de estratégias podem ser implantados para esse propósito. Entre eles, a
“abordagem do LRB” tornou-se muito popular
devido à sua capacidade de promover mudanças rápidas que trazem benefícios imediatos. A
sigla refere-se aos princípios que orientam esse
tipo de projecto
•

Orçamento limitado é geralmente o motivo por
trás dessa situação. O uso de fundos disponíveis tem que ser priorizado e as transformações
urbanas, apesar de serem o tipo de medidas que
•
impactam mais directamente a vida das pessoas
e uma contribuição adicional para as metas do
PMUS (como veremos abaixo) são frequentemente colocadas em espera. A falta de consen- •
so suficiente para abordar essas intervenções
dispendiosas faz parte da justificativa.

Leve: não depende de medidas de infra-estrutura rígidas. Faz uso de sinalização, pintura, mobiliário urbano removível e outros materiais leves para alterar os layouts existentes.
Rápido: os projectos podem ser implementados em um tempo muito curto, minimizando as interrupções na vida urbana.
Barato: os recursos económicos necessários (dinheiro e tempo / competências do
pessoal) são muito inferiores aos dos projectos tradicionais de urbanização.

Estes podem ser complementados por outros Na essência, o conceito não é novo. Baseia-se
princípios também relevantes para abordagens nos fundamentos assentados por Jane Jacobs
de Placemaking:
e outros planeadores urbanos no final dos anos
60 e 70, que defendiam a apropriação cidadã
• Criativo: dar amplo espaço para ideias no- das ruas e afirmavam que as cidades deveriam
vas e criativas, seja para o design dos ele- ser projectadas para criar a vida social. Na vermentos da rua ou para as actividades serem dade, numerosos projectos alinhados com esprogramadas no espaço público.
sas ideias viram a luz durante essas décadas.
De “woonerf” a “shared-spaces”, várias inicia• Equitativa: promover uma distribuição
tivas têm procurado uma abordagem diferente
mais equilibrada do espaço urbano e permipara o uso do espaço público.
tir usos que foram anteriormente negligenciados no ambiente urbano existente.
O que é novo é o uso de técnicas não permanentes e de baixo custo, enfatizando a ideia de
• Socialização: a partir da perspectiva duPlacemaking como um processo de transforpla de ser participativo e promover uma reamação, mais do que uma solução final por si. É
propriação social do espaço público.
também de salientar a sua capacidade de conduzir estratégias de transformação em larga escala, através da sua utilização em localizações
centrais, onde apenas teriam sido imaginados
grandes projectos de infra-estruturas, como demonstra o processo de transformação em Nova
Iorque.

Broadway em Times Square (Fonte: www.pps.org)
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Benefícios - e para quem eles são
Ao contrário dos projectos tradicionais de urbanização, os projectos do LRB não exigem muito
tempo e dinheiro para serem implementados.
Além disso, são facilmente ajustáveis e até removidos. Que traz benefícios significativos para •
o processo de planeamento:
•

•

Romper a resistência à mudança: seu carácter leve e não permanente é uma porta
aberta para a experimentação. Enquadradas •
nas condições do projecto-piloto, as ideias
podem ser facilmente implementadas, reformuladas e, em última instância, removidas
se não forem avaliadas satisfatoriamente.
Isso reduziria os medos dos que relutam em
mudar as coisas.
O consenso é o resultado de um processo
de tentativa e erro: projectos tradicionais
exigem que um consenso seja construído •
com base em ideias abstractas apresentadas em processos participativos antes que
os projectos reais tenham sido implementa-

dos. Preconceitos são difíceis de evitar. Mas
como Placemaking não exige consenso para
ser implementada, as transformações do
LRB podem fazer parte de processos participativos
Onde as soluções propostas são testadas,
melhoradas ou alteradas. O consenso é o
resultado disso e as decisões são baseadas
na experimentação real de mudanças.
Permitir a validação de soluções: os projectos tradicionais exigem que os estudos de
previsão prevejam não apenas os impactos
esperados, mas também a aceitação pública para o desenvolvimento futuro. Decisões
dispendiosas dependem de níveis significativos de incerteza. Com projectos de LRB,
os efeitos podem ser reconhecidos e as soluções validadas com dados reais.
Promover o envolvimento do público: muitas vezes a contestação pública surge após
mudanças serem implementadas. Mesmo

Um exemplo de um superblock implementado em vitoria-gasteiz; Sancho el Sabio Street.

que os processos participativos fossem programados, muitas vezes eles não chegam
a todas as partes interessadas. Com esta
abordagem, a participação não termina com
a implementação de um projecto, permitindo assim um envolvimento mais amplo dos
cidadãos. A decisão final sobre se a solução
proposta é validada, alterada ou mesmo rejeitada depende do seu envolvimento.

Desvantagens, riscos
Antes de tudo, deve-se destacar que a abordagem do LRB não é adequada para qualquer tipo
de projecto. Ainda há situações em que projectos de infra-estrutura de grande escala são
necessários e seria um erro abordá-los nessa
perspectiva.
Ser uma abordagem flexível não significa que
os projectos possam ser projectados de maneira descuidada, transmitindo em futuras alterações. Como o Placemaking é direccionado
principalmente para o uso não-motorizado do
espaço público, os projectos devem levar em
consideração os princípios orientadores das
instalações não motorizadas, particularmente
aquelas relacionadas à segurança.
Existe também o risco de que o baixo custo
possa ser igualado à baixa qualidade e o uso de
modelos de design ou materiais de baixa qualidade levaram à insatisfação pública, que pode
vê-lo como um atalho para a acção política.

regulamentações de segurança no trânsito. As
implicações deste marco legal na configuração
do espaço público são determinantes.
No entanto, podem ser tomadas disposições legais que abram caminho a este tipo de iniciativa
(por exemplo, orçamento participativo e requisitos mínimos para participação pública em projectos urbanos). A abertura e a flexibilidade são
necessárias para fortalecer este tipo de operações a nível local.

Opções de política para cidades
As cidades podem promover activamente esta
abordagem, através da criação de programas
dedicados onde cidadãos e organizações podem propor novos projectos a serem financiados pela administração local, fornecendo também orientação técnica para o processo. Um
exemplo disso é o Programa NYC Plaza.

Quem (na administração da cidade)
tem que lidar com isso
Placemaking é uma abordagem verdadeiramente participativa, onde o envolvimento da comunidade é essencial. Portanto, a administração
da cidade é apenas um dos agentes, mas não
necessariamente o mais relevante. A liderança
cidadã é um dos principais activos dessa abordagem. Ainda assim, a administração pública
tem a capacidade de incentivar / agitar (e também bloquear) tais iniciativas.

Em consonância com os princípios do planeamento da mobilidade sustentável, Placemaking
deve ser administrado por equipas multidisciplinares, onde os profissionais de mobilidade e
planeamento urbano cooperam estreitamente
com outros departamentos (como meio ambiente, saúde, paisagem urbana, obras públicas, assuntos sociais, cultura, etc.) e a comunidade. A
Enquadramento jurídico
implicação de estruturas de participação públiPlacemaking não requer o desenvolvimento de ca dentro da administração local é altamente
uma estrutura legal específica, mas está inti- importante.
mamente ligada ao planeamento urbano, bem
como à gestão de acessibilidade e tráfego e às
Finalmente, Placemaking tem tudo a ver com a
vida social em espaços públicos. A fim de proporcionar a condição ideal para o sucesso da
iniciativa, também deve ser dada atenção a políticas relacionadas que afectam a vida social
(habitação, comércio, etc.).
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Boas / más práticas (exemplos breves)
Placemaking alcançou reconhecimento mundial
após os enormes projectos de transformação no
espaço público de Nova York que se seguiram
à campanha de renascimento da NYC Streets.
Fotos dos diferentes locais onde as abordagens
do LRB foram implementadas, particularmente
as de Times Square, inspiraram muitos outros a
pensar de forma diferente sobre como o espaço
público poderia ser abordado. Em poucos anos,
Placemaking tornou-se uma tendência crescente e projectos de qualidade e escala diferentes
podem ser encontrados nos quatro cantos do
mundo. A plataforma on-line Urb-i: Urban iDeas hospeda um extenso banco de dados deste
tipo de projectos, incluindo imagens que comparam a situação “antes e depois”.
Claro, nem todos são bons exemplos. Alguns
dos projectos apresentados sob a aparência
de Placemaking não estão realmente alinha-

dos com seus princípios principais e falham
em obter apoio público, algumas vezes levando ao cancelamento antecipado. Este é principalmente o caso de projectos que não seguem
uma abordagem de bottom-up e não são concebidos como um esforço colaborativo onde
os vizinhos realmente participam do projecto
do espaço visado. Também há casos em que
os projectos parecem responder ao desejo da
administração correspondente de capturar o
fluxo Placemaking e priorizar projectos de LRB
sobre reivindicações mais antigas ou esquemas
de escala mais ampla nas áreas afectadas, aumentando a oposição dos vizinhos que não veja
suas procuras sendo respondidas. Finalmente,
há também casos em que a localização de projectos, provavelmente seleccionados com base
em critérios de prevenção de conflitos, tornou
difícil o surgimento da vida social desejada.

University Street, Seattle (Fonte: www.urb-i.com)

Período de tempo

Há também a questão sobre quem assume a
responsabilidade, por ex. se um incidente ocorOs projectos de LRB são, por definição, iniciati- rer em uma área de Placemaking. Por um lado,
vas de curto prazo. Mas isso refere-se principal- sendo um espaço público, a responsabilidade
mente à capacidade de fornecer mudanças rá- final depende do município. Mas a abordagem
pidas no layout actual do espaço público. Como defende um compartilhamento compartilhado
já mencionado, Placemaking deve ser concebi- dessas áreas projectadas de forma colaboratido como um processo onde a solução final é va, portanto, pode ter implicação em termos de
projectada colectivamente após tentativa e erro. responsabilidade legal.
Não há como antecipar quanto tempo é necessário para alcançar os consensos necessários Como e onde se encaixa num PMUS?
para tornar um projecto permanente.
Placemaking é um bom aliado do PMUS. Sua filosofia participativa está alinhada com os princíCustos
pios do PMUS e o uso de abordagens LRB perOs projectos do LRB são mais baratos. Este é mite fazer rápidas transformações para ilustrar
um termo relativo com uma perspectiva dupla. as mudanças desejadas e obter suporte para o
Por um lado, os recursos económicos necessá- desenvolvimento futuro do PMUS. Faz isso ajurios para os projectos do LRB são muito inferio- dando a activar um ciclo virtuoso a curto prazo:
res aos dos projectos tradicionais de urbanização. Mas quão baratas elas são só podem ser i. O PMUS visa um deslocamento modal do
transporte motorizado (particularmente
analisadas em comparação com o orçamento
carros) para outros modos ou directrizes de
disponível da administração correspondente e
mobilidade
a importância do projecto em relação a outras
políticas urbanas de onde os fundos seriam prejudicados. Isso significa que, apesar de serem ii. As directrizes de mobilidade afetam o
espaço público que, graças ao LRB, pode
de baixo custo, os projectos de LRB ainda preser redesenhado de acordo com um curto
cisam ser rigorosamente abordados, a fim de
espaço de tempo
garantir sua relação custo-benefício.

Perguntas em aberto

iii. O uso da rua muda rapidamente: novos utilizadores (mais pedestres e ciclistas) e usos
(novo comércio, mais interacção social,
etc.) aparecem

A principal questão em aberto sobre Placemaking
é se está aqui para ficar e alterará permanentemente a forma como o planeamento urbano é
feito ou é apenas uma maneira atraente e efi- iv. O novo uso da rua consolida o novo modelo de mobilidade e favorece seu desenvolviciente de adaptar a acção política a um contexto
mento futuro.
económico difícil que seria abandonado quando
melhores tempos económicos chegarem.
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