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Resumo 

Pessoas mudam de comportamento a partir dos ambientes em que vivem. A 

maior influência sobre esses ambientes provem do governo afinal, é ele que delimita 

espaços e condições de uso desse espaço, para que as pessoas vivam.  

Introdução 

É cada vez mais comum cidades se expandindo sem parques, praças, 

lugares de convívio e vias de circulação apropriadas. Os cenários que vemos nas 

ruas são de automóveis ocupando o espaço que um dia foi utilizado por 

pedestres. O meio de locomoção mais saudável para a vida humana é a caminhada, 

porém nas grandes cidades isso tem se tornado cada vez mais difícil graças à má 

administração de espaços públicos.   

Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo analisar o uso viável das calçadas como um 

espaço público urbano. Não sendo utilizada apenas para passeio como também, 

convívio e integração social. 

 Metodologia 

Como instrumentos de estudo foram utilizados: Site da Prefeitura de São 

Paulo, Livros a respeito do comportamento das pessoas na cidade, formas urbanas, 

estudo do espaço para trânsito de pedestres e automóveis, história de como a 

cidade se formou e ideias utilizadas em outros países que podem ser adequadas ao 

Brasil. 

 Desenvolvimento  

Cidades ao redor do mundo estão o tempo todo crescendo, seja horizontal ou 

verticalmente. Esse crescimento teve um grande avanço a partir do século XX época 

de grandes revoluções maquinarias e urbanas. Uma das maiores revoluções desse 

período foi a fabricação de automóveis no Brasil no ano de 1956, durante o governo 

de Juscelino Kubitschek. No mesmo governo, a capital do Brasil que antes era Rio 

de Janeiro, mudou-se para o centro do país. A “Cidade Modelo” de Brasília foi 



projetada na época do modernismo, e tinha como principal foco ser uma cidade 

futurista: Ruas largas o bastante para andar os mais novos carros nacionais da 

época, com espaços reduzidos para a locomoção dos pedestres. As pessoas 

ficaram alucinadas com a ideia de que carro é sinônimo de status. E até hoje, uma 

parte desse pensamento prossegue. O carro se tornou um bem necessário para a 

vida dos brasileiros, seja para ir até a loja da esquina ou cruzar o país. A demanda 

pelo uso do automóvel resultou no que temos hoje: Mais carros do que pessoas. As 

pessoas pararam de andar pelas ruas. Não há mais vida nas calçadas. As pessoas 

não saem de suas casas muradas ou condomínios fechados, para um simples 

passeio no final da tarde, nem param na frente dos portões para conversar com os 

vizinhos. Enquanto que de contraste, as pessoas que ficam em calçadas desde o 

começo das noites, em sua maioria são usuários de droga ou traficantes. Andar nas 

ruas se transformou em sinônimo de perigo.  

 A escritora Jane Jacobs, em seu livro “Morte e Vida de Grandes Cidades”(3) 

citou, a importância de se sentir observado enquanto se caminha. Em seu livro, ela 

fala que “a dinâmica das ruas das metrópoles, sempre cheias de desconhecidos, ou seja, 

defende a alta densidade e ressalta que os urbanistas tinham que tê-la à vista, estudando o 

objetivo de fazer as pessoas se sentirem seguras diante dos desconhecidos, pois, quanto 

mais olhares uma rua recebe, mais segurança ela terá. Mesmo os bairros considerados 

tranquilos podem se tornar perigosos e não é um guarda municipal que muda as ocorrências 

na rua. Estudos devem ser feitos para cada uma das situações, como esta, que uma cidade 

vive.” (6) 

A calçada precisa ser convidativa, agradável, confortável, acessível e segura 

para passeio. Seja para jovens de skate, adultos cadeirantes, idosos de bengala ou 

mulheres de salto. Porém, ela não precisa ser boa apenas para as pessoas que 

caminham sobre elas. A calçada possui outros atrativos além do passeio, como 

exemplo, incentivar o comércio na via devido a grande circulação de pessoas. Esses 

comércios ao longo do tempo incentivam integração social de diferentes classes. A 

ideia dos “Parklets” (Do inglês, significa um  miniparque recreativo)(1) em São Paulo, 

toma força a partir do pensamento que os carros, e os espaços destinados para 

carros, precisam de um novo uso: Para pedestres. Extraído da “Gestão Urbana SP”, 

site da Prefeitura de São Paulo, os “parklets” são “uma ampliação temporária do 

passeio público, realizada por meio da implantação de plataforma sobre a área antes 



ocupada por automóveis na via pública, equipada com bancos, floreiras, mesas e cadeiras, 

guarda-sóis, aparelhos de exercícios físicos, paraciclos ou outros elementos de mobiliário, 

com função de recreação ou de manifestações artísticas.” (2) A exemplos de parklets, 

temos também: Bulevares ou “Calçada Amigável”, como formas simples de 

recuperar convívio nas ruas. Ideias para requalificar os espaços urbanos, existem 

muitas. Mais do que apenas escrever, estamos em tempo de fazer. 

Se existe um tempo de falarmos sobre mudanças em São Paulo, esse tempo 

é agora. O Plano Diretor de São Paulo foi publicado em 1° de Agosto de 2014 pela 

lei n° 16.050 (4) nele são estabelecidas novas leis de zoneamento da cidade com 

objetivo de melhorar a qualidade de vida dos paulistanos. Dentre essas melhorias, é 

citada a volta das pessoas ao convívio fora de casa, dando vida às calçadas. A São 

Paulo do século XXI ofuscou o título de “Cidade Modelo” de Brasília, a tendência 

agora não é o planejamento, mas sim o desenvolvimento, fazendo com que outras 

cidades se espelhem em São Paulo. 

Resultados Preliminares  

O hábito de caminhar nas ruas muda muito mais do que uma simples forma 

de andar. O comportamento das pessoas também sofre alteração, sendo esta uma 

alteração positiva. Entre si, as pessoas estabelecem relação de confiança, bem-

estar, integração, segurança e diálogo. 
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