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O Praças é uma plataforma digital que 
disponibiliza ferramentas para que 
comunidades consigam promover 
revitalizações de espaços públicos de 
forma simples e rápida. Com a ajuda 
das nossas ferramentas, grupos de 
vizinhos conseguem mobilizar o 
bairro, construir projetos coletivos 
e acessar recursos para alcançar a 

transformação que tanto desejam.

Para mensurar o impacto os espaços 
públicos, o Praças segue protocolos 
internacionais e utiliza metodologias 
de pesquisa inovadoras no que se 
refere à revitalização e à vitalidade 
desses locais. No caso aqui em questão, 
foram realizadas mensurações em 
abril de 2017, no início do projeto, 
e abril de 2018, logo após a grande 

reforma viabilizada 
junto à comunidade.

O Praças

Metodologia

Este relatório foi realizado pela 
equipe do Praças e pesquisadores 

voluntários: 
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Mobilização Co-Criação
Inicie um projeto de mobilização e comece a 
criar um grupo de vizinhos interessados em 

revitalizar sua praça.

“Criar ferramentas para que pessoas comuns possam ser as protagonistas das transformações de seus bairros”

Defina junto com seus vizinhos as 
necessidades da praça e construa um projeto 

de revitalização para o local.

Com esse propósito sempre em mente, trabalhamos todos os dias criando e aprimorando nossas ferramentas para que comunidades tenham as 
condições necessárias para conseguir transformar seus espaços públicos de forma simples e rápida. 

Qual a etapa da sua praça?

Transformação
Capte recursos financeiros e não financeiros 
para tornar o projeto de revitalização da sua 

praça uma realidade. 
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Mobilização

O início da movimentação de moradores e comerciantes surgiu em 
meados de 2013 para defender a Figueira que seria derrubada. O grupo 
“SOS Praça Villaboim” foi criado e pós intenso trabalho, a Prefeitura 
suspendeu a ordem de corte. Com essa conquista, o grupo de moradores 
passa a lutar por um projeto de reforma da praça mais amplo. Cansados 
de esperar pela ação do poder público, é criado o grupo “Amigos da 
Villaboim” em conjunto com a plataforma Praças e a praça é adotada de 
forma colaborativa pelos vizinhos via financiamento coletivo. As primeiras 
melhorias começam com a zeladoria e jardinagem e aos poucos foi 
nascendo um projeto de reforma que só foi viabilizado a partir do esforço 
de todos. Com a figueira salva e a praça reformada, o foco do grupo agora 

é manter tudo aquilo que foi conquistado até hoje.
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Antes da revitalização, 84% das pessoas 
utilizavam a praça apenas como ponto de 
passagem. Ou seja, poucas pessoas tinham 
de fato algum interesse em aproveitar a Praça 
Villaboim como destino.

Algumas necessidades principais foram o foco da mobilização da comunidade para iniciar a 
revitalização da Praça Villaboim. A sensação de segurança de quem utilizava a praça era muito 
baixa e o local acabava servindo muito mais como um ponto de passagem do que um lugar no 
qual as pessoas poderiam usufruir da vida na cidade com qualidade.

84% passam pela praça

Onde estão os idosos?
A falta de manutenção da praça afastava 
pessoas mais velhas do convívio com 
o espaço público, seja por falta de 
segurança nas calçadas ou pela falta de 
lugares confortáveis para sentar. 

Onde estão as crianças?
Apenas 1% dos usuários da praça eram 
crianças, o que indicava a falta de 
opções de lazer e estar para um público  
importante e por vezes negligenciado 
nos espaços públicos. 

Como a praça era...

24%
Antes da transformação, apenas 24% das pessoas 
que utilizavam a praça eram mulheres. Um 
dos pontos sensíveis do projeto foi aumentar a 
sensação de segurança para todos.

 eram mulheres

dos frequentadores
eram homens.
Isso demonstra como 
a falta de cuidado e a 

degradação dos espaços 
públicos torna esses

 locais menos 
democráticos

2.112

Antes do processo colaborativo de revitalização, a 
praça recebia cerca de 2.112 pessoas por dia,  sendo 
que a sua maioria eram pedestres que utilizavam 
a praça apenas como passagem.

70%

Outro efeito da degradação de espaços públicos, 
pessoas que frequentavam a praça não vinham 
em grupos para aproveitar o tempo entre amigos 
e familiares, e sim sozinhos. A introversão é um 
fato que ocorre pela falta de sensação de segu-
rança nesses locais, e a convivência acaba sendo 
prejudicada e muitas vezes evitada. Em casos 
assim, é muito comum que as atividades mais 
constatadas são de pessoas utilizando o celular, 
por exemplo.

pessoas por dia

eram pessoas sozinhas

76%
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Co-criação

Processo participativo

Valorização da Figueira

Preservação da História

O projeto tinha como intuito representar a 
vontade do coletivo, moradores, comerciantes 
e frequentadores em geral. Ser contruído ao 
longo de discussões e modificado ao passo que 
fosse agregando opiniões de forma a resultar 

numa solução agradável a todos. 

Ocupando o coração da praça desde 1938, a 
Figueira teria que estar destacada em relação ao 
resto da praça de forma a manter sua relevância 

para a praça e seus frequentadores.

Era quase unânime que não deveriam ser 
feitas alterações nas características históricas 
da praça. O objetivo era revitalizar a estrutura 
existente que estava em péssimas condições 
de manutenção, focando no paisagismo, 
mobiliários, iluminação e principalmente no 

resgate do parquinho para as crianças.

Premissas de projeto
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O projeto da Praça
O diagrama abaixo ilustra os objetivos projetuais 
em conjunto, apresentando o esperado para o 
processo de revitalização da praça. Nas páginas 
seguintes, os itens são destacados e explicados 
conceitualmente.
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Novos bancos

Manter todas as árvores, porém 
remover todos os arbustos altos que 
geram pontos cegos e sensação de 
insegurança e substituir por forração 
adequada à sombra.

Paisagismo

Bancos novos e modernizados que 
condizem com o objetivo de manter 
o charme histórico e a identidade da 
praça.

Revitalização da calçada
Reformar as calçadas nas áreas com 
buracos e desníveis com a colocação 
dos pisos novos, onde necessários,  e 
limpeza geral.

Novo espaço de estar
O paisagismo atrás da banca não 
fazia sentido e não ajudava o fluxo 
da praça.  Por isso a previsão de 
retirada do triângulo verde existente 
e a criação de mais uma nova área de 
estar na praça

Abrir a base das árvores
Redesenho das base das árvores 
do entorno da praça que estavam 
estranguladas em espaços que não 
condizem com o seu tamanho.

Valorização da Figueira
Mantida como eixo central do projeto 
com a criação de um novo espaço de 
estar gerado ao seu redor.

Reforma do Parquinho
Requalificar a área para crianças 
com novos brinquedos, areia nova 
tratada e espaço de estar para pais e 
mães poderem cuidar dos seus filhos 
dentro do espaço do parquinho.

Novos paraciclos
Aumentar o número de paraciclos 
com a instalação de novos e mais 
modernos para atender a demanda 
dos usuários. 
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Transformação
Poder da comunidade

Muitas vezes as pessoas tem a vontade de mudar e melhorar 
espaços públicos, mas faltam ferramentas para transformar os 
locais enquanto estão sozinhas. Em comunidade, o poder de 
transformação aumenta, e esse foi o caso da Praça Villaboim. 
A colaboração coletiva possibilitou conquistas que indivíduos 

separados não conseguiriam.

Em 3 de dezembro de 2017, foi reinaugurada a Praça Villaboim, 
com um grande encontro entre vizinhos. A sua reforma foi 
viabilizada a partir de parcerias privadas que patrocinaram a 
reforma e a manutenção permanece de forma colaborativa 

pelos Amigos da Villaboim. 

Praça impactada 
Com base nas mensurações realizadas, foi possível constatar 
que, antes da reforma, a Pç. Villaboim era apenas um local de 
passagem dentro do bairro Higienópolis, e o desejo de mudar 
essa situação era grande. Após o processo colaborativo de 
revitalização, a praça passou a receber mais pessoas, por ser 
um espaço vivo e atraente para famílias que procuram um 

lugar para aproveitar a vida na cidade.

A Reinauguração da  
Praça Villaboim
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Impactos estruturais 
gerados pela 
transformação

As mulheres e o espaço

O surgimento das crianças

Da passagem à permanência

Espaço social e coletivo

1

2

3

4
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1.
Da passagem
à permanência
Como a revitalização na praça transformou o 

local de um ponto de passagem a um destino 

de verdade.

O próprio posicionamento físico da Praça 
Villaboim, um triângulo cercado por três ruas, 
aliado ao processo de degradação do espaço 
fizeram com que a praça servisse apenas como 
ponto de passagem para as pessoas do bairro. 
Com a revitalização e a requalificação dos 
espaços, as pessoas voltaram a frequentar a 
Praça Villaboim, por ser um ponto atrativo para 
os moradores e frequentadores da região. Desta 
forma, a praça voltou a ser um destino.

58%
Logo após a revitalização 
da Praça Villaboim, a 
porcentagem de pessoas 
que utilizam a praça 
como destino em finais 
de semana passou de 16% 
para 58%. Isso significa 
que a lógica de utilização 
do espaço público se 
inverteu, e o processo 
colaborativo resultou em 
uma praça com mais 

vitalidade.

PASSAGEM         DESTINO

Total de Pessoas ao longo do dia - Destino x Passagem

Proporção de Uso - Destino x Passagem

2017 2018
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Mapa de Fluxo - 2017
Quando as pessoas precisam 
atravessar um determinado 
local, sem ter uma conexão 
afetiva com o espaço público, 
o modo como isso acontece é 
bastante lógico: chegar do ponto 
A ao B da maneira mais rápida 
possível. Esse fato é visível no 
diagrama de fluxo que mostra 
como as pessoas caminhavam 
pela praça antes da revitalização.

2017

Mapa de Fluxo - 2018
Aqui é possível notar que quando 
as pessoas têm mais afinidade 
com um determinado local, a 
ponto de utilizarem o espaço  
como destino e não apenas 
como passagem, os caminhos 
que eles realizam são mais 
orgânicos, menos racionais, pois 
o objetivo não é passar pela praça 
da forma mais rápida possível, e 
sim aproveitar o espaço público.

2018
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2.
Espaço social
e coletivo
A transformação de um espaço individual 

para um espaço coletivo e social, com 

vitalidade e disponível para todos.

As mensurações anteriores ao processo de 
revitalização da Praça Villaboim apontavam 
um dado alarmante: das poucas pessoas 
que a utilizavam como destino, a grande 
maioria estava sozinha. Isso ocorre pelo 
fato que lugares degradados diminuem 
a sensação de segurança e as interações 
sociais consequentemente também caem. 
Este cenário mudou com a requalificação do 
espaço público.

Pessoas sozinhas x Pessoas em grupo
Final de semana

Pessoas sozinhas x Pessoas em grupo
Dia de semana

2017

2018

2017

2018

1 - Sozinhos    2 - Duplas    3 - Trios    4 - Grupos

2017: 1 (70%) 2017: 2 (17%) 3 (8%) 4+ (5%) 2018: 1 (27%) 2018: 2 (41%) 3 (24%) 4+ (8%)

2017 2018

são pessoas sozinhas são pessoas em grupo
70% 73%
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Atividades realizadas na Praça Villaboim
Um dos parâmetros mais importantes nas mensurações dos espaços 
públicos é o rol de atividades que os usuários desenvolvem nas 
praças. Na Praça Villaboim, fica muito claro como o relacionamento 
das pessoas com o ambiente mudou consideravelmente. Antes, 
atividades como permanecer sozinho olhando para o celular era algo 
comum de acontecer; hoje, porém, pessoas se exercitam na praça, 
as crianças brincam, os moradores interagem entre si e o ambiente 
ganha uma nova vida.

Vivendo em Público

30
atividades

231
atividades

Atividades comerciais

Recreação ativaRecreação passiva

Conversando

Engajamento eletrônico

Tipos de atividades

2017 2018
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3.
As mulheres 
e o espaço
Como a revitalização na praça transformou o 

local em um espaço ativo, seguro, atrativo e 

totalmente democrático.

A desqualificação do espaço público acarreta 
diversos efeitos colaterais e um deles é a 
sensação de insegurança, que, por sua vez, é 
responsável por afastar as pessoas desses locais, 
principalmente as mulheres e crianças. Com 
a revitalização colaborativa, a Praça Villaboim 
atraiu de volta esse público e as mulheres 
conquistaram o espaço, passando de uma 
minoria, com números preocupantes, à uma 
maioria em grandes partes dos dias.

Proporção entre gêneros

2017

24%

Dia de semana

Homens

Mulheres

2017

24%52% 59%
Final de semana

2018 2018
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Presença de mulheres e homens ao longo do dia

Homens (2018)

Mulheres (2018)

Homens (2017)

Mulheres (2017)

Pirâmide Etária 

1 - Crianças    2 - Adolescentes    3 - Jovens Adultos    4 - Adultos    5 - IdososLegenda:

Homens Mulheres Homens Mulheres

2017 2018
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4.
O surgimento
das crianças
Como a requalificação do espaço público, 

principalmente o parquinho e os locais de 

estar, trouxe as crianças à Pç. Villaboim.

Um dos pontos principais do processo de 
revitalização era a reforma do parquinho, 
patrocinada pelo Hospital Sabará Infantil, que 
após finalizada, trouxe um novo público: as 
crianças. Um espaço público qualificado para 
recreação infantil aumenta a movimentação não 
apenas das crianças, mas também de adultos, 
transformando completamente o ambiente. 
A vitalidade evidente que a praça apresenta 
hoje se dá em muito pelo aparecimento desse 
público.

Crianças x Outras faixas etárias

Outras (2018)

Crianças (2018)

Outras (2017)

Crianças (2017)

Pontos de permanência - Crianças

2017 2018
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Proporção de crianças - outras faixa etárias

2017 2018

O impacto gerado pela reforma do parquinho pode 
ser visto na proporção de crianças que passaram a 
frequentar a Praça Villaboim.

Presença de crianças ao longo do dia
2017

2018

Em 2018,
a presença 

de crianças é 
contínua ao 

longo do 
diaEm 2017,

a presença 
de crianças 
era rara e 

esporádica

Crianças

Outras
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2017

Infográfico resumo

58%
das pessoas 

utilizam a praça 
como destino. 
Antes, apenas 

16%

73%
das pessoas 

vêm em 
grupos. Antes, 
70% estavam 

sozinhas
59%

das pessoas 
são mulheres. 

Antes, elas 
representavam 

apenas 24%

24%
das pessoas 
são crianças. 

Antes, elas eram 
apenas 1% do 

público

231
atividades, antes 
eram apenas 30.

Recreação 
supera atividades 

introvertidas.

3.090
pessoas 

utilizam a praça 
por dia. Antes, 
esse número 

era 2.112.
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IMPACTE A SUA PRAÇA
O espaço público é de todos, e juntos 
podemos melhorar as praças das 
nossas cidades. Saiba mais detalhes 
sobre como iniciar uma revitalização 
na sua comunidade, e conheça outros 

projetos que estão em andamento.

pracas.com.br

PARTICIPE DOS AMIGOS DA VILLABOIM
A revitalização do espaço ocorreu 
com a contribuição de moradores, 
comerciantes e frequentadores  da 
Praça Villaboim. Para saber como você 

contribuir com o projeto acesse:

villaboim.pracas.com.br

ENTIDADES PARCEIRAS DO PROJETO

Patrocinadora do parquinho

http://www.pracas.com.br
http://villaboim.pracas.com.br
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