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INTRODUÇÃO: 

Este estudo apresenta as atividades realizadas na pesquisa de Iniciação Científica em questão 

que dizem respeito a uma revisão crítica de todo o processo de desenvolvimento da metodologia  

Walkthrough Orientado (W.O.) que se deu na também Pesquisa de Iniciação Científica (antecedente) 

sobre  “A acessibilidade arquitetônica nas áreas públicas da Moradia Estudantil da Unicamp: 

Diagnóstico da caminhabilidade nas principais rotas de acesso à moradia padrão” cujo 

desdobramento é a pesquisa aqui descrita. 

Devido às implicações e protocolos sanitários impostos pela pandemia da Covid-19 nos anos de 

2020 e 2021, a metodologia do Walkthrough Orientado sofreu algumas alterações em seu 

desenvolvimento a fim de cumprir com o objetivo de realizar uma coleta in loco, emitir um diagnóstico da 

caminhabilidade nos percursos externos da Moradia Estudantil e, assim, concluir a pesquisa. As 

adaptações consistiram em diversas ações relacionadas principalmente à migração para o formato 

digital e remoto, com objetivo de proteger os envolvidos e respeitando os protocolos de distanciamento 

espacial. Essa mesma reformulação na metodologia foi o que ampliou os horizontes do estudo e abriu 

caminho para a exploração da participação e protagonismo dos usuários nas chamadas análises pós-

ocupação (APO). 

Como definido por Rheingantz (2009), parte inerente do processo de walkthrough é a realização 

de uma avaliação crítica dos resultados após a primeira rodada de atividades, a fim de estabelecer os 

sucessos e insucessos e as correções cabíveis para as rodadas subsequentes. Com o desdobramento 

do estudo em uma nova pesquisa de IC, configurando 1ª e 2ª Etapas do conjunto da pesquisa, este foi 

o momento mais adequado para tal movimento, sendo ele antecedido por uma experiência já testada e 

antecessor dos próximos passos. 

Dessa maneira, o objetivo geral desta pesquisa foi promover o melhoramento da ferramenta 

Walkthrough Orientado a partir dos processos empregados nas metodologias já estudadas de Villarouco 

(2009) e os diferentes tipos de walkthrough abordados por Rheingantz (2009).  
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Como consequência, os objetivos específicos foram: 

1. Revisar criticamente os resultados obtidos e expostos no Relatório Final da IC anterior a esta; 

2. Realizar as adequações necessárias nos materiais e processos do W. O.;  

3. Realizar nova rodada de aplicações da dinâmica com alunos-moradores da Moradia Estudantil;  

4. Estabelecer comparativo entre as duas versões da dinâmica e avaliar o desempenho da nova 

metodologia em relação à inserção e colaboração dos usuários e qualidade dos dados obtidos. 

Até o momento de submissão deste resumo, os objetivos 3 e 4 não foram realizados pelo fato 

das dinâmicas junto aos alunos-moradores voluntários ainda estarem em andamento. Por esse motivo, 

os Resultados e Discussões e a Conclusão expostos aqui devem ser considerados parciais. 

METODOLOGIA: 

A metodologia empregada no estudo foi a de revisitação da literatura e revisão crítica dos 

processos, materiais e resultados descritos no Relatório Final de Atividades da pesquisa de IC finalizada 

na 1ª Etapa do conjunto da pesquisa. A partir disso, foram propostas as adequações necessárias para 

uma segunda aplicação a fim de promover o melhoramento do instrumento e validar sua aplicação. 

Revisitação da Literatura 

O retorno à literatura base dos modelos empregados, a Metodologia Ergonômica para o Ambiente 

Construído (MEAC) de Villarouco (2009) e o Walthrough de Rheingantz (2009), se deu para 

levantamento mais específico dos seguintes pontos: 

 O caráter dos dados coletados junto aos usuários e sua atuação nos procedimentos descritos; 

 Aspectos da Psicologia Ambiental abordados em cada um dos procedimentos; 

 Falhas ou incompletude desses procedimentos, segundo os autores; 

Esses aspectos formaram a tríade de validação das práticas e adequações ao Walkthrough 

Orientado nas ações subsequentes de desenvolvimento e adequações da ferramenta. 

Revisão crítica do Walkthrough Orientado na estrutura da MEAC  

Inicialmente, o W.O. foi a solução desenvolvida para realização da terceira etapa da MEAC, cuja 

as etapas são: 1. Análise Global do Ambiente, 2. Identificação da Configuração Ambiental, 3. Análise do 

Ambiente em Uso, 4. Análise da Percepção do Usuário e 5. Diagonóstico Ergonômico. Para o 

desenvolvimento dessas etapas, demandou-se o desenvolvimento das seguintes estruturas auxiliares: 

a) uma videoaula expositiva para familiarização dos usuários-moradores que aplicariam a ferramenta 

com as técnicas de levantamentos arquitetônicos  in loco; b) elaboração do roteiro e mapa de orientação 

do percurso a ser realizado na Moradia Estudantil; c) envio de um “kit medição” com materiais 

necessários, d) o acompanhamento virtual/remoto durante e após o percurso; e e) o Mapa de 

Apontamentos com as observações pós-percurso. Em sua primeira aplicação, apenas uma aluna-

moradora pôde concluir todas as atividades previstas para o Walkthrough Orientado, o que foi suficiente 

para finalização do diagnóstico e o teste da ferramenta em caráter de experimentação. 

Como citado, o desenvolvimento dessa ferramenta passa obrigatoriamente por duas fases, sendo 

a atual de revisitação do processo, materiais e resultados obtidos até então. Para tanto, foram 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 3 

estabelecidos os quatro pontos que se tornaram os objetivos específicos descritos na Introdução deste 

Resumo. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Os resultados aqui apresentados dizem respeito ao papel desempenhado pelo W.O. no 

diagnóstico das condições de caminhabilidade e acessibilidade na Moradia Estudantil da Unicamp, 

emitido ao final da 1ª. Etapa do conjunto da pesquisa, e das adequações realizadas na ferramenta após 

uma revisitação crítica. 

O papel do Walkthrough Orientado na MEAC 

 Como ferramenta aplicada à MEAC, a realização do Walkthrough Orientado pela aluna-moradora 

voluntária, com os materiais determinados e fornecidos por esse estudo, possibilitou a coleta de dados 

in loco e a reunião de apontamentos a respeito da caminhabilidade, acessibilidade e usos na Moradia. 

Esses materiais preenchidos e devolvidos continham os seguintes dados: 

 Largura das calçadas e altura do meio-fio das 3 principais ruas da Moradia Estudantil; 

 Posicionamento de postes de iluminação ao longo das calçadas percorridas; 

 Documentação fotográfica das observações anteriores; 

 Qualificação dos ambientes por meio dos comentários da aluna-moradora. 

Esses dados, por sua vez, puderam ser reunidos em um Mapa de Apontamentos e uma Ficha 

de Fotografias, o que permitiu a fácil localização dos pontos medidos e da documentação fotográfica dos 

pontos críticos para a acessibilidade no espaço físico da Moradia. Como tinha um Mapa de Orientação 

do Percurso em mãos durante o Walkthrough Orientado, a voluntária pôde complementar o estudo 

sinalizando os “caminhos informais" que ela observou serem os mais realizados pelos moradores no 

geral, dados que podem ser importantes para intervenções futuras bem-sucedidas. 

De maneira sintetizada, as informações apresentadas nos produtos deste W. O. foram suficientes 

para a constatação de que a Moradia Estudantil da Unicamp,  atualmente, não se mostra preparada para 

a efetiva inclusão de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida do ponto de vista da eliminação 

de barreiras físicas do ambiente, como configura a Acessibilidade Arquitetônica, definida por Sassaki 

(2009). Isso se expressa pelo fato de que nem os mínimos parâmetros da norma consultada, como 

largura dos passeios, correção de desníveis e sinalização visual e tátil, são atendidos pelos ambientes 

atualmente. Ainda mais distante está a contemplação dos conceitos norteadores do Desenho Universal, 

que visa, sob diferentes aspectos, não excluir ou dificultar o uso de espaços e produtos por pessoas 

com qualquer redução de mobilidade.  

Para além de possibilitar a conclusão desse diagnóstico, entende-se que a principal colaboração 

do Walkthrough Orientado está nos apontamentos da aluna moradora que evidenciam para onde está 

direcionado o olhar dos ocupantes desses espaços. As situações críticas para a acessibilidade e 

caminhabilidade foram pontuadas nos mapas e fotografadas a título de ilustração e denúncia, mas as 

discussões e comentários gerados durante todo o processo de orientação dos percursos-exploratórios 
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demonstram haver uma visão holística, mesmo que não técnica, acerca da qualidade dos espaços, da 

sua apropriação e uso e dos desejos imputados sobre este local, além de um forte senso de comunidade 

entre os moradores. 

Tais aspectos podem representar grandes aliados para a concretização e sucesso de ações que 

se desenvolvam na Moradia Estudantil da Unicamp em colaboração com seus moradores. 

Adequações realizadas 

Para a segunda fase do estudo foi deixado de lado o caráter técnico que se tentou atribuir ao 

Walkthrough Orientado na função de meio/ferramenta para realização de uma coleta in loco para um 

diagnóstico técnico, para então abraçar uma análise voltada à subjetividade da relação humano-

ambiente, focada na construção e melhoramento de uma ferramenta para APO aplicada remotamente e 

apoiada sobre a revisão de literatura. 

Nesse sentido, a revisão crítica do processo e resultados do W.O. evidenciou algumas 

adequações necessárias para esse novo momento e que foram adotadas visando o aprimoramento do 

método. A versão revisada considera: 

Foco: Uma vez concluída a análise técnica dos passeios, a nova rodada de aplicações do 

Walkthrough Orientado se dedica a levantar as percepções e desejos do usuário-morador para aquele 

ambiente e à subjetividade da relação humano/ambiente. 

Caráter dos dados coletados: Os dados coletados agora são as percepções e observações do 

usuário sobre cada temática perguntada e a documentação fotográfica do ambiente. As medições foram 

retiradas. 

Materiais e formatos de coleta: Todas as orientações, respostas e fotografias coletadas são no 

formato digital e acessadas ou enviadas, agrupadas, através do smartphone particular do usuário-

morador logo ao final do percurso-exploratório. 

Compilação de dados: Para maior agilidade em campo e facilidade na posterior compilação dos 

dados, a coleta dos dados escritos e fotográficos foi reunida em uma única ferramenta de acesso digital 

e facilitado. Um questionário estruturado na plataforma Formulários Google recolhe e compila todas as 

respostas enviadas ao questionário em uma única tabela e as fotos em uma mesma pasta no Google 

Drive, otimizando o tempo de análise e oferecendo recursos como geração de gráficos e outros. 

Número de usuários participantes: Com a agilidade promovida pelas mudanças citadas acima, 

o número de alunos-moradores participantes da dinâmica pôde ser aumentado na segunda rodada para 

até 6 pessoas, o que promove maior alcance do estudo e possibilidades comparativas entre as 

respostas. 

CONCLUSÕES: 

Compreende-se que o valor e a urgência de uma pesquisa exploratório-descritiva sobre 

acessibilidade e caminhabilidade na Moradia, bem como o contexto pandêmico naquele momento, 

justificaram as grandes alterações feitas na metodologia. Certamente o caráter técnico da análise foi 

flexibilizado — embora não de maneira a comprometer a veracidade dos dados e informações, mas a 
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nova perspectiva enriqueceu a leitura ambiental com maior sensibilidade aos aspectos subjetivos de 

forma que, possivelmente, um levantamento simplesmente técnico não seria capaz de fazer. 

Quanto a participação dos usuários-moradores na pesquisa, os desdobramentos que levaram à 

sua assimilação no percurso-exploratório como “os olhos das pesquisadoras” através dos quais foi 

realizada a leitura técnica do lugar acabaram por promover um estudo científico que não apenas incluiu 

moradores, mas foi construído de forma colaborativa entre as partes.  

Espera-se que a conclusão de todo o conjunto do estudo realizado apresente o Walkthrough 

Orientado como uma ferramenta estruturada de análise do ambiente construído cujo principal agente 

seja o usuário. Uma metodologia que promova o usuário ao lugar do observador e o integre nos trabalhos 

de campo tendo em vista a leitura singular que ele pode oferecer sobre cada aspecto de interesse do 

ambiente analisado ao trazer consigo uma bagagem pessoal e/ou coletiva em relação àquele espaço 

construído que o pesquisador não seria capaz de expressar. A recíproca é que os usuários tenham o 

seu olhar enriquecido e possam colaborar de maneira mais ativa e consciente com as ações imputadas 

sobre os espaços dos quais fazem uso. Ao pesquisador, ficaria a função de direcionar os objetivos da 

análise, equipar e orientar os usuários no processo, consolidar e traduzir os conhecimentos de que são 

dotados esses agentes, de forma tangível aos técnicos e interessados. 

Dessa forma, este estudo espera contribuir com a formulação de uma ferramenta estruturada e 

flexível – o Walktrough Orientado - capaz de orientar usuários “pesquisadores” a fazer coleta de dados 

com olhares diferenciados e enriquecidos pela vivência quotidiana do pesquisador arquiteto urbanista 

(este, com perfil de especialista) e de ser aplicada em situações complexas de acesso ao ambiente 

construído/urbano em análise. 
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