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O lugar não está simplesmente dado antes da ponte. Sem 
dúvida, antes da ponte existir, existem ao longo do rio muitas posições 
que podem ser ocupadas por alguma coisa. Dentre essas muitas posi-
ções, uma pode se tornar um lugar e, isso, através da ponte. A ponte 
não se situa num lugar. É da própria ponte que surge um lugar. (HEI-
DEGGER, 2006: 133)
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Introdução 

O tecido urbano de São Paulo tem um aspecto fragmentado, caracterizado pelo recorte causado 
pelas grandes vias radiais da cidade, como as grandes avenidas e marginais. Esse desenho da cidade deu-se de 
maneira progressiva ao longo da história, baseado em uma lógica rodoviarista e progressista, de priorização 
do sistema rodoviário no espaço público. 

Esse modelo histórico causa na cidade feridas que sentimos até os dias de hoje, com a segregação 
espacial dos tecidos, que dita toda uma lógica urbana. Tais feridas, podem ser físicas, como o desenho urba-
no em si, ou podem ser encontradas nas dinâmicas estabelecidas na cidade, como a relação com os espaços 
públicos, e a relação da rua e da calçada. E sobretudo, a relação que a cidade desenvolve com o pedestre, que 
devido a esse desenvolvimento priorizando o transporte rodoviário, acaba ficando em segundo plano. 

Historicamente São Paulo tem um desenvolvimento que dá ênfase a um modelo de transporte, o 
rodoviário. Assim, cidade chega ao seu limite em relação ao tráfego de veículos nos dias atuais. Isso atrelado 
a uma nova onda urbanística mundial, mostra que São Paulo, está buscando novas estratégias de mobilidade, 
que acarretam em novas relações da população com o espaço público em geral e que mudam a dinâmica ur-
bana da cidade. 

Desta forma, esse estudo irá fazer uma análise do desenvolvimento urbano de São Paulo, que se 
baseia nessa lógica automotiva, com intenção de perceber de que maneira a mobilidade, as formas de deslo-
camento, as transposições, os espaços entre lugares, ou seja, os percursos da cidade, alteram as relações hu-
manas com a cidade. É discutido também a importância da qualificação desses percursos, as inter-relações do 
pedestre com a rua, e do resgate da preocupação com a escala local para a dinâmica urbana das cidades. 
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1. São Paulo – A cidade sobre rodas 
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O desenho urbano de São Paulo está total-
mente vinculado a cultura rodoviarista que passa a ser 
notado na cidade a partir de meados dos anos 1920, com 
a administração da cidade a par de um governo inter-
vencionista que inaugura a era das grandes obras viárias. 

 Entre 1926 e 1930 o governo da capital 
paulista é marcado por uma política nacionalista, que 
gera grandes mudanças no modelo territorial da cida-
de. Fatores como a demanda por moradias e o apa-
recimento dos primeiros ônibus urbanos fazem com 
que, a medida que a cidade se expandia e se adensava, 
aumentava-se também os investimentos em obras viá-
rias, o começo em direção ao espraiamento da cidade. 

Outro importante fator responsável pela 
mudança no modelo de transporte a partir dos anos 
1920, é o começo do desaparecimento da rede viá-
ria de bondes urbanos, um dos transportes mais uti-

lizados na época, e que acabava por definir alguns 
limites da cidade, uma vez que a cidade ia até onde 
iam os trilhos. Isso ocorreu pois, com o crescimen-
to econômico acelerado de São Paulo, a companhia 
Light passou a ter muito mais demanda no setor de 
energia, e a gestão dos bondes foi sendo deixada de 
lado. ‘’Enquanto a cidade se adensava e expandia, a 
partir de 1920 o investimento na ampliação da rede 
viária e no aumento do número de bodes foi deixando 
de ser prioridade para a Light.’’ (Rolnik, 2017, p.30).

Já em 1938, quando é eleito prefeito o an-
tigo engenheiro de obras da prefeitura, Prestes Maia, é 
finalmente implementado o plano de avenidas que ele 
havia proposto anos antes, em 1924. O plano propos-
to, consistia na expansão da cidade através da abertu-
ra de avenidas sem que houvesse nenhum obstáculo 
ou limite físico para isso. A primeira intervenção foi 

a abertura da avenida Nove de Julho, uma via radial 
construída sobre o córrego canalizado do Saracura. 

A concepção urba-
nística proposta por Prestes Maia, se 
opunha a qualquer obstáculo físico 
para a expansão urbana ou qualquer 
definição a priori de um limite para o 
crescimento da cidade. Essa posição era 
totalmente compatível com a percepção 
de que a alta densidade populacional 
dos bairros populares, assim como as 
demandas não satisfeitas por moradia, 
contribuiu para elevar o grau de explo-

OS bondes urbanos - Claude Lévi - Strauss. ‘‘ O bairro da Liber-
dade, São Paulo, 1937’’
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sividade dos movimentos sociais. O uso do ônibus a diesel tornaria acessíveis – em termos de transportes – os bair-
ros na periferia. Ao contrário dos bondes e trens, cujo raio de influência era limitado pela distância entre estações, 
o serviço de ônibus, combinado com o modelo de expansão horizontal, trazia a solução para a crise de moradia: a 
autoconstrução das casas populares em loteamentos dispersos e sem infraestrutura na periferia.  (Rolnik, 2017, p.33) 

Plano de avenidas de Prestes Maia, 1935. fonte fau.usp.br
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Outra sequela do Plano de Avenidas e da política rodoviarista crescente a partir dos anos 
1920, é o começo dos confinamentos e canalização dos rios paulistas. Nos dias atuais, colhem-se os fru-
tos dessa prática, com problemas em relação a drenagem das chuvas, e enchentes, e acima de tudo, a po-
luição dos rios e córregos que restam. Um total descaso da população e das autoridades públicas, mas tam-
bém consequência do desenho urbano da cidade baseado na abertura de vias para o transporte rodoviário.

 Este é um trecho do Rio Pinheiros antes de ser retificado, em dezembro de 1930. fonte: Arquivo/Rios e Ruas
A combinação da construção de avenidas com a canalização de rios e córregos completou o novo 

modelo de circulação, com rios confinados em canais ou galerias subterrâneas e sobre os quais foram criadas as gran-
des avenidas de fundo de vale. São exemplos dessa estratégia: a avenida do Estado (sobre o rio Tamanduateí), 
avenida Aricanduva (junto ao córrego do mesmo nome), avenida Nove de julho (sobre o córrego canalizado do Sa-
racura), avenida Itororó (sobre o córrego do mesmo nome e futura avenida vinte e três de maio), e as marginais (ao 
lado do rio Pinheiros e Tietê, retificando e encurtando em vinte quilômetros, para a ocupação de sua várzea). Es-
sas obras acabaram por definir, até os dias de hoje, a estrutura urbana básica de São Paulo.  (Rolnik, 2017, p.33) 
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Nesta imagem, o Rio Pinheiros na altura da pone Cidade Jardim, na década de 30. fonte1; Arquivo/Rios e Ruas
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Esse novo modelo de expansão horizon-
tal, mostra que conforme a cidade se expandiu ela 
também ficou menos densa, ano após ano. Confor-
me dados retirados do livro ‘Territórios em Confli-
to’ – São Paulo: espaço, história e política – da ur-
banista Raquel Rolnik, a comparação das plantas da 
cidade e dos dados populacionais entre 1914 e 1930 
demonstra um processo claro de expansão hori-
zontal e desadensamento populacional. Se em 1914 

a área ocupada era de 3.760 hectares e a densidade 
de 110 habitantes por hectare, em 1930 a área ocu-
pada será de 17.653 hectares e a densidade, 47 habi-
tantes por hectare. Apresenta-se então, uma queda 
por mais da metade da densidade, e um modelo ur-
banístico fragmentado e disperso. É o inicio do pro-
cesso de periferização da cidade, com a expulsão da 
população mais pobre dos centros, lugar onde esta-
vam a infraestrutura e o maior numero de empregos. 

Mapa do crescimento da mancha urbana de São Paulo 1890-1927. fonte: KAKO, lara S. O papel dos trilhos na 
estruturação territorial da cidade de São Paulo. Tese de doutorado: Geografia - FFLCH/USP
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Assim, inicia-se a lógica de se morar longe do trabalho, e os movimentos pendulares começam a emergu

O modelo rodoviário urbano é fator de crescimento disperso e de espraiamento da cidade. Havendo 
especulação há criação mercantil da escassez e assenta-se o problema de acesso à terra e a habitação. Mas o déficit de 
residências também leva a especulação, e os dois juntos conduzem a periferização da população mais pobre, e, de novo, ao 
aumento urbano. A organização dos transportes obedece essa lógica e torna ainda mais pobres os que devem viver longe dos 
centros, não apenas porque devem pagar caro seus deslocamentos como também os serviços e bens são mais dispendiosos na 
periferia. Isso fortalece os centros em detrimento das periferias, num verdadeiro círculo vicioso. (SANTOS, 2005, p.106)

Os arredores do rio Pinheiros foram alvo de estratégias imobiliárias desde a incorporação de suas vár-
zeas à cidade, por meio das obras de retificação do rio, nos anos 1930, que tornaram a empresa canadense Light & 
Power detentora do monopólio de produção e distribuição de energia, proprietária de 21 milhões de metros qua-
drados na cidade (Seabra, 1987). A transformação de uma região pantanosa, entre o espigão da Avenida Paulista e o 
rio Pinheiros, na região mais valorizada da cidade - o chamado quadrante sudoeste - se deu por meio de uma articula-
ção entre capital financeiro internacional, mercado de terras, legislação urbanística e redes de infraestrutura, para a 
produção dos loteamentos residenciais da Cia. City, empresa criada por um banqueiro belga e um arquiteto francês.

Na altura da ponte Cidade Jardim, esta é a foto da cheia de 1929. Praticamente o “crack” das águas de São Paulo. 
A City e a Light eram agora donas de toda a várzea do Pinheiros. fonte: Arquivo/Rios e Ruas
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A expansão territorial continua em ritmo 
acelerado e proporcional ao crescimento econômico 
de São Paulo, que tem na década de 50 um boom indus-
trial, com novos polos industriais nas regiões do ABC 
paulista, Osasco, Taboão da Serra e Guarulhos. Entre 
1960 e 1970 ocorre a chamada conurbação entre es-
ses municípios e a região metropolitana de São Paulo, 
que passa em 1970 a casa dos 6 milhões de habitantes. 

Com o crescimento da indústria, uma das 
atividades que mais ganhou força foi a automobilís-
tica, o que reforçou ainda mais uma tendência que 
já vinha se consolidando com a abertura das gran-
des avenidas, que foi a disseminação do uso do carro 
particular, uma realidade para as classes mais altas. O 

transporte público ficou então cada vez mais associa-
do aos pobres, o que faz com que seus investimen-
tos sejam cada vez mais deixados em segundo plano. 

Todo esse novo modelo urbano, de prio-
rização do transporte individual sobre rodas, tem 
influência sobre o esvaziamento da região central. 
Com a chegada do metro e dos grandes terminais 
de ônibus na região, junto a implantação de calça-
dões de pedestres, observa-se a partir dos anos 1960 
um abandono do centro por parte das elites e classe 
medias, que naquele momento passaram a ver suas 
vidas associadas a dependência do carro. Nota-se 
nesse período os primeiros sinais de esvaziamento 
do centro. Isso também ocorre com a instalação de 

Plano de canalização do Tietê, Comissão de saneamento do estado  
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novos centros corporativos, com a migração dos grandes escritórios para regiões como da Avenida Paulista. 

A região da Avenida Paulista - antiga sede dos casarões da elite cafeeira - começa a ser apresentada como 
“novo centro” de São Paulo, ao mesmo tempo em que o centro da cidade propriamente dito passa a ser considerado “decadente” 
pelas elites, na medida em que crescem o comércio e os serviços orientados para as camadas populares.26 Diferentemente 
do centro antigo, compacto e diversificado, o dito «novo» centro era «atomizado, fragmentado, 
expandido e constituído por uma nuvem de áreas especializadas, misturado com vários tipos de áreas 
residenciais.» (Villaça, 1998, p.265). A Paulista era especializada em cinemas, escritórios e sedes de bancos 
- e abrigará a sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Tratava-se da formação do 
chamado «centro expandido», disperso e com delimitação controvertida e complexa (1998, p.265-266).

No final da década de 1970, o capital imobiliário avança no sentido sudoeste, na dire-
ção da Avenida Faria Lima e, posteriormente, das avenidas Luis Carlos Berrini e da marginal Pinhei-
ros. As três avenidas fazem parte de um grande conjunto de vias abertas no regime militar, que privi-
legiou esse quadrante da cidade, na mesma época em que o automóvel se tornava onipresente (Villaça, 2004, p.150).

Na década de 1990, o país se depara frente a uma grande crise econômica, e a cidade de São 
Paulo a pesar de ser um forte polo industrial não se livra dos efeitos da crise. Nesse momento, há um enor-

Avenida Paulista em 1976. fonte. saopauloantiga
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me aumento no número de desempregados, e con-
sequentemente no número de moradias irregulares, 
favelas e ocupações. Em 1973, um levantamento da 
prefeitura indicou que viviam em favelas cerca de 70 
mil pessoas (1%) da população total do município. 
Já em 1991 esse número passou a 900 mil (9%) da 
população e para 1,2 milhão, em 2000, que corres-
ponde a (11%) da população, segundo dados retira-
dos do livro ‘’Territorios em conflito, São Paulo: es-
paço, história e política’’, da urbanista Raquel Rolnik. 

Todo esse cenário de crise, desemprego 
e crescimento das favelas, contribuiu para o aumen-
to da violência, principalmente nessas regiões mais 
periféricas. Porém o medo se dissemina por toda a 
cidade, e passam a surgir a partir de então os cha-
mados ‘’enclaves fortificados’’.  O  con-
ceito de enclave torna-se extremamente comum, e 
circunda a cidade até os dias de hoje. Os enclaves 
fortificados caracterizam-se basicamente pela priva-
tização espaços, isso é, pelo fechamento do que an-
tes era aberto, e público. Os enclaves, na maioria das 
vezes grandes empreendimentos, cercados por mu-
ros e isolados no lote, e em sua maioria com vagas 
para carros e uma fachada que não dialoga com a rua.  

A cultura do carro passa a ser relaciona-
do a esse conceito, já que as ruas passam a ser vistas 
também como um espaço público perigoso. O cami-
nhar se torna um ato de risco na cidade perigosa e 

Exemplo classico de enclave fortiicado em São Paulo - As duas 
faces de uma mesma cidade. Fonte: https://fr.slideshare.net/

caótica e a rua foi se tornando cada vez mais lugar ape-
nas de passagem, e não de permanência. Os enclaves, 
foram ocupando de forma fragmentada, as margens das 
grandes avenidas, sobretudo das marginais, reforçando 
ainda mais a ideia de uma sociedade dependente do car-
ro e que dá as costas para a calçada, consequentemente 
que investe menos na qualificação da mesma. Assim, 
cada vez mais novos motoristas e menos pedestres, 
mais investimento em obras viárias e menos em mobi-
liário e iluminação pública, e calçamento de qualidade. 

O redirecionamento nos investimentos não 
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é só em relação aos espaços públicos. Com o conceito dos enclaves fortificados, que são reflexo desse ‘’medo’’, 
e da necessidade de se isolar, quem sai ganhando é o mercado imobiliário, que passa a investir em grandes em-
preendimentos onde confina-se o espaço público dentro dos muros. Com isso, há a valorização desses empreen-
dimentos, com áreas de lazer que inflam os preços dos condomínios e redesenham e ressignificam a cidade. 

 Esses enclaves são parte permanente ainda nos dias de hoje na paisagem e desenho de São 
Paulo. Uma pesquisa realizada pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAUUSP)  analisou os tipos de 
meio de transporte que os espaços públicos têm incentivado em São Paulo e como fazem isso. O mestra-
do de Letícia Lindenberg Lemos mostrou que as normas legais de construção de qualquer empreendimen-
to na cidade de São Paulo ainda incentivam o uso do automóvel, uma vez que dão prioridade a esse meio. 

A pesquisadora analisou 700 empreendimentos considerados polos geradores de tráfego, que são 
lugares que estimulam a locomoção interna da cidade, como escolas, prédios comerciais e shopping centers. 
Observando a localização, o número de vagas oferecido e as regras da Companhia de Engenharia de Trá-
fego (CET) para a questão, Letícia afirma que a empresa ainda atua sob uma lógica da hegemonia do car-
ro, embora haja um movimento de alguns próprios empreendimentos privados de alterar esse pensamento.

O maior exemplo citado pelo estudo são os shoppings. Eles são, pelas normas da CET, obrigados a 
oferecer um número mínimo de vagas de estacionamento, mesmo quando perto de pontos de ônibus e/ou esta-
ções de metrô. Alguns dos casos mais notáveis são o Shopping Cidade São Paulo e o Shopping Pátio Higienópolis.

O shopping Cidade São Paulo por exemplo é localizado na Avenida Paulista, onde passam diversas 
linhas de ônibus e ao lado de duas estações de metrô. O empreendimento é composto pelo shopping e por um 
prédio comercial ao lado, o que aumenta o número de vagas disponível para o prédio. Entretanto há um alto nú-
mero de vagas para automóvel no local, incentivando as pessoas a irem de carro quando pode ser facilmente aces-
sado por meios ativos, como bicicleta ou a pé, o que poderia liberar a pressão do tráfego automobilístico no local.

A priorização dos investimentos que melhoram a condição de circulação para os carros desde os 
anos 1940, aliados ao não investimento no transporte coletivo de massa, resulta em uma cidade imóvel, e de-
pendente do carro e do ônibus. A rede de metro por exemplo, hoje com 77,4 quilômetros, é deficiente ante a 
demanda de uma cidade de 12,11 milhões de habitantes, dos quais 3,4 milhões utilizam esse sistema diariamen-
te, segundo a pesquisa Origem Destino (OD). A rede de trens metropolitanos, CPTM, apesar de se estender 
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por mais de 200 quilômetros, sendo mais extensa que 
o metro, nunca recebeu investimentos suficientes para 
se tornar um meio de transporte de massa de alta quali-
dade. O mesmo apresenta segundo a pesquisa OD, em 
média 1,3 milhões de viagens diárias. O ônibus é ainda 
o transporte coletivo mais utilizado na cidade, com 
8,6 milhões de viagens diárias, mesmo tendo apresen-

tado uma queda de 5%, nos últimos 10 anos e ainda 
é o maior meio de descolamento dos paulistanos. Em 
resposta a essa intensa demanda, e a onda de manifes-
tações iniciadas em 2013 em relação aos problemas de 
mobilidade da cidade, foram implementados 295 quilô-
metros de faixas exclusivas para ônibus, o que resultou 
num ganho de quase 50% na velocidade dos mesmos. 

Outro dado importante apresentado pela Pesquisa Origem Destino, é o tempo gasto em 
média pelos usuários de transporte público, e ela mostrou que o tempo gasto pelos usuários de transpor-
te público em seus deslocamentos é 2,13 vezes maior que o de quem usa o transporte individual. Isso 
é reflexo de todo esse sistema falho de mobilidade que se desenhou ao longo crescimento de São Paulo. 

Distribuição das viagens por modal de transporte. fonte:Pesquisa Origem destino 
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É possível, através dessa análise histórica do desenvolvimento urbano de São Paulo, per-
ceber, o porquê de muitos dos problemas crônicos que a cidade hoje apresenta. As questões de mobilida-
de, a falta de investimento em políticas de transporte e estratégias nesse campo, decorrentes do histórico 
modelo rodoviárista ao qual a cidade cresceu, são alguns dos problemas encontrados. Questões de mora-
dia, falta de infraestrutura nas periferias e, do aparecimento das barreiras urbanas, como as grandes aveni-
das, os rios poluídos, e os enclaves fortificados. Além dos outros tipos de barreiras, as invisíveis, como o 
medo, o preconceito e a segregação. Tudo isso, fez com que o tecido urbano, fosse rasgado e aparta-
do, e o pedestre, é uma das grandes vítimas dessa condição, de decadência dos espaços públicos, e da rua. 
Hoje, com uma mancha urbana conturbada de cerca de 8.000 km² de áreas ocupadas e 22 milhões de ha-
bitantes, a cidade (parte desta macha) vivencia as consequências das ações implementadas ao longo do 
século XX, e encontra-se em um momento onde precisa buscar o equilíbrio e a reumanizarão da cidade. 
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2 . Barreiras urbanas –  Perda da escala do pedestre
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2.1 – Cidade Intramuros 

Com a cultura dos enclaves fortificados aliada a dependência do carro, foi morrendo na maior parte das 
cidades brasileiras, em especial na capital paulista, o conceito de rua. Os cinemas foram confinados em shoppings cen-
ters, assim como os restaurantes e cafés enclausurados nas praças de alimentação. Comércio e serviços foram fechados 
em espaços ultra dimensionados e que na grande maioria das vezes não dialogam com a rua, ou seja, com o pedestre. 

Os enclaves fortificados já haviam sido identificados por Teresa Caldeira, no início da déca-
da de 1990, como indícios da formação de um novo padrão de segregação urbana: “uma cidade de muros 
com uma população obcecada por segurança e discriminação social” (Caldeira, 2008, p.231 ). Segundo Te-
resa Caldeira, embora a oposição entre centro e periferia continuasse a marcar a cidade, os processos que 
produziram esse padrão teriam mudado consideravelmente, e novas forças estariam gerando uma dis-
tribuição diferente das classes na cidade. São Paulo não poderia mais, pois, ser mapeada pela simples opo-
sição centro rico versus periferia pobre. O espaço público «não se relaciona mais com o ideal moderno de 
universalidade». Em vez disso, «promove a separação e a ideia de que os grupos sociais devem viver em en-

Condominio de prédios complexo cidade jardim - São Paulo, Fonte: folha de são paulo.
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claves homogêneos, isolados daqueles percebidos como diferentes” (2008, p.212). Assim, “o novo padrão 
de segregação espacial serve de base a um novo tipo de esfera pública, que acentua as diferenças de classe 
e as estratégias de separação” (p.212). Os enclaves são representados, no livro, pelos condomínios fechados 
(como o pioneiro Portal do Morumbi), conjuntos de escritórios, prédios de apartamentos e shopping centers. 
Ainda distantes, talvez, do que viriam a ser os enclaves do novo milênio, como o empreendimento Parque 
Cidade Jardim, no que diz respeito a padrão estético, tipologia, ostentação de riqueza e mescla de usos.).  

Esse conceito de enclaves fortificados é parte da 
vida urbana em todos os setores, seja nos setores de comércio e 
serviços, como os shopping centers, hipermercados, lojas gigan-
tescas de artigos para animais domésticos, materiais de constru-
ção e concessionárias de veículos. Ou até mesmo enclaves resi-
denciais, os já citados condomínios clube que trazem os espaços 
públicos como a praça, para dentro dos muros do espaço privado, 
gerando imensos paredões e isolam o pedestre na calçada, pro-
vocando sensações de insegurança, desconforto e monotonia. 

Tais enclaves fortalecem o conceito de barrei-
ra urbana, principalmente se observarmos através do âmbito 
do pedestre. A cidade se fecha para a rua. O diálogo que as 
fachadas estabelecem com a caçada morre, e morre assim a 
própria calçada. Uma calçada sem vida, sem dinâmica e mo-
vimento humano, é um ambiente de fato hostil ao pedestre.  

A escala do pedestre é prejudicada no momento em 
que foram pensadas cidades para os carros. Segundo o urbanis-
ta Jan Gehl, a introdução de carros e do tráfego de veículos foi 
decisiva para o surgimento da confusão entre escalas e dimen-
sões na cidade. Os carros ocupam muito espaço, tanto quando 
se deslocam quanto quando estão estacionados, e quando a ve-

Análises da escala humana. Fonte Cidades 
para pessoas 2013.pág 40
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locidade na área urbana aumenta de 5 para 60 ou 100km/h, toda a dimensão espacial aumenta dramaticamente 
e a paisagem urbana também se transforma. Isso também se relaciona com o conceito dos enclaves fortifica-
do, com seus espaços superdimensionados, que partem dessa lógica moderna da dependência do automóvel. 

A cidade modernista e a introdução dos ideais funcionalistas e higienistas resultou em um dese-
nho urbano com dimensões desproporcionais a escala humana, com edifícios espalhados, distâncias longas 
que não podem ser percorridas diariamente a pé, edifícios altos e vias expressas. A grande parte das cida-
des brasileiras e americanas no geral, desenhadas no século XX sobre essa base ideológica, segue esses pa-
drões de escalas não humanas. Onde a escala do pedestre é esquecida em função da nova escala, a esca-
la do carro. A acessibilidade fica comprometida, pois as novas distâncias não são pensadas para todos os 
tipos de necessidades. A cidade torna-se obstáculo para pessoas com dificuldade de locomoção, deficien-
tes físicos, idosos e crianças. A cidade passa a estabelecer diversas barreiras ao pedestre e aos percursos. 
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2.2 -Pontes que são barreiras 

Voltando a cidade de São Paulo, podemos encontrar diversos exemplos de barreiras urbanas que 
se desenvolveram no tecido urbano da cidade no passar de seus anos de história e desenvolvimento. As mar-
ginais dos rios Pinheiros e Tietê são talvez o mais clássico e triste exemplo de sufocamento da paisagem ur-
bana, em função da mobilidade sobre pneus, e de despreocupação em relação ao pedestre, e a articulação do 
mesmo na cidade. Construídas sob fundo de vale, e após a canalização dos rios, as grandes avenidas ignora-
ram completamente a escala do pedestre. Em seu entorno foram construídos inúmeros enclaves fortificados, 
grandes empreendimentos fechados para a cidade, e a velocidade de circulação de suas vias expressas e locais 
a tornaram intransitáveis e agressivas para o mesmo. Além é claro, da poluição dos rios, que faz com que es-
tes deixem de ser algo positivo para a cidade, e passem a ser também uma barreira. Devido ao mau cheiro, é 
completamente desconfortável caminhar por suas margens. Além disso, quase todas as passarelas que existem 
na região, são passarelas voltadas a transposição rodoviarista, com pouco cuidado em relação ao percurso a pé. 

Um exemplo do antagonismo ao pedestre e priorização do carro na hora de transpor as bar-
reiras urbanas Paulistas, é a famosa Ponte Estaiada. Cartão postal da cidade, foi inaugurada em 10 de 
maio de 2008, em meio a desfiles de carros antigos, palanques políticos e protestos de ciclistas, e mo-
radores de favelas da região. A ponte, que pode ser considerada a maior obra de infraestrutura realiza-
da na cidade nos últimos anos tem capacidade para 8 mil carros por hora; em sua construção, consumiu 
492 toneladas de cabos de aço, 58.700 metros cúbicos de concreto e 7 mil toneladas de aço, e foram gas-
tos 230 milhões de reais na construção da mesma, para atender apenas os 30% da população que tem car-
ro, pois é uma ponte exclusiva para carros. Nem ao menos ônibus são permitidos de transitar pela ponte. 

A nova transposição do rio prolonga o eixo criado pela Avenida Jornalista Roberto Mari-
nho, interligando bairros residenciais de alto padrão (como Morumbi, recordista em lançamentos imo-
biliários de prédios de apartamentos, e seu vizinho, Cidade Jardim) a um dos principais polos empre-
sariais da cidade e ao aeroporto de Congonhas. A prefeitura planeja ainda ligar a avenida à Rodovia 
dos Imigrantes por meio de um túnel de 4,5 km de extensão, com custo estimado em 1 bilhão de reais.
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Objeto de várias críticas, durante a construção do complexo viário, houve desrespei-
to à Lei Municipal n°. 14.266, que determina, em seu artigo 11, que “as novas vias públicas, incluin-
do pontes, viadutos e tuneis, devem prever espaços destinados ao acesso e circulação de bicicletas, em conformida-
de com os estudos de viabilidade”. Essa determinação existe desde 1990, na forma da Lei Municipal n°. 
10.907, substituída pela L.M. n°. 14.266, vigendo, portanto, já à época do planejamento do Complexo.

O texto retirado do blog do Urbanista e professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Uni-
versidade de São Paulo (FAUUSP), João Sette Whitaker, expõe as contradições da ponte, que deveria facilitar a mo-
bilidade urbana mas, pelo menos na escala do pedestre, faz o oposto, aumenta ainda mais as distancias e barreiras.

 – ‘’ Dona Neusa mora na favela Real Parque, no Morumbi. Traba-
lha bem em frente de casa, a 600 metros em linha reta, como faxineira em um dos pré-
dios “aluminiosos” da avenida Berrini. Só que entre o trabalho e sua casa, tem o Rio Pinheiros. 

Quem olha a situação, fica tranquilo. Ela tem sorte, justo em frente onde mora, há 
uma magnífica ponte. O cartão-postal da cidade. A famosa ponte estaiada da Marginal Pinhei-
ros. Deve ser muito fácil para essa paulistana ir de casa ao trabalho. Basta, atravessar a ponte.

Mas não é bem assim. Para chegar ao trabalho, que não deve estar a mais de 600 metros da sua 
casa, ela leva cerca de uma hora, as vezes mais, em dias de chuva e trânsito ruim.  Pois ela não tem car-
ro. E, por isso, não pode passar por aquela ponte. Nem de ônibus, nem a pé, nem de bicicleta. É obriga-
da a pegar um ônibus até a outra ponte, do Morumbi, e de lá voltar, pela margem oposta, até o seu 
trabalho, em frente ao ponto de onde partiu, mas do outro lado do rio.  A ponte representa um monu-
mento de segregação espacial na cidade, e ainda é não resolve o transito de carros na marginal. É na ver-
dade mais uma barreira do que uma conexão, pois na escala local, dificulta ainda mais os deslocamentos. ‘’

Podemos caracterizar portanto, a  Ponte Estaida, como uma ponte rodoviarista, que não se preo-
cupa com a articulação do transito local, e é voltada exclusivamente para o transito de automóveis individuais. 

A atribuição do adjetivo “rodoviarista” para caracterizar uma ponte sugere, uma estrutura construída 
para servir preferencialmente o automóvel. Uma ponte pode ser rodoviarista em diversas intensidades — da mais ame-
na, quando também oferece passagem ao pedestre, mas em condições precárias, subdimensionadas e sem continuidade 
com o tecido urbano; à mais extrema, como é o caso das novas pontes estaiadas construídas em São Paulo, que servem 
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unicamente como conexões rodoviárias, suprimindo a possibilidade de trânsito de pedestres. Essa cultura projetual ro-
doviarista é guiada pela alta velocidade do automóvel e sua manutenção sempre que possível — daí mecanismos como 
as alças de acesso. Consequentemente, a velocidade mais lenta de pedestres e ciclistas acaba anulada. Semáforos, faixas 
de pedestres, continuidade do passeio público, ciclovias — são todos elementos de infraestrutura urbana habitualmente 
desconsiderados no projeto da ponte rodoviarista. A ponte urbana pode ser entendida em contraposição à ponte rodo-
viarista. Ao invés de privilegiar um único modal de transporte, a ponte urbana deve oferecer condições à multimoda-
lidade, permitindo que se mantenham contínuos os diversos fluxos existentes na cidade e, consequentemente, Viaduto 
do Chá, de forte caráter urbano, sobre o vale do Anhangabaú (antes do projeto de reurbanização do vale);, complexo 
viário “rodoviarista” sobre Parque D. Pedro II e o rio Tamanduateí 55 zando uma efetiva articulação entre tecidos 
urbanos nas duas margens do rio, ou nos dois lados de uma ferrovia ou avenida de fundo de vale. A ponte urbana se 
incluiria, assim, no conjunto de infraestruturas urbanas — aquelas que dão suporte à vida cotidiana da cidade: vias 
públicas, praças, passarelas, postes de iluminação pública e os demais serviços de abasteci mento (Mendonça , 2012, p.2)
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Algumas barreiras urbanas, que dificultam os deslocamentos de modo não motorizado, po-
dem ser físicas, como a própria formação geográfica da cidade, que quando muito cheio de declives e 
aclives, é desfavorável a mobilidade a pé ou bicicleta. A má qualidade das calçadas e passarelas, a presen-
ça de ruas e avenidas de alta velocidade e alto tráfego de carros e até mesmo a falta de acessibilidade das 
escadas, rampas, passarelas e principalmente, das calçadas. Mas essas barreiras nem sempre são concer-
tas ou tangíveis. Algumas barreiras são invisíveis. Como a sensação de insegurança, o medo e a monotonia. 

As barreiras invisíveis, como a sensação de insegurança, manifestam-se por diversos fatores, o próprio 
esvaziamento da rua por parte dos pedestres é um deles. Quando os carros tomaram as ruas, e os muros cercaram os 
lotes, a calçada passou a ser um lugar isolado e consequentemente, de fato perigoso. A monotonia das fachadas, as 
ruas largas para o trânsito de carro, e calçadas estreitas, a presença de paredões, geram uma sensação de insegurança, 
e um ambiente realmente propício ao crime, pois a vigilância espontânea gerada pela vida urbana, fica comprome-
tida. Assim como aponta Jane Jacobs em seu livro Morte e vida das grandes cidades - ‘’Se as ruas de uma cidade pare-
cerem interessantes, a cidade parecerá interessante; se elas parecerem monótonas, a cidade parecerá monótona’’. 

Muros altos impedem a visão da rua, contribuindo para a falta de segurança Foto. Daniel Lobo Flickr
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3. Novo Urbanismo - A evolução das dinâmicas de mobilidade e as novas 
formas de deslocamento em São Paulo e no mundo. 
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É impossível dizer que não houve um estimulo ao uso do carro durante o desenvolvimento da 
cidade, a própria legislação de São Paulo comprova isso. A antiga legislação, anterior ao novo plano dire-
tor, previa que toda unidade residencial com área menor que 200m² tinha que obrigatoriamente prever uma 
vaga de garagem, se a área fosse maior que 200m², 2 vagas por unidade e se ultrapassar 500m², 3 vagas. 
Mesmo os imóveis que ficam próximas a estações de metrô. Desta forma, durantes os últimos 60 anos, 
houve um grande incentivo ao uso do automóvel, seja por interesses, da indústria automotiva, ou políticos.

Hoje esse modelo de lei já está em desuso, um avanço em direção ao desestímulo à excessiva 
presença do carro. O atual Plano Diretor, propõe um novo modelo de mobilidade urbana ao longo dos eixos 
de transporte coletivo. O Plano Diretor Estratégico do município de São Paulo, aprovado em  31 de julho de 
2014, é uma lei municipal que orienta o desenvolvimento e o crescimento da cidade até 2030, busca otimizar 
o aproveitamento da terra ao longo da rede de transporte público coletivo de média e alta capacidade, pro-
movendo o desenvolvimento urbano associado a um novo padrão de mobilidade, mais sustentável. O Plano 
incentiva a construção de edifícios residenciais e não residenciais nas quadras seccionadas por faixa de 150 
metros de cada lado dos corredores de ônibus, bem como no raio de 400m ao longo das estações de metrô e 
trem. Para que a transformação destas áreas, com alto índice de acessibilidade, seja acompanhada de melhorias 
da qualidade urbanística e ambiental foram definidos um conjunto de novos parâmetros urbanísticos, Cota 
Parte Máxima, Fruição Pública e Fachada Ativa, além do desincentivo à produção de vagas de garagem.’’

Nos Eixos de Estruturação da Transformação Urbana, áreas bem servidas de infraes-
truturas de transporte público, não será mais obrigatório atender à um número mínimo de vagas de gara-
gem por empreendimento. Ainda assim não será toda a área destinada a esta finalidade considerada não 
computável. Conforme a lei proposta, passam a ser computáveis (portanto passíveis de cobrança de ou-
torga onerosa, as vagas de garagem que excedam os seguintes limites: uma vaga por unidade residen-
cial e uma vaga para cada 70m2 de área construída computável dos empreendimentos não residenciais.’’

De 2009 para cá tem havido também a tentativa da prefeitura de dimi-
nuir o número de estacionamento em vias públicas em alguns bairros como Itaim, Pinhei-
ros, Jardins e Vila Olímpia, porem essa estratégia além de tímida é concentrada em bairros de elite.  
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Com as manifestações de julho de 2013, começa a efervescer não só na cida-
de de São Paulo, mas no Brasil todo, uma sensação de indignação geral, e expectativa de mudan-
ças em diversos âmbitos sociais e políticos. Em vários setores e classes sociais, a partir dessas mani-
festações, a população passa a reivindicar direitos que pareciam estar sendo esquecidos pelo Poder 
Público. Muitas dessas manifestações tinham relação as questões de mobilidade. Até porque, tudo come-
çou com uma manifestação motivada pelo aumento do preço da passagem de ônibus, de 3 para 3,20 reais. 

Algumas mudanças passam a acontecer na cidade, principalmente em relação as questões de mobili-
dade urbana, durante a gestão do prefeito Fernando Haddad (2013-16), e que ganham força com a aprovação do 
novo plano diretor estratégico de São Paulo. O PDE busca priorizar o transporte público coletivo e modos não 
motorizados de descolamento, como a circulação de pedestres e ciclistas; vincula a política de desenvolvimento 
urbano a política de mobilidade, buscando adensar as áreas próximas dos eixos de transporte público, como as esta-
ções de metrô e os corredores de ônibus; prevê a ampliação, qualificação e integração dos sistemas de mobilidade; 
estabelece fontes de financiamento permanente; e define diretrizes e prazo para elaboração participativa do Pla-
no Municipal de Mobilidade. A circulação do pedestre é pauta importante do novo PDE, aprovado em 2014, que 
visa qualificar os meios de transporte não motorizados, estão previstas ações prioritárias de ampliação e melhoria 
de calçadas, calçadões, faixas de pedestres, lombofaixas, passarelas e espaços de convivência, tudo para pedestres. 

Há ainda, como objetivo do PDE, a humanização dos espaços públicos, através do estabeleci-
mento de incentivos urbanísticos e fiscais para implantação de edifícios de uso misto, fachadas ativas, espaços 
para fruição pública e de largura mínima das calçadas, qualificando os espaços públicos na área de influên-
cia dos Eixos. Segundo o plano de lei, a integração entre estes instrumentos, junto as políticas de mobilidade 
e adensamento construtivo e habitacional, permitirá que a cidade se reestruture ao longo de seus eixos de 
mobilidade urbana, qualificando as centralidades existentes e estimulando a criação de novas centralidades.

Na gestão do prefeito Fernando Haddad (2013–16), foi feito um investimento decidido em políticas de 
restrição da circulação de automóveis, com faixas exclusivas para ônibus, implementação de ciclovias, redução a velocidade 
máxima de circulação e fechamento de avenidas e vias expressas nos domingos e finais de semana, ampliando assim o 
poder do transporte coletivo e dos modos de locomoção não motorizados. Entretendo esses movimentos só ocorreram porque 
a crise da mobilidade atingiu uma espécie de ápice, quando, em razão de políticas de ampliação de crédito e do aumento de 
renda dos trabalhadores (usuários históricos do transporte coletivo), houve um aumento vertiginoso do numero de carros 
e motocicletas em circulação em um sistema viário que, antes, era exclusivo das classes médias. (Rolnik, 2017, p.72) 
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Ainda segundo o PDE um dos principais desafios da mobilidade urbana em São Pau-
lo é a ampliação e a qualificação do conjunto articulado de sistemas de mobilidade urbana (transpor-
te coletivo, circulação de pedestres e ciclistas, sistema viário, hidroviário, aeroviário e de logística e 
cargas), o que resultaria numa rede de transportes mais equilibrada. Outro desafio é a redução da necessi-
dade de longos deslocamentos diários da população por meio da aproximação entre emprego e moradia.

São Paulo chegou ao seu ápice, quilômetros exorbitantes de trânsito de carros diariamente, ônibus e 
metros superlotados, trens de má qualidade e abarrotados. Passou-se a ser obrigatório discutir a questão da mo-
bilidade, e quase que de forma orgânica, começam a efervescer alternativas aos modelos atuais de descolamento.  

Dessa maneira, passaram a surgir espontaneamente novos meios de mobilida-
de. As empresas de aplicativos de transporte, tomam proveito disso e crescem vertiginosamen-
te. As famosas startups como 99 taxi, Uber, Cabify, ofereceram ao usuário uma alternativa de fle-
xibilização da mobilidade. Essas empresas de transporte compartilhado, receberam incentivo do 
governo, com a diminuição de taxas e impostos, e assim se consolidam como alternativa de transporte. 

Junto a isso, passaram a surgir os aplicativos de compartilhamento de bicicletas. O banco Itaú e o 
bando Bradesco, ambos privados, foram os primeiros a patrocinar essa ideia no Brasil. Hoje já existem outras em-
presas que oferecem esse serviço, e que inovam a cada dia. A Bike Yellow por exemplo, revolucionou esse campo, 
por ser a primeira a oferecer a opção de deixar a bicicleta em qualquer lugar, sem ter de procurar um posto espe-
cífico de parada, fazendo com que a liberdade de descolamento do usuário aumente consideravelmente. Hoje, a 
Yellow já oferece até mesmo patinetes eletrônicos, uma tendência que vem da Europa e que possibilita o usuário 
percorrer rapidamente curtas distâncias, além de ser mais leve, prático e ocupar um espaço irrisório no trânsito. 

Essas novas formas de deslocamento são extremamente produtivas e necessárias, para desafogar 
um pouco o caos da metrópole, mas ainda estão restritos a apenas alguns bairros e regiões, normalmente as 
que já são mais servidas de infraestrutura na cidade. Na periferia, ou até mesmo em regiões centrais, menos 
favorecidas, esses produtos não chegam, a ciclovia não chegaram, a calçada não é boa nem pra caminhar, me-
nos ainda para andar de bicicleta ou patinete, e ainda mora-se longe de onde se trabalha, por isso os tempos de 
deslocamentos diários, para quem mora na periferia, ainda são muito grandes, para a maior parte dessas pessoas. 

Embora em São Paulo ainda estejamos caminhamos a passos curtos em relação aos ci-
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clistas como parte da vida urbana, muitas cidades pelo mundo já estão mais avançadas quan-
to a esse tema e servem de referência na promoção de cidades mais vivas, seguras e saudáveis. 

Em Copenhague, um sistema ciclístico coeso envolve toda a cidade. Esse sistema foi criado de forma grada-
tiva, e teve um êxito tão grande que hoje o trafego é tão calmo nas ruas laterais e residenciais, nas zonas de 15 a 30 km/h, que 
uma rede de ciclovias não é necessária, mas todas as principais ruas têm uma. Na maior parte das ruas essa rede consiste em 
ciclo faixas ao longo das calçadas. Há ainda as ciclovias verdes, que são rotas exclusivas para bicicletas através de parques e 
ao longo de vias férreas desativadas. O principal princípio dessa política de bicicletas na cidade, é que elas sejam muito mais 
do que apenas um meio de lazer, ou que tenham espaços restritos em ciclovias fragmentadas, eles almejam que o ciclista te-
nha espaço pleno e segura nas ruas, e possa usar a bicicleta como meio de transporte principal e seguro.( Gehl, 2010, p.183)

Políticas públicas como a redução nos espaços para estacionamento e pistas de rolamento foram sendo 
tomadas conforme o tráfego de carros foi sendo reduzido e o de bicicletas aumentando.  A maior parte das avenidas 
de quatro pistas da cidade foi convertida em rua de duas pistas, com duas ciclos faixas, duas calçadas e uma lar-
ga ilha central para facilitar a travessia de pedestres. O ciclo faixas foram implantadas ao longo das calçadas, na 
mesma mão que o trafego de carros, e estão sempre a direita, o lado ‘’lento’’ do tráfego de automóveis. Assim, todos 

sabem, mais ou menos, onde estão as bicicletas, o que torna o sistema seguro para todos. . ( Gehl, 2010, p.185). 

Bicipistas” (estradas de alta velocidade para bicicletas) em Copehagem - dinamarca. fonte: https://www.construtoratecla.com.
br/2015/10/30/7-cidades-pelo-mundo-que-estao-se-livrando-dos-carros/
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Dessa forma os ciclistas foram ganhando ainda mais espaço físico na cidade. Mas muito além 
disso, ganharam força no ativismo em relação ao seu lugar na lógica urbana dos descolamentos. Algo que, é 
visível na cidade de São Paulo, com a implantação das ciclovias, que podem não ter sido implantadas da melhor 
forma possível, mas de qualquer maneira, levantam as discussões acerca do espaço do ciclista na vida urbana. 

O Sistema de bicicletas compartilhadas chegou no Brasil a poucos anos, mas ele já existia há 
alguns anos em várias partes do mundo. Em 1970, em Amsterdam apareceu o sistema de compartilhamen-
to de bicicletas brancas, que não teve muito êxito. Um sistema mais estável porem foi criado por exemplo 
em 1990 em Copenhague, que hoje conta com mais de 2.000 bicicletas disponíveis em mais de 110 pos-
tos no centro da cidade. Um pouco sais tarde, em 2007 nasce em Barcelona o sistema Bicing, um sis-
tema exclusivo para residentes da cidade, com a mesma dinâmica de compartilhamento de bicicletas.  

Além da crise da mobilidade, os grandes centros urbanos enfrentam atualmente uma grande questão 
em relação ao futuro do planeta, a sustentabilidade é tema recorrente nas discussões urbanísticas atuais, e muitos 
destes grandes centros estão repensando suas formas de locomoção em função das questões ambientais. Em 2014, 
a prefeita de Paris anunciou que, até 2020 queria reduzir drasticamente a poluição na cidade e, para isso, pretendia 
radicalizar a mudança da matriz de mobilidade. Paris já implantou 652 quilômetros de ciclovias, tem um dos maiores 
sistemas de compartilhamento de bicicletas do mundo, o Vélib e já oferece também um de carros (Autolib). Entre 
as propostas para essa redução estão, dobrar a extensão de ciclovias e fechar o acesso aos quatro distritos centrais 
para carros particulares. A circulação no centro de Paris seria feita apenas por transporte público, bicicletas ou a pé. 

Nota-se dessa forma, um desejo de transformação e evolução em relação as questões de mo-
bilidade nas cidades contemporâneas. Uma ânsia por diminuir as distancias, e otimizar os tempos de des-
colamentos, são característicos das novas gerações, que propõe inovações e reivindicam soluções para as 
problemáticas questões, não só de mobilidade, mas de falta de dinâmica urbana e de resgate do conceito 
de coletivismo, a partir da recuperação da ideia e da ocupação dos espaços públicos.  Por parte do Poder 
Público, na cidade de São Paulo, nota-se também alguns movimentos contrários a lógica rodoviarista vi-
gente até então. Através de uma nova legislação, com o novo Plano diretor municipal, e da flexibilização 
de leis relacionadas a aplicativos de transporte, além da implantação de um novo sistema cicloviário (parte 
do plano diretor), que movimenta a discussão sobre o lugar da bicicleta no futuro das cidades.  Algo que 
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está ainda distante do ideal, mas que é um começo para uma cidade que parou, e precisa voltar a caminhar. 
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4. Cidade Viva - O Caminhar em direção a sustentabilidade social. 
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O crescimento acelerado de São Paulo, fundamentado em uma 
lógica rodoviarista de desenho urbano, acarretou em patologias urbanas, 
como o surgimento de grandes periferias, e uma cidade espraiada e dis-
persa. Nesse contexto, muitos dos problemas apresentados nesse estudo 
marcam a cidade como consequência de sua evolução progressista, como a 
falta de transporte público acessível a todos os moradores, falta de espaços 
urbanos para a convivência, grandes congestionamentos devido ao cons-
tante fluxo de veículos, e o desdobrar de uma cidade adversa ao pedestre.

O novo urbanismo é um conceito que surge nos Esta-
dos Unidos pelo final do século 20 como uma resposta ao “espraia-
mento ou suburbanização americana”, idealizado por um grupo de 
urbanistas estadunidenses que se reuniram empenhados em resolver 
estes problemas, através de estratégias que de modo geral visam a inte-
gração da cidade para com o usuário, e o desenvolvimento de uma ci-

Um exemplo de ocupação dispersa, à esquerda, em contraste com o desenho da direi-
ta, que mostra uma situaçãotipo proposta pelo Novo Urbanismo
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dade mais compacta, e mais preocupada com as questões de coletividade. O movimento tem como prin-
cipais co-fundadores e membros o Arquiteto Andres Duany e a Arquiteta Elizabeth Plater-Zyberk. Foi 
criado um conjunto de pontos que visam abranger o bem-estar humano e a sustentabilidade das cida-
des. O conceito tem como embasamento a “Carta do novo Urbanismo norte-americano” , escrita em 
1996, que expõe visões com relação a preservação do patrimônio e do meio, tanto natural como urbano.  

Esse modelo é baseado em um eficiente sistema de mobilidade urbana que conecte os núcleos adensados 
em rede, promovendo maior eficiência nos transportes públicos e gerando um desenho urbano que encoraje a caminhada e o 
ciclismo, além de novos formatos de carros (compactos, urbanos e de uso com serviço avançado (LEITE, 2012, p. 136).

O novo urbanismo baseia-se em alguns princípios, todos reunidos tem objetivo de requalificar o meio 
urbano, conforme LEITE (2012) “acredita-se que que o desenvolvimento urbano sustentável impõe o desafio de 
refazer a cidade existente, reinventando-a. De modo inteligente e inclusivo.  Um desses princípios é o de simplificar 
caminhos, criar vias rápidas de pedestres para que estes não precisem estar dependentes de outros tipos de transportes.

Princípio 11 - os bairros de-
vem ser compactos, acolhedores para estar ou 
caminhar das pessoas, e ter uso do solo do tipo 
misto. Os setores em geral dão ênfase a um tipo 
de uso principal, mas devem seguir os princí-
pios de projeto dos bairros sempre que possível. 

Princípio 12 - Muitas ati-
vidades do cotidiano podem acontecer a 
uma distância possível de se percorrer a pé, 
possibilitando independência àqueles 
que não dirigem veículos, especialmente 
o idoso e o jovem. Uma rede interligada 
de vias pode ser projetada para encorajar 
o caminhar, reduzir o número e a dis-
tância das viagens de automóvel, e conser-
var energia. (A Carta do Novo Urbanismo 
norte-americano - Adilson Costa Macedo)
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4.1 – Caminhar para viver a cidade

Baseado nos conceitos do novo urbanismo, que propõe uma cidade caminhavel, como for-
ma de conexão do meio e dos usuários, entendemos que a melhor forma de viver a cidade, e ressig-
nificar os espaços públicos, é através da requalificação dos espaços do pedestre, da calçada, da pra-
ça, da rua. Não há melhor forma de ocupar o meio do que quando se caminha. O caminhar é o meio de 
transporte menos hostil ao espaço e desenho urbano. Muito pelo contrário, o ato de caminhar pela cida-
de é fator integrante e essencial da vida urbana. Uma caminhada pela cidade ilustra várias situações, pode 
ser o ato de deslocamento apenas com a intensão de chegar a outro lugar, pode representar um pas-
seio como forma de laser e vivência da cidade ou pode ser uma forma de exercício, um estilo de vida. 

Uma cidade caminhavel, apresenta alguns aspectos importantes, como a qualidade e ampli-
tude de suas calçadas, o cuidado com as sinalizações e iluminação pública, a atenção a escala de seus edi-
fícios, o dinamismo de suas ruas, com térreos com usos mistos, a boa fruição e sobretudo as boas cone-
xões, ligações entre espaços e transposições. Quando falamos de atenção as escalas na cidade, estamos 
falando, do diálogo que os edifícios estabelecem com a calçada e com o entorno. Além disso, há a ques-
tão das escalas da cidade que se perdem à medida que a cidade cresce de maneira horizontal, de maneira 
que se perde a escala do bairro. Tão importante é a abordagem contemporânea do conceito de vizinhan-
ça e do projeto urbano voltado à escala do olhar e caminhar, que o termo foi substituído pelo concei-
to ‘’Walkable Urbanism’’ para atender as questões vinculadas à escala do pedestre e de suas necessidades.

Para demonstrar o quanto é importante caminharmos para viver a cidade e assim percebermos 
os problemas e feridas da mesma, a arquiteta Irene Quintánas desenvolveu um projeto chamado ‘’ Cami-
nho Escolar Passagens Jardim Ângela’’, pensado para o projeto Internacional Passagens do IVM ( Insti-
tuto Cidade em Movimento). O projeto consistia em caminhar pelo bairro Jardim Ângela, que inclusive já 
foi considerado um dos bairros mais perigosos do mundo (ONU, 1996), e identificar quais seriam as feri-
das do local onde vivem. Essa oficina foi desenvolvida junto com os alunos da oitava série da Escola Es-
tadual Oscar Pereira Machado. Durante o percurso foram identificadas diversas problemáticas na região, 
como acumulo de lixo, falta de áreas verdes, e más condições das ruas. Além do maior problema identifi-
cado, a presença de uma via de alta velocidade na região próxima à escola, que causa danos ao bairro se-
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gredando-o, degradando o seu entorno e dividindo-o mentalmente em duas partes, como uma barreira.

É inadmissível que em um bairro, Jardim Ângela, considerado o mais perigoso do 
mundo pela ONU -1996-, o maior medo das crianças seja morrer atropeladas. Não há maior violência 
do que isso e a solução é, em parte, técnica e de engenharia de trânsito. (Quintáns Irene, 2015, p.144)
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 Estes pontos identificados, só foram possíveis através da percepção da escala humana que a 
ação estimulou, através do caminhar, possibilitando que, assim fossem pensadas diretrizes de soluções para 
tais problemas. Algumas medidas por exemplo, seriam ‘’Sinalização horizontal e vertical, traffic calming, lo-
calização dos faróis, tempos semafóricos, iluminação, Walking bus, engajamento do comércio local’’. Logo, 
só é possível pensar soluções para as adversidades das cidades, conhecendo-as a fundo, e o ato de cami-
nhar por elas é uma das melhores formas de se fazer isso. O caminhar te coloca em contato direto com 
as questões da cidade, e faz com que a população se reconheça como parte integrante daquele ambiente. 
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  4.2 – Ocupação das ruas 

A vivência da cidade através da ocupação de suas ruas por meio de movimento humano, gera 
o que Jane Jacobs chamou de ‘’os olhos da rua’’. Esse conceito afirma que a segurança da cidade pode ser 
controlada através de um bom planejamento urbano, que se baseia na vitalidade das ruas e na chamada ‘’vigi-
lância espontânea’’.  Segundo ela, uma rua movimentada consegue garantir a segurança; uma rua deserta, não.

Devem existir olhos para a rua, os olhos daqueles que podemos chamar de proprietários naturais da 
rua. Os edifícios de uma rua preparada para receber estranhos e garantir a segurança tanto deles quanto dos moradores 

devem estar voltados para a rua. Eles não podem estar com os fundos ou um lado morto para a rua e deixá-la cega. A 
calçada deve ter usuários transitando ininterruptamente, tanto para aumentar na rua o número de olhos atentos quanto 
para induzir um número suficiente de pessoas de dentro dos edifícios da rua a observar as calçadas. (Jacobs,  - 2000, p.34)

Jane Jacobs explica que é necessário dar motivos concretos para que as pessoas queiram utili-
zar as calçadas, ou seja, que haja a qualificação das mesmas e usos nos térreos, de forma que seja praze-
roso o percurso. Além de fazer com que as pessoas percorram as calçadas, passando por locais que, em 
si, não têm interesse para uso público, mas se tornam frequentados e cheios de gente por serem caminho 
para outro lugar, tornando assim, a calçada, um lugar sempre movimentado. Além, segundo ela, da segu-
rança ser ainda maior devido quando há a presença de comércio, devido a vigilância exercida pelos pró-
prios lojistas. ‘’Os próprios lojistas e outros pequenos comerciantes costumam incentivar a tranqui-
lidade e a ordem; Se estiverem em bom número, são ótimos vigilantes das ruas e guardiões das calçadas.’’



52

4.3 – As distâncias na cidade quando se caminha

O conceito de distância também é abordado quando se fala em cidades caminháveis, e pode ser 
analisado em dois âmbitos quando se trata do descolamento a pé, existe a distância de fato percorrida e a dis-
tância sentida, esse segundo depende da percepção do espaço por conta do pedestre. Jean Gehl expõe esse 
conceito em seu livro, segundo ele se o conforto do descolamento for baixo, a sensação de distância aumen-
ta, ao passo que se o percurso for agradável, dinâmico, interessante e confortável, o pedestre sente menos a 
distância e percorre trajetos com a sensação de que são mais curtos do que realmente são. Paredões, muros 
altos e longos, viadutos de carros com passarelas estreitas, quadras muito longas e com usos restritivamente 
residenciais, grandes avenidas com carros circulando em alta velocidade, esses são alguns aspectos que cos-
tumam gerar percursos sem dinamismo e estimulo, que promovem a sensação de desconforto, e aumento 
da percepção de distância. A perspectiva de um caminho longo, linear, reto e que parece infinito, sem a pro-
messa de experiencias interessantes gera uma sensação de cansaço antes mesmo de se começar a caminhada. 

4.4 – Os espaços de transição 

Os espaços de transição da cidade, ou seja, os ‘’entre lugares’’, espaço que levam de um lugar a ou-
tro já consolidados, são um grande desafio no desenho urbano das cidades. Isso porque muitas vezes a cidade 
foi pensada em lotes isolados e não na sua totalidade, dessa forma os deslocamentos entre esses lotes foram 
deixados de lado ou pensados também de maneira isolada e não integrada. Além das ruas e calçadas, fazem par-
te desses espaços de transição as praças, ciclovias, mobiliários urbanos, e as pontes e passarelas para pedestre. 

Com o aumento do número de carros, e aumento das velocidades nas grandes vias, as soluções para 
a ‘’proteção’’ do pedestre foi a criação de passarelas e passagens subterrâneas. Porém, muitas vezes essas passa-
relas que teriam como função simplificar a vida do pedestre ou ciclista, acabam transformando-se em novas barrei-
ras, seja pela imposição física que oferecem, e a tornam certas vezes inacessíveis para pessoas com mobilidade redu-
zida, ou pela monotonia da travessia que faz com que esta seja perigosa, desinteressante e desconfortável. (jan gehl)
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Os espaços de transição são positivos quando são também lugar de permanência, não mera-
mente passagem. Isso faz com que espaços de transição urbana sejam zonas de experiência, onde se pos-
sa experimentar a cidade, percebe-la. A infraestrutura para a permanência em zonas de transição cons-
trói uma cidade mais confortável ao pedestre, mais segura e mais dinâmica. Bons mobiliários urbanos, 
planejamento, priorização do pedestre, e atividades diversificadas são essenciais para que se construa 
esse cenário de pausa de quem caminha. A cidade de Roma por exemplo, apresenta muitos espaços pro-
pícios para permanência no decorrer do seu espaço público, a pesar de ser uma cidade convidativa ao ca-
minhar, ela oferece também locais de permanência tão agradáveis quanto os que fazem com que haja 
a opção e o anseio de permanecer entre um lugar e outro. O que muitas cidades têm em comum é a fal-
ta de um trabalho cuidadoso para oferecer espaços de transição ativos e oportunidades de permanência. 

4.5 – Lugares de permanecia na cidade caminhavel 

Lugares para sentar, são essências para uma cidade caminhavel. É importante que hajam espa-
ços que possibilitem o pedestre permanecer, seja por apenas alguns instantes, para descansar, ou até mes-
mo por mais tempo, onde possa contemplar a cidade, esperar algum compromisso, olhar seu celular, fazer 
uma ligação, enfim, o pedestre carece de espaços de repouso. Os Parklets, são uma solução interessante para 
essa questão. Inspirado pelos programas Street Seats de Nova York, os Parklets de São Francisco e o Park(ing) 
day. A ONG Mobilidade Verde, foi a primeira a implantar o projeto piloto dos Parklets em São Paulo, du-
rante a Design Weekend e a 10ª Bienal de Arquitetura de São Paulo. O objetivo era recuperar superfícies 
subutilizadas em espaços públicos de convivência, valorizando o percurso das pessoas entre destinos. 

De acordo com uma pesquisa realizada pelo instituto Mobilidade Verde em 2013, duas vagas de 
estacionamento recebem em torno de 40 automóveis por dia, enquanto um parklet recebe até 300 pessoas. 
Ou seja, os Parklets colocam em pauta as discussões sobre as possibilidades de uso das calçadas, e de que 
modo a devolução das mesmas para a cidade é necessária, em contraponto ao domínio do automóvel em 
relação ao espaço público. Além disso, outro dado da Prefeitura de Municipal de São Paulo, mostra que a 
instalação de um equipamento em frente a um estabelecimento pode aumentar em até 14% das vendas do 
mesmo, ou seja, aumentando a dinâmica dos espaços através dos equipamentos urbanos de permanência. 



55



56

Essa nova onda urbanística, que combina o uso de transportes não motorizados, a tentativa de 
otimização das distâncias e a criação de polos e centralidades que concentrem diversos tipos de uso, ou seja, 
a multifuncionalidade dos espaços, vem com a intensão não só de atingir o bem-estar e aumentar a quali-
dade de vida nas cidades, mas tem também intenções de modificar um sistema que se continuasse em seu 
ritmo, esgotaria os recursos ambientais do planeta em alguns anos. Nos Estados Unidos por exemplo, o trans-
porte responde por não menos que 28% das emissões de carbono. O ‘’Novo Urbanismo’’ tem valores de 
sustentabilidade que o compõe, e o conceito de sustentabilidade social é parte desse novo modelo urbano. 

4.6 – O novo urbanismo e o conceito de Sustentabilidade social 

Jan Gehl fala sobre o conceito de sustentabilidade social em seu livro ‘’Cidades para pessoas’’. Tal 
conceito busca a diminuição das discrepâncias sociais, através da apropriação da cidade, e dos espaços coletivos. 

‘’Sustentabilidade social é um conceito amplo e desafiador. Parte do seu foco é dar aos 
vários grupos da sociedade oportunidades iguais de acesso ao espaço público e de se movimentar 
pela cidade. A igualdade é incentivada quando pessoas caminham e andam de bicicleta, em combi-
nação com o transporte público. Mesmo sem seus carros, as pessoas devem ter acesso ao que a ci-
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dade oferece e a oportunidade para uma vida cotidiana sem restrições importas por opções ruins de 
transporte. A sustentabilidade Social também tem importante dimensão democrática que prioriza aces-
sos iguais para que encontremos ‘’outras pessoas’’ no espaço público. Um pré-requisito é o espaço 
público acessível, convidativo, que sirva como cenário atraente para encontros.’’ (Gehl, 2010, p.109)  

Com certeza, existem diferenças entre as necessidades e oportunidades das cidades ri-
cas e pobres no mundo. Ressalta-se a ideia de que países bem desenvolvidos precisam aumentar sua tô-
nica na sustentabilidade social, indispensável para criar uma cidade funcional e atrativa para todos. 

Os problemas são bem mais urgentes nas sociedades urbanas de baixa renda, porque a lacuna entre 
ricos e pobres é muito grande, com a pobreza generalizada limitando as oportunidades dos grupos margina-
lizados da população. Encarar os problemas dessas sociedades requer novas prioridades de recursos, políticas 
urbanas visionárias e lideranças competentes como as demonstradas em Bogotá, Colômbia, por volta de 2000.

Os princípios subjacentes a criação de uma cidade viva também inclui planos para sus-
tentabilidade social. A cidade viva tenta se contrapor a propensão das pessoas para se retirarem nos 
condomínios fechados e promover a ideia de uma cidade acessível, atraente para todos os grupos da 
sociedade. O conceito de sustentabilidade social também deve implicar gerações futuras, que devem ser 
consideradas como comunidades em um mundo cada vez mais urbanizado. A cidade deve ser inclusiva, 
com espaços para todos.  Para alcançar sustentabilidade social, as tentativas da cidade devem extrapolar 
a estrutura física. Se a meta é criar cidades que funcionem, os esforços devem concentrar-se em todos 
os aspectos, do ambiente físico e das instituições sociais aos espaços culturais menos óbvios, que pe-
sam na forma como percebemos os bairros individuais e as sociedades urbanas.’’ (Gehl, 2010, p.109)  

Nas cidades brasileiras, sobretudo em São Paulo, os conceitos do Novo Urbanismo, e de 
promoção de uma cidade mais humana, ainda são embrionários. Porem, as reflexões e discussões são 
cada dia mais reais, e mais próximas de um futuro em direção a sustentabilidade social, através do ativis-
mo popular e da onda de conscientização que vem inspirada em exemplos do exterior, cada dia mais 
próximos a nós, devido a globalização. E acima de tudo, a promoção de uma cidade mais humana, cole-
tiva e que visa o bem-estar social, vem da percepção de que o modelo vigente não é mais sustentável. 
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5. Projeto: Transpondo as Barreiras da Caminhabiliade – passarela viva cidade Universitária 
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Baseado nos conceitos e premissas estudadas acima, foi pensado e elaborado o pro-
jeto de uma transposição para o rio Pinheiros, que costura o tecido urbano segregado pelo rio 
e suas marginais, reconectando esse tecido, através de uma passarela, multifuncional, volta-
da para os pedestres e ciclistas, que tem intenção de fazer uma conexão pensando na escala local. 

No projeto são aplicados muitos dos princípios vistos durante o desenvolvimento desse estudo, 
como conceitos de cidade viva, cidades caminháveis, resgate da escala do pedestre, sustentabilidade social e 
promoção de um espaço público voltado a todos. Fachada ativa e multifuncionalidade que geram o dinamismo 
dos espaços, além dos conceitos de ponte urbana e ponte rodoviarista, associados a ideia de lugar e não lugar. 

O objetivo é criar uma infraestrutura urbana, que exerça mais do que apenas seu papel funcional, ou 
seja, conectar um lugar a outro. A intensão é criar um espaço que seja lugar. Lugar de permanência, lugar de vida 
urbana. Baseado nos conceitos de lugar e não lugar de Certeau e Augé, foi possível refletir sobre a caracterização 
dos espaços de passagem como lugar ou não lugar. No livro ‘’Não Lugares: Introdução a uma antropologia da 
supermodernidade’’. Augé opõe lugar a não lugar, um conceito criado por ele para descrever um tipo de espaço 
característico da “supermodernidade”. O não lugar seria “um espaço que não pode se definir nem como identitário, 
nem como relacional, nem como histórico”, produto de um “mundo prometido à individualidade solitária, à pas-
sagem, ao provisório e ao efêmero” (AUGÉ, 2012: 73). São, por exemplo, os espaços destinados ao deslocamento 
e ao transporte (infraestruturas de mobilidade: metrô, trem, ônibus, grandes vias, pontes passarelas e viadutos).

Já Michel de Certeau, no capítulo “Relatos de Espaço” do livro ‘’A Invenção do Coti-
diano’’, distingue lugar e espaço a partir da ideia da animação dada pelo movimento, pelo percur-
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so de um homem em um local. Para Certeau, o espaço se daria, somente na ocasião da passagem humana 
por um lugar — “o espaço é o lugar praticado”. Ou seja, para ele, lugar é onde há movimento humano. 

Para Augé, o não lugar não se caracteriza pela ausência de corpos humanos em des-
locamento, mas sim da ausência de significados e valores. O não lugar da cidade contemporâ-
nea é justamente o local de passagem, de transporte, de deslocamento (sobretudo em uma esca-
la metropolitana). Justamente em contraponto a Certeau, que tem para ele como lugar, a passagem. 

As infraestruturas de mobilidade são, por definição, os espaços de Certeau — 
pois caracterizam-se pela passagem; são, também, os não lugares de Augé, desprovidos a princí-
pio de qualquer valor sentimental ou histórico. Mas a ideia de não lugar não se coloca necessaria-
mente como um atributo a ser revertido por completo, até porque parece ingênua a ideia de 
transformar as infraestruturas nos lugares de Augé — o local personalizado, dotado de identidade, 
exemplarmente representado pelo lar, pela residência. No entanto, seria possível despertar um de-
sejo, ainda que momentâneo, de estar naquele espaço infraestrutural, não somente de atravessá-lo?

Talvez seja possível encontrar escalas diversas da significação conferi-
da aos espaços, de forma que a descrição de Augé — tão definitiva, de lugares ou não lu-
gares —, deva ser vista com ressalvas. O conceito de não lugar interessa aqui como provo-
cação: a intenção é instigar uma pesquisa espacial acerca das relações que o local pode vir 
a estabelecer com os indivíduos, ampliando seu potencial urbano. (Mendonça , 2012, p.23)

A passarela Viva Cidade Universitária, liga o Parque Vila Lobos a USP. Tem intensão de se estabe-
lecer como lugar, e explorar todo o potencial urbano que o ‘’entre’’ tem a oferecer. Desta forma, o projeto foi 
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pensado para que houvesse sempre dinâmica, vida urbana e movi-
mento humano, através do emprego de um programa que promo-
vesse atividades diversas a toda a população, além de um programa 
que promovesse lugar de permanência. Dessa forma, a passarela 
é lugar, pois não apenas passagem, mas lugar de pouso também. 

5.1 O local – Marginais do Rio Pinheiros 

As margens do rio pinheiros, sua marginal de alto flu-
xo de carros, com seu rio historicamente sufocado por uma re-
tificação em prol de um crescimento econômico da cidade, é o 
cenário perfeito para o estudo das transposições, e da asfixia do 
tecido urbano. Por esse motivo, foi escolhido como local de estudo 
e implantação da transposição em questão. 

 Durante o século 20, os dois gran-
des rios que atravessam o território municipal de 
São Paulo, Pinheiros e Tietê, foram gradativamen-
te inseridos no contexto urbano da cidade que, 
com sua rápida expansão em a direção, a partir 
do centro histórico, acabou por engloba-los em 
seu desenho urbano. Esta inserção, porem fei-
ta dentro do processo de metropolização da ca-
pital paulista, seguiu os principais preceitos de 
tal processo, evidenciando assim a prioridade de 
questões funcionalistas ( na Ascenção do sistema 
rodoviário), o entendimento da cidade de forma 
parcial e a espoliação urbana (desde a retirada 
ilegal de cascalhos até a questão da apropriação 
duvidosa de terras devolutas), desequilibrado o 
ecossistema natural do significativo sistema flu-
vial presente no território sobre o qual se inseriu a 
capital paulista. (MONTEIRO, Peter. 2010, p.43)



63
Na década de 20 o Pinheiros era usado como piscina natural para lazer e competições de remo, Fonte: Arquivo/Rios e Ruas
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No início do século 20, São Paulo apresenta um crescimento ostensível, com a ascenção de uma bur-
guesia cafeeira, e com sua população duplicada através da imigração europeia. Essa elite, passa a ocupar as regiões 
mais altas da cidade como, os Campos Elísios, Vila Buarque, Higienópolis e começa o processo de parcelamento 
do território paulista em chácaras. Já as regiões mais baixas da cidade, como as várzeas dos rios, são desprezadas 
pela elite, e torna-se regiões fabris, os chamados bairros operários. Os rios Tamanduateí e Tietê, devido a essa 
presença fabril tem suas águas poluídas mais rapidamente. O rio Pinheiros, sente esse efeito mais posteriormente. 

Essa ocupação da várzea dos rios, acaba por gerar diversas enchentes, e assim a dissemina-
ção de doenças para a população. Desse modo, em 1894 o rio Tietê tem seu primeiro projeto de retifica-
ção, com uma justificativa sanitária. O fim das inundações e o aproveitamento das várzeas dos rios Pinhei-
ros e Tietê para a expansão urbana passam a ser vistos como necessidades cada vez mais urgentes. Junto 
a isso, era preciso resolver os problemas de escoamento de esgoto, de navegação e embelezamento da ci-
dade. Seguem por tanto, as obras de canalização e retificação dos rios, seguindo as diretrizes do Plano de 
Avenidas, que não previo a degradação ambiental que a implantação de marginais causaria. Em 1961, Pres-
tes Maia volta a prefeitura e inicia a construção de diversas novas avenidas, entre elas a marginal Pinhei-
ros, que posteriormente se torna uma grande localização para gigantes empreendimentos corporativos.

 Atualmente na região, o uso misto predomina apenas nos bairros da Vila Leopou-
dina e Jaguaré. Na margem esquerda, nas regiões do Butantã e Morumbi, predomina o uso re-
sidencial horizontal, de médio e alto padrão, e ainda no trecho entre pinheiros e Itaim Bibi, a 
presença de um uso residencial vertical de alto padrão. O restante da margem direita, os conjuntos empre-
sariais, nos bairros do Brooklin e Vila olímpia. A região para onde o projeto é pensado, ou seja, no pon-
to entre a cidade universitária e o parque vila lobos, encontra-se quase que isolada em relação a marginal. 

Visto isso, é objetivo do projeto, integrar esses elementos isolados, ao teci-
do urbano como um todo. O térreo do projeto, parte da cota do parque Vila Lobos, apre-
senta diversas atividades, como comércio, serviços, como o poupa tempo, além de restauran-
tes, e espaços para coworking, que são voltados aos alunos da USP, mas abertos a toda a população

. A passarela ainda liga a USP a uma nova estação da CPTM que é proposta também no projeto. 
Com isso, a intenção do projeto se transforma, não só numa transposição de um parque a universidade, mas da 
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aproximação da universidade do transporte púbico, e então a costura total desse tecido, através das conexões 
dos sistemas de transporte. 

A nova estação da CPTM , tem acesso exclusivamente pela passarela, que parte ou do lado da USP ou do 
Parque Vila Lobos. 
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A passarela tem 2 pavimentos, e ainda uma cobertura que vem a ser um parque linear, um percurso 
com um desenho atrativo ao pedestre e convidativo a transposição. 

Terreo 

O térreo, que desenvolve a função primordial de transposição, tem seu uso completamen-
te público, com diversas funções programáticas, que promovem dinamismo no percurso. Comércio, ser-
viços e ainda lugares de pouso, que fazem como que a transposição seja não só passagem mais per-
manência, e assim mantenha-a segura através da vigilância da própria população. Quanto mais viva a 
passagem, mais segura, assim como assegura o conceito de ‘’olhos da rua’’, descrito por Jane Jacobs
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O primeiro pavimento, logo a cima do térreo público, abriga uma residência estudantil, vol-
tada para os alunos da USP, uma espécie de apoio ao CRUSP, que hoje não atende completamente as de-
mandas dos estudantes. Ao propor uma residência, consegue-se que haja não só movimento diurno, mas 
também noturno na passarela, assim, evitando com que se torne um espaço ocioso e então perigoso du-
rante a noite. Segundo Jane Jacobs, é essencial que haja diversidade de usos, e assim vitalidade urbana.   

O distrito, e sem dúvida o maior número possível de segmentos que o compõem, 
deve atender a mais de uma função principal; de preferência, a mais de duas. Estas devem garan-
tir a presença de pessoas que saiam de casa em horários diferentes e estejam nos lugares por mo-
tivos diferentes, mas sejam capazes de utilizar boa parte da infraestrutura. ( Jacobs, 2000, p.109)
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. O parque linear que se forma na cober-
tura da passarela é uma rota alternativa a quem quer 
fazer a transposição. O térreo seria a opção mais rápida 
e prática no dia a dia para o pedestre, porem a cobertura 
é uma opção mais atrativa, com vegetação e espaços de 
contemplação. Dessa forma, a população ganha não só 
um espaço de passagem, mas um lugar de permanência, 
podendo utilizar daquele espaço para praticar atividades 
físicas, e outras formas de lazer. 
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A passarela, tem intenção de ser 
uma passagem totalmente voltada ao pedestre, 
em contraponto às dezenas de pontes rodovia-
ristas que existem sobre os rios na região. ‘’A 
consequência principal da implantação de pon-
tes rodoviaristas é a desarticulação da escala local 
— opostamente, a ponte urbana apresenta como 
função e objetivo principais a articulação dessa 
escala, mais próxima à vida urbana.’’ (Mendonça, 
2012, p.55). Dessa forma, a preocupação princi-
pal da passarela é a articulação local, pensando 
na escala da cidade sob o âmbito do pedestre. 

A passarela, deve ainda permitir, por 
pressuposto, também o trânsito de bicicletas. 
Para isso, prevê-se a implantação de ciclovias, 
tanto no térreo, apenas em um dos lados, quan-
to na cobertura, dessa vez nos dois extremos da 
mesma. — O que só se justifica uma vez que se 
articula com amplo sistema ciclo viário da região. 
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Dessa forma, a ciclo pas-
sarela viva Cidade Universitária, é 
colocada como objeto desse estudo, 
onde são aplicados muitos dos con-
ceitos nele estudado. Mas a cima de 
tudo, o projeto tem como intuito, não 
só falar da articulação do pedestre na 
cidade, e das relações do mesmo com 
o espaço púbico, mas tem intenção, ao 
se colocar sobre o Rio Pinheiros, de 
resgatar a discussão sobre as possibi-
lidades que o Rio apresenta para a ci-
dade em si, e que estão sendo desper-
diçadas devido a sua situação atual. É 
então um projeto para uma São Paulo 
do amanhã, onde a marginal do rio se-
ria um lugar de caminhar, e transpor 
suas margens seria objeto de desejo. 
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