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Introdução: Por décadas após o surgimento dos automóveis, estes passaram a ser
objeto central

do desenho

urbano,

enquanto a

dimensão

humana

era

negligenciada. Isso acarretou em modelos de cidades insustentáveis, com sérios
problemas urbanos, como mobilidade, segurança, entre outros. Dessa forma, surge a
necessidade de repensar as práticas de desenho urbano, com a dimensão humana
como objeto central, onde os espaços públicos estimulem a vivência da cidade e
haja interações sociais humanas com os espaços públicos urbanos. Objetivo: O
objetivo do presente trabalho é propor uma reflexão sobre a importância da
dimensão humana no desenho urbano, com estudo aplicado em um loteamento de
interesse social. Método: A metodologia utilizada no estudo é caracterizada como
descritiva e exploratória, com abordagem qualitativa. Quanto aos procedimentos,
trata-se de pesquisa bibliográfica. Resultados: Com o presente estudo foi constatado
que é possível desenhar cidades com foco na dimensão humana, com a adoção de
diversas estratégias como promoção de uso de meios alternativos de transporte,
criação de áreas de lazer, iluminação e paisagismo adequado, segurança,
acessibilidade, entre diversas outras. Dessa forma criam-se espaços públicos de
qualidade, convidativos e estruturados à escala humana. Conclusão: Nesse sentido,
fica ratificada a importância de repensar os aspectos projetuais do desenho urbano,
criar espaços urbanos qualificados, pensados para as pessoas, onde o uso dos
espaços seja estimulado. Esse é o caminho para construir cidades mais sustentáveis,
seguras e saudáveis.
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